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SAMMANFATTNING 

 

Introduktion: Idag är tillgängligheten på lekområden för barn och vuxna med 

funktionsbegränsningar bristfällig. Lek är en förutsättning för alla barns intellektuella lärande 

och utveckling. Audit tool är ett bedömningsinstrument, med en grund i universell design, 

som ser över lekområdens tillgänglighet. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuter och förvaltare 

av lekområdens uppfattning om Audit tool. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes 

och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer samt fältanteckningar. Ett 

ändamålsenligt urval gjordes bestående av fyra arbetsterapeuter och fyra förvaltare av 

lekområden. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes. Resultat: Resultatet genererade fyra 

kategorier. Den första kategorin vid namn En bra design som kan bli bättre behandlar Audit 

tools layout och även vilken utvecklingspotential bedömningsinstrumentet har. Frågor av 

varierande relevans är den andra kategorin där synpunkter om frågornas komposition och 

innehåll presenteras. I den tredje kategorin, med namnet Omgivningsfaktorer som påverkar 

bedömningen, benämner deltagarna aspekter som är av vikt men svåra att påverka. Väder 

samt den omgivande kontextens påverkan omnämns. Den sista kategorin bär namnet För vem 

passar Audit tool? Här redovisas deltagarnas syn angående professioner som Audit tool 

passar för och även vilka funktionsvariationer som innefattas av bedömningsinstrumentet. 

Konklusion: Deltagarna i denna studien ser ett behov av Audit tool. Dock finns det detaljer 

att vidareutveckla innan bedömningsinstrumentet anses fulländat. 

 

Nyckelord: arbetsterapi, bedömningsinstrument, lekområden, tillgänglighet, universell 

design 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Todays accessibility of playgrounds for children and adults with functional 

limitations is inadequate. Play is a prerequisite for all children's intellectual learning and 

development. Audit tool is an assessment tool that concerns playgrounds and has its 

foundation in universal design. Purpose: To describe occupational therapists and managers 

of playgrounds perception regarding Audit tool. Method: A qualitative interview study was 

conducted and data was collected through semi-structured interviews and field notes. A 

appropriate selection consisting of four occupational therapists and four managers. A 

qualitative content analysis was conducted. Result: The result generated four categories. The 

first category by the name A good design that can be improved deals with Audit tools layout 

and also the development potential of the assessment tool. Questions of varying relevance are 

the second category where opinions about the composition and content of the questions are 

presented. In the third category, named Environmental factors that influence the assessment, 

participants name surrounding factors that are of importance but difficult to influence. 

Weather as well as the surrounding context of the playground were mentioned. The last 

category carries the name For who is Audit tool suitable? Describing the participants' views 

of professions that Audit tool is suitable for and functional variations are also included in the 

assessment tool. Conclusion: Benefits about the use of Audit tool are stated among the 

participants in this study. However, there are details that needs further development before 

the assessment tool is considered complete. 

 

Key words: accessibility, assessment tool, occupational therapy, playground, universal 

design 
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INLEDNING 

I Model of Human Occupation [MoHO] beskriver Kielhofner (2012) att barn med 

funktionsbegränsning ofta har svårare att få motivation och känna tillfredsställelse i aktivitet. 

Rädslan att bli betraktad som annorlunda och inkompetent kan leda till att barn undviker att 

delta i aktiviteter som är meningsfulla och utvecklande (Prellwitz & Skär, 2007; Kielhofner, 

2012). Miljön är betydande för upplevelsen av funktionsbegränsningen samt en betydande 

förutsättning för aktivitet. Individens vilja, vanor och utförande påverkas i hög grad av den 

sociala och fysiska kontexten (Kielhofner, 2012). Lek och miljö är beroende av varandra 

samt att varje individ leker på sitt unika sätt (Rodger & Zivani, 1999).  

Den första terminen fick författarna, i egenskap av studenter vid Luleå tekniska universitets 

arbetsterapiutbildning, träffa Maria Prellwitz som berättade om sitt forskningsprojekt. 

Projektet innebar en kartläggning av lekområdens tillgänglighet samt barns och vårdgivares 

egna värderingar gällande lekområden. Detta väckte en nyfikenhet hos författarna angående 

tillgängligheten på lekområden i vårt närområde. Enligt Moore och Lynch (2015) visar 

studier att det finns ett behov att studera lekområden, vilket också speglar författarnas 

personliga uppfattning. När möjligheten uppstod att bidra till att förbättra lekområdens 

utformning, genom att samla in erfarenheter av bedömningsinstrumentet Outdoor Play & 

Social Inclusion: Public Play Space Audit tool [Audit tool] som är under utveckling, 

anammade författarna detta.  

 

BAKGRUND 

Lek och arbetsterapi 

Interaktionen mellan miljö, person och aktivitet är avhängig hur väl en aktivitet kan 

genomföras (Eliasson, Lidström & Peny-Dahlstrand, 2016). När en person eller grupp inte 

kan engagera sig, i för dem meningsfulla aktiviteter, på grund av yttre faktorer uppstår 

aktivitetsorättvisa. Därför är det viktigt att ta hänsyn till miljön för att kunna möjliggöra barns 

deltagande i lek (Moore & Lynch, 2015). Personers välmående styrs till stor del av tillgång 

till meningsfulla aktiviteter och aktiviteters värde anses vara kopplat till personens subjektiva 

känsla av hälsa och välmående (Hammel & Iwama, 2012). Valmo-modellen förklarar 

aktiviteters värde genom en triad bestående av konkret, symboliskt och självbelönande värde. 

Det konkreta värdet påtalar själva resultatet av aktiviteten och det symboliska värdet formas 
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av personlig erfarenhet och bakgrund samt aktivitetens betydelse i ett specifikt sammanhang 

eller kultur. Det självbelönande värdet är upplevelsen av glädjen att skapa som motiverar till 

en återkommande aktivitet (Erlandsson, Eklund & Persson, 2011). Eliasson et al. (2016) 

beskriver för övrigt att leken är värdefull och kan vara lustfylld, öka färdigheter och en bidra 

till en känsla av gemenskap. Lekaktiviteter ger dessutom ett stort utrymme åt fantasin och 

bidrar till kreativitet samt är kopplat till personlig utveckling.  

Den gemensamma leken är en förutsättning för lärande och intellektuell utveckling och en 

viktig drivkraft för att uppnå känslan av acceptans från andra samt att känna sig kompetent 

och ha kontroll över sin situation (Rubinstein, 1989; Öhman, 2011). Lindqvist (2002) 

beskriver vidare att barn lär sig samarbete, hantera roller, normer och regler, samt utvecklar 

språket genom att leka. Moore och Lynch (2015) anser att barn med funktionsbegränsning 

som inte kan delta i leken fullt ut går miste om erfarenheter som är värdefulla för 

utvecklingen. Öhman (2011) menar vidare att det är lika viktigt för barn att få vara delaktig i 

leken som att få leka. Studier av Tamm och Skär (2000) samt Prellwitz och Skär (2007) visar 

dock att barn med funktionsbegränsning i hög grad leker med vuxna och ofta känner sig 

förbisedda och utanför i leksituationer med andra barn. Rousseau-Harrison och Rochette 

(2013) beskriver dessutom att barn med funktionsbegränsning ofta är beroende av vuxna för 

att kunna engagera sig i lek. Detta kan medföra en negativ effekt på barns kreativitet i den 

fria leken då närvaron av vuxna kan begränsa och styra. Den sociala utvecklingen kan 

därmed också påverkas då kontakten med vuxna ersätter kontakt med andra barn. Eliasson et 

al. (2016) uppmuntrar dock de vuxnas närvaro, exempelvis genom stöttning vid förflyttning 

och menar att arbetsterapeuter har verktyg och kunskap att ledsaga vuxna att involvera sig i 

leken. Enligt Lynch, Moore, Prellwitz och Schulze (2018) använder arbetsterapeuter leken 

mer som medel än som mål. Leken används som ett verktyg för att utveckla specifika 

färdigheter som motoriska, sensoriska och kognitiva komponenter relaterade till andra mål 

(Rodger & Zivani, 1999; Lynch et al, 2018).  

Sveriges Arbetsterapeuter (2016) beskriver i sin kompetensbeskrivning att arbetsterapeuter 

bland annat kan arbeta med samhällsplanering och liknande åtgärder för att öka tillgänglighet 

och delaktighet. Detta styrks av Prellwitz och Skär (2007) som hävdar att arbetsterapeuter har 

unika kunskaper om miljöbarriärer och aktivitet samt förståelse för funktionshinder. Dessa 

kan utveckla och maximera lekaktiviteter på lekområden för att öka deras tillgänglighet och 

användbarhet. De är också i stånd att utbilda och förespråka för universell design. Björk 

(2009) samt Lid (2014) beskriver Universell design som produkter samt miljö med en design 
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som är användbar för de flesta oberoende av anpassning. Lid menar därmed att det inte är 

möjligt att inkludera precis alla. Iwarsson och Ståhl (2003) anser dessutom att det kan uppstå 

problem att tyda universell design då professioner, med olika kompetenser, inte tolkar 

innebörden av begreppet lika. 

Tillgänglighet och lekområden 

Begreppet tillgänglighet är en definition av hur väl fungerande platser, lokaliteter samt 

verksamheter är för personer med funktionsbegränsning (Myndigheten för delaktighet, 2017). 

Månsson (1999) samt Iwarsson och Ståhl (2003) hävdar emellertid att flera aspekter bör tas 

hänsyn till gällande definitionen av tillgänglighet. Betydelsen av tillgänglighet är subjektiv 

och beror på personen så väl som kontexten. En grupp eller persons funktionella kapacitet 

tillsammans med den fysiska omgivningens krav och design är avgörande för att mäta 

tillgängligheten och att det därför finns behov av att definiera begreppet tillgänglighet. För att 

förenkla studier gällande sambandet för person och kontext föreslås därför att begreppet 

tillgänglighet delvis bör ersättas med termen användbarhet. Tillgänglighet anses därför vara 

ett förstadium och en förutsättning för användbarhet. Användbarheten grundas inte enbart på 

normala standarder och normer utan ställer även krav på kunskap gällande samspelet mellan 

person och miljö samt den aktivitet som ska utföras. Användbarhet beskrivs även som ett 

mått på tillfredsställelse, effektivitet och verkningsgrad. Månsson (1999) belyser vidare att 

både tillgängligheten och användbarheten ska beaktas gällande bygglagstiftningen för att 

personer med nedsatt orienteringsförmåga ska bli inkluderade. Tillgänglighet och 

användbarhet bör således vara en naturlig del av grundutförandet gällande 

bygglagstiftningen.  

Boverkets författningssamling, BFS (2011:5) beskriver att både vuxna och barn med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga ska ha möjlighet att använda lekområden. FN:s konvention 

om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2009) tydliggör dessutom att konventionsländerna 

ska arbeta för att barn med psykiska eller fysiska begränsningar ska ha ett anständigt och 

fullständigt liv. Detta innebär möjlighet att aktivt delta i lämplig fritidsverksamhet på lika 

villkor. Alla barn har rätt till fritid och lek anpassat efter sin ålder samt att alla barn har 

samma värde och rättigheter och inget barn får diskrimineras. Vidare påtalar 

Diskrimineringslag (SFS 2008:567) tydligt att personer med funktionsbegränsning ej får 

missgynnas, exempelvis genom bristande tillgänglighet som medför exkludering. Prellwitz 

och Tamm (1999) samt Prellwitz och Skär (2007) redogör dock i studier att barn med 
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begränsad rörlighet ofta tvingas avstå från lek på lekområden på grund av 

tillgänglighetsproblematik. Det kan innebära svårigheter att förflytta sig inom området, men 

även att ta sig in på själva lekområdet. Prellwitz och Tamm (1999) menar vidare att brist på 

kunskap hos planerare, byggare och beslutsfattare i kombination med dålig kommunikation 

och frånsteg från originalritningar gällande lekområdens utformning och utrustning anses 

vara möjliga orsaker till detta. Perry, Devan, Fitzgerald, Han, Liu och Rouse (2017) skildrar i 

sin studie att även tillgång till parkering är en starkt bidragande faktor gällande tillgänglighet 

på lekområden. Av de lekområden som utvärderades hade färre än en tredjedel tillgängliga 

parkeringsplatser. Ripat och Becker (2012) samt Prellwitz och Skär (2007) framhåller genom 

sina studier att markbeläggning som sand och gräs är ett av de främsta hindren för 

tillgänglighet för personer med funktionsbegränsning på lekområden.  

Prellwitz och Skär (2007) beskriver att lekutrustning som barnen känner igen, exempelvis 

lekhus, uppmuntrar fantasin och bidrar till ett större variationer i leken än klätterställningar 

och liknande. Gungan uppskattas mest, både bland barn med och utan funktionbegränsningar, 

då den ger möjlighet till både lek och social samvaro. Perry et al. (2017) påtalar dock att det 

ofta förekommer att lekområden ej har tillgång till gungor med fullt stöd. Ripat och Becker 

(2012) framställer lekområdet som en social knutpunkt för hela familjen med möjlighet att 

knyta kontakter. Lekområden kan även vara en plats där barn har möjlighet att konversera 

tillsammans utan inblandning av vuxna. Emellertid menar Prellwitz och Skär (2007) att barn 

med funktionsbegränsning leker ensamma i större utsträckning och sällan eller aldrig har 

möjlighet till privata samtal med andra barn, trots att detta beskrivs som en av de viktigaste 

aktiviteterna på ett lekområde. 

Bedömningsinstrument 

Socialstyrelsen (2012) beskriver bedömningsinstrument som ett formulär med fastställda 

frågor. Kriterierna för ett bedömningsinstrument i Sverige innebär att frågorna grundas i 

forskning och beprövad erfarenhet kring området det berör. Tillsammans med formuläret ska 

det finnas en manual som innefattar hur bedömningsinstrumentet ska användas, information 

om bedömningsinstrumentet utvecklats och dess vetenskapliga prövning samt hur det 

anpassats för svenska förhållanden. Den vetenskapliga prövningen innefattar 

bedömningsinstrumentets validitet, reliabilitet och acceptans i relevanta grupper. Vilket 

betyder att bedömningsinstrumentet mäter det som avses mätas, fritt från mätningsfel och 

accepteras av både av professionella samt övriga berörda parter. Socialstyrelsen (2012) 
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uttrycker dessutom att det är viktigt att se bedömningsinstrument som ett komplement till 

annan information som ska vägas samman och inte som en slutbedömning.  

Audit tool är ett bedömningsinstrument under utveckling med en ambition att se över hur 

lekområden med närområden är anpassade i relation till användbarhet, tillgänglighet samt 

värdet av lek. Utformningen av Audit tool grundar sig i universell design, vilket skaparna av 

Audit tool saknade i övriga bedömningsinstrument. Detta skiljer Audit tool från liknande 

bedömningsinstrument som fokuserar mer på säkerhet. Syftet med Audit tool är inte att alla 

lekområden ska garantera tillgänglighet för alla utan vara välkomnande (Lynch, Moore, 

Edwards & Horgan, u.a.). Bedömningsinstrumentet är uppbyggt som en checklista med ja 

och nej-alternativ, till viss del samt en ruta för egna kommentarer. Frågorna är vidare 

indelade i olika avsnitt bestående av allmän information, områdesinformation, lekområdets 

tillgänglighet och användbarhet, allmän utformning samt lekmöjligheter. Allmän information 

innefattar information om lekområdet, lekmöjligheter, vägbeskrivning samt vilken 

information som ges på hemsidan. Områdesinformation täcker upp att ta sig till och från, 

navigering inom, toaletter och omklädningsrum samt allmänt underhåll på lekområdet. 

Lekområdets tillgänglighet och användbarhet behandlar hjälpmedel, anpassat material, 

inkludering vid sittmöjligheter samt lekområdets placering, arkitektur och säkerhet vid risker.  

Allmän utformning riktar sig mot ålder och förmåga till gemensam lek och naturliga element. 

Det sista avsnittet Lekmöjligheter inom lekområdet inrymmer frågor om lekmöjligheter riktat 

mot en specifik typ av lek. Den sociala, fysiska och sensoriska leken samt frågor om 

möjlighet till kommunikation samt utveckling av kognition. Avslutningsvis innefattar 

bedömningsinstrumentet ett sammanställningsformulär om bra och dålig design samt 

rekommendationer. 

Problemområde 

Tidigare forskning indikerar bristande tillgänglighet på lekområden för barn med 

funktionsbegränsningar. Prellwitz och Skär (2007) påvisar i sin studie att barn med 

funktionsbegränsning i högre grad leker ensamma och känner sig ofta förbisedda och utanför 

i lek med andra barn. Rubenstein (1989) och Öhman (2011) anser att gemensam lek är en 

förutsättning för lärande och intellektuell utveckling. Enligt FN:s konvention om barnets 

rättigheter (UNICEF Sverige, 2009) får inget barn diskrimineras utan alla barn har lika värde 

och rättigheter. Oavsett funktionsbegränsning ska alla barn kunna aktivt delta i lämplig 

fritidsverksamhet på lika villkor. Ett standardiserat bedömningsinstrument skapar en 
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förutsättning för likvärdig bedömning och att ingen information missas (Socialstyrelsen 

2012). Vidare kan det hjälpa bedömaren att se helheten innan ett beslut tas.  

Audit tool med sin inriktning på universell design kan bidra till bästa möjliga tillgänglighet 

på lekområden oavsett funktionsbegränsning. Kompetensbeskrivningen för 

arbetsterapeuter (2016) beskriver att just arbetsterapeuter kan arbeta med samhällsplanering 

och liknande åtgärder för att öka tillgänglighet och delaktighet.  

Arbetsterapeuter kan därför, med sin speciella kunskap, bidra till en ökad insikt om Audit 

tools form och utveckling. Genom samarbete med förvaltare av lekområden som besitter den 

tekniska kompetens som krävs kan dessa olika professioner komplettera varandra. Förvaltare 

av lekområden kommer hädanefter i studien enbart benämnas som förvaltare. 

Syfte 

Att beskriva arbetsterapeuter och förvaltares uppfattning om bedömningsinstrumentet Audit 

tool.  

 

METOD 

Design 

En kvalitativ intervjustudie valdes för att kunna få en djupare förståelse för deltagarnas 

uppfattning om det berörda området. Datainsamlingen gjordes genom observation med 

fältanteckningar och semistrukturerade intervjuer som analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys för att kunna beskriva vad deltagarna anser om bedömningsinstrumentet. 

Enligt Pilhammar och Skyvell Nilsson (2017) kan fältanteckningar användas som grund till 

informella samtal, vilket författarna av denna studien anammade. 

Urval 

Författarna gjorde ett ändamålsenligt urval där deltagarna i denna studien valdes efter 

studiens syfte samt geografiskt bekvämlighetsurval, vilket möjliggjorde personliga möten 

med deltagarna. Inklusionskriterier bestod av personer som arbetar med aktivitet, 

upprätthållning eller utformning av lekområden vilket resulterade i fyra arbetsterapeuter och 

fyra förvaltare av kommunala lekområden. Inledningsvis kontaktades tio personer varvid åtta 

tackade ja att delta i studien. Bortfallet berodde på tidsbrist eller upplevelse av bristande 
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kompetens. Fördelningen mellan arbetsterapeuter och förvaltare var lika, fyra 

arbetsterapeuter och fyra förvaltare. 

Procedur 

Författarna inledde studien med att översätta Audit tools originalversion till svenska. När 

översättningen ansågs klar testade författarna var för sig bedömningsinstrumentet för att 

identifiera eventuella brister och frågor som kunde dyka upp under studiens gång. Efter 

genomförd bedömning gjordes ett fåtal justeringar gällande stavfel och meningsbyggnader. 

Författarna sökte därefter upp potentiella deltagare genom telefonkontakt med närliggande 

kommunkontor samt landstingets växel. Vidare kontaktades tio deltagare via telefon med 

förfrågan om medverkan i studien. Åtta stycken deltagare visade sitt intresse för studien och 

författarna valde att skicka en testversion av Audit tool samt information gällande studiens 

innehåll till deltagarna via mail (se bilaga 1). Deltagarna kontaktades igen några dagar senare 

via telefon eller mail för att fastställa tid och plats för intervjun. Deltagarna ombads då att 

välja ett lekområde de ansåg vara tillgängligt som utgångsläge för bedömningen. Varje 

individuellt möte med deltagarna följde samma struktur. Författarna mötte upp på en plats 

vald av deltagarna där deltagarna genomförde en bedömning av lekområdet med Audit tool. 

Författarna observerade bedömningen och fanns där som stöd vid eventuella frågor. 

Deltagarna uppmuntrades att delge sina tankar angående Audit tool under bedömningen, 

vilket gav kompletterande information till författarnas fältanteckningar utöver observation. 

Utöver fältanteckningar samlades data in genom en intervju efter en intervjumall (se bilaga 

2). Följdfrågor ställdes vid behov för att få en djupare förståelse av innebörd för deltagarna. 

Intervjun genomfördes i direkt anslutning till bedömningen för att deltagarna skulle ha 

informationen färskt i minnet. Intervjuerna spelades in och tog mellan 10-20 minuter. Efteråt 

gjordes en överenskommelse mellan deltagarna och författarna om att få återkomma med 

eventuella följdfrågor eller förtydliganden. När alla intervjuer genomförts och transkriberats 

tillsammans med fältanteckningarna, påbörjades analysen. Två av deltagarna kontaktades 

ytterligare en gång via mail för förtydligande under analysens gång.  
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Analys av data  

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes utefter Lundman och Hällgren Granheims (2017) 

struktur. Texten i en kvalitativ innehållsanalys bör ses i sitt sammanhang och tolkningen bör 

göras från deltagarnas erfarenhetskunskap (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). 

Författarna inledde med att läsa igenom alla intervjuer och fältanteckningar flertalet gånger 

för att skapas sig en helhet av materialet. Efter att författarna fått en bild av materialets helhet 

plockades meningsbärande enheter utifrån texten. Författarna började plocka ut 

meningsbärande enheter var för sig för att sedan byta intervju och jämföra samt se över 

varandras analys. Efter första jämförelsen fortsatte arbetet på samma sätt. Författarna 

analyserade först egna intervjuer och sedan varandras för att komplettera vid behov. Efter den 

första sorteringen av meningsbärande enheter plockades upprepningar av samma deltagare 

bort för att mängden data ej skulle förvilla författarna. De meningsbärande enheterna 

kondenserades och benämndes med koder som därefter formade fyra kategorier.  

 

Tabell 1 visar hur materialet kondenserades och abstraherades till olika kategorier. 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

En version om man ska göra 

en nybyggnation och generell 

anpassning och en annan 

version arbetsterapeut ska 

bedöma ett barn i en 

leksituation på lekplats… 

 

En version för 

byggnation och en 

version för bedömning 

av barns leksituation på 

lekplats. 

Utformning En bra 

design som 

kan bli 

bättre 

Den tar upp sånna saker som 

man kanske inte tänker i 

första hand. Det kanske inte 

är självklart när man tänker 

på utförandet av en lekplats, 

utan man - Aha, det är klart 

att jag ska tänka så här... 

Instrumentet tar upp nya 

saker som kanske inte är 

självklart när man ska 

planera en lekplats. 

Instrumentet är 

en ögonöppnare 

För vem 

passar 

Audit tool? 

 

Forskningsetiska aspekter 

Individskyddskravet indelas i fyra olika delar, informationskrav, konfidalitetskrav, 

samtyckeskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i denna studien 
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delgavs information om ovanstående krav, förutom samtyckeskrav, via brev. 

Samtyckeskravet avstods då deltagarna redan muntligt svara ja till att delta i studien.  

Olsson och Sörensen (2011) anser att det är av vikt att forskaren bör vara kunnig inom det 

aktuella området. Författarna av denna studien anser att det finns en risk för kunskapsluckor 

inom olika funktionsbegränsningars betydelser samt instrumentets validitet. Dock anser 

författarna att nyttan av att bidra till ökad kunskap om tillgänglighet på lekområden generellt 

överväger riskerna. 

 

RESULTAT 

Resultatet av analysen i studien resulterade i fyra kategorier, En bra design som kan bli 

bättre, Frågor av varierande relevans, Omgivningsfaktorer som påverkar samt För vem 

passar Audit tool?, som beskrivs nedan. 

En bra design som kan bli bättre   

Design visade sig utgöra en relevant del av studien där aspekter angående layout och 

utvecklingspotential för Audit tool utgör stommen för kategorin.  

 

Resultatet av studien visade att deltagarna uppskattade Audit tools layout och uppfattningen 

var att bedömningsinstrumentet utgjorde en bra checklista. Dessutom ansågs att just 

checklistor överlag var lättvindiga och användbara. Vidare menade deltagarna att Audit tools 

layout och design i stor utsträckning höll bra standard, likväl fanns det synpunkter som 

ansågs kunna förbättra utformningen på bedömningsinstrumentet. Deltagarnas uppfattning 

var att ja- och nej-alternativ var ett bra koncept då det är smidigt att fylla i, men förslag att 

utöka de färdiga svarsalternativen med “Om det finns på plats” samt “Orelevant” lämnades. 

Det inkom även synpunkter angående layouten för kommentarsfältet. Uppfattningen hos 

deltagarna var att det var bra att ha möjligheten att notera samt förklara sitt svar och det 

uttrycktes önskemål om större plats att skriva på. En av deltagarna uttryckte det på följande 

sätt  

 

“...jag kanske skulle vilja ha större kommentarsfält… när man svarar delvis så vill man ju 

gärna förklara varför.” 
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En deltagare var dock av uppfattningen att enbart färdiga svarsalternativ skulle vara att 

föredra då detta är tidsbesparande. Resultatet visade även att deltagarna efterfrågade en större 

tydlighet i layouten av Audit tool. Deltagarna ansåg det problematiskt att fylla i 

bedömningsinstrumentet på ett smidigt sätt, då de svarsalternativ som presenterades på första 

sidan inte fanns med på övriga sidor, varpå deltagarna behövde bläddra tillbaka för att se. 

Uppfattningen var därför att det behövdes rubriker med svarsalternativ på samtliga berörda 

sidor. Även sidhänvisning ansågs vara en förbättrande faktor då deltagarnas uppfattning var 

att det skulle ge en tydlighet samt begränsa risken att misstolka vilken del av Audit tool 

frågan tillhör. En deltagare menade dessutom att denne kastades mellan olika delar som inte 

följer en röd tråd. Deltagarnas uppfattning var även att det saknades någon typ av manual 

med poängräkning eller liknande som påvisar ett konkret resultat. En deltagare var emellertid 

av uppfattningen att instrumentets sammanställning i sig var ett bra sätt att konkretisera 

bedömningen. 

Resultatet påvisade utvecklingspotential i form av olika versioner av Audit tool. 

Uppfattningen bland deltagarna var att det skulle vara mer gynnsamt att använda om det 

fanns olika versioner kopplade mot syftet med bedömningen. Förslag på möjliga versioner 

var en mer försvenskad utgåva av Audit tool som är mer anpassad mot svensk standard, 

versioner av Audit tool specifikt anpassade för nybyggnation av lekområdet samt versioner 

specifikt utifrån funktionstillstånd. Även en version anpassat enbart för observation av barn 

på lekområde upplevdes också önskvärt samt versioner utifrån lekområdets storlek och läge 

då uppfattningen bland deltagarna var att exempelvis översiktskartor inte är relevant på 

mindre lekområden. En digitaliserad version av bedömningsinstrumentet efterfrågades också 

och en deltagare uttryckte att en app vore passande, då mycket av det arbete som utförs på 

fält görs via mobiltelefon eller laptop på plats. Digitalisering skulle dessutom underlätta vid 

underhållsarbete då det är enkelt att ha åtkomst samt checka av punkter via mobilen. Vidare 

var även deltagarna av uppfattningen att en pappersversion av bedömningsinstrument inte 

alltid är lämpligt, exempelvis beroende på vädret.  

Frågor av varierande relevans 

Denna kategorin behandlar frågornas komposition och innehåll då resultatet visar att detta har 

stor betydelse för användbarheten av Audit tool.  

Resultatet påvisar att frågornas komposition är av vikt för deltagarnas uppfattning av Audit 

tool. Uppfattningen bland deltagarna var att frågor bör innehålla enbart en frågeställning per 
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fråga. Några frågor uppfattades röriga med flera frågor inbakade i en. Det ansågs även finnas 

långa frågor med mycket text och att det bör undvikas. Uppfattningen gällande detaljnivån på 

frågorna var att dessa varierade samt att konkreta och generella frågeställningar blandats, 

vilket uppfattades förvirrande. Då Audit tool upplevdes blanda frågor innefattande 

funktionsbegränsningar med frågor utan angiven funktionsbegränsning, skapade detta 

förvirring. En deltagare ifrågasatte därför om det gällde personer både med och utan 

funktionsbegränsningar där ingen konkret funktionsbegränsning angavs. Önskemål att 

frågorna genomgående skulle involvera alla, alternativt en uppdelning utifrån 

funktionsbegränsning, uttalades. Ord -och språkbruket i Audit tool ansågs överlag var 

lättbegripligt, men att de förklaringar och exempel som gavs kunde vara avgörande för att 

förstå kontentan i vissa frågor. Innebörden av begrepp gällande funktionstillstånd, som spatial 

medvetenhet och kognition, uppfattades svårare att förstå bland förvaltarna än 

arbetsterapeuterna. Deltagarna ansåg att förklaringar och exempel i anslutning till frågorna 

var bra och flera efterfrågade mer av detta. Tydligare frågor efterfrågades också och behov av 

ökad tydlighet visade sig då deltagarna tolkade frågor olika. Exempelvis tyddes minimerad 

text gällande skyltar både som fåordig text och text med liten storlek.  

Det framkom i studien att innehållet i frågorna var av stor vikt. Deltagarna ansåg att frågorna 

i Audit tool var av betydelse, men relevansen angående somliga frågor ifrågasattes. Huruvida 

lekområdet är rent, om det finns omklädningsrum, om lekområdet är välkomnande samt 

estetiskt tilltalande är exempel på frågor som ansågs sakna betydelse för instrumentets syfte. 

Deltagarna ifrågasatte även lämpligheten gällande frågor av subjektiv karaktär. Innebörden 

gällande rimlig risk samt bekväm ljudnivå var exempel på subjektiva upplevelser som ansågs 

svåra att gradera. Gällande ljudnivån tolkades den utifrån trafikbuller och störningsmoment i 

omgivningarna, men även ljudet från lekande barn. Gränsen för själva lekområde i 

förhållande till omgivningen bedömdes väldigt olika bland deltagarna. Även i fall där 

lekområdet var inhägnat inkluderades angränsande ytor i bedömningen. Något som 

ifrågasattes var bristen på frågor om användbarheten angående lekrutrustningen. 

Arbetsterapeuterna var av uppfattningen att det saknades frågor huruvida alla har möjlighet 

att faktiskt använda den lekutrustning som finns. Frågornas formulering ansågs istället 

fokusera på möjligheten att komma intill lekutrustningen. En arbetsterapeut gjorde följande 

uttalande i samband med detta: 
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“... men du kan ändå vara delaktig på plats för att det finns tillgänglig. Asså du tar dig in på 

området, men sen om du vill vara med och åka rutschkana kan inte alla göra det till 

exempel” 

 

Frågor om lekutrustningen är anpassat för det sittande eller orörliga barnet efterfrågades då 

uppfattningen var att det saknades. Även frågor gällande framkomligheten för personer med 

synnedsättning ansågs behövas i högre grad. Huruvida det fanns inhägnad runt lekområdet 

ansågs vara relevant för barn med perceptionsstörningar men även personer med 

synnedsättning. Deltagarna var därmed av uppfattningen att även en fråga om inhägnad runt 

lekområdet borde ingå. Även frågor gällande lekområdets storlek, placering och ålder ansågs 

önskvärt. 

Omgivningsfaktorer som påverkar  

Väder samt lekområdets omgivande kontext visade sig vara aspekter som uppfattades svåra 

eller omöjliga att påverka. Dessa uppgavs vara av vikt för ett lekområdes tillgänglighet och 

har därmed i förlängningen inverkan vid användning av Audit tool. 

Resultatet av studien visar att deltagarnas ansåg att vädret, i synnerhet snö, har stor påverkan 

vid bedömningen av ett lekområde. Ett snötäcke ansågs försvåra en korrekt bedömning, eller 

i värsta fall en bedömning över huvud taget, då det döljer mycket av relevans. Uppfattningen 

var vidare att det kan gå att leka på ett snötäckt lekområde, men att området i sig då var 

svårbedömt.  

Resultatet i studien tydliggör deltagarnas uppfattning angående lekområdens förutsättningar 

beroende på kontexten. I synnerhet läge och storlek ansågs relevant. Åsikten var att 

lekområden i städer bedöms på ett annat sätt än lekområden belägna på landsbygden. En av 

deltagarna i studien yttrade följande: 

 

“...en del olika parametrar som påverkar planeringen och skötseln av lekplatser beroende på 

om de ligger i staden eller på landsbygden” 

 

Som förklaring till denna uppfattning tydliggjorde en deltagare att lekområden på mindre 

orter designas för att vara lättskötta och med beständiga material, då mindre tid läggs på 

underhåll där än på lekområden i stadskärnor. Resor utanför staden tar tid, vilket ansågs ha 

inverkan för kvaliteten på dessa lekområden. Åsikten var även att ytan på lekområdet också 
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var av betydelse för dess utformning. Att exempelvis bygga en kulle kräver stora ytor och det 

finns generellt mer plats för lekområden belägna utanför staden därför ansågs större 

lekområden vara vanligare där och det finns som regel färre möjligheter att bygga ut en 

lekplats belägen i en stad. Vidare var en deltagare av uppfattningen att stadsbor överlag 

ställer högre krav än boende utanför stan samt att dessa påtryckningar utifrån påverkar 

budgeten, vilket på sikt berör utformningen av lekområden. Resultatet visade även att 

deltagarna var av uppfattningen att åldern på lekområdet var av relevans för bedömningen, då 

tanken bakom lekområdens utformning upplevdes ha blivit bättre med åren. 

För vem passar Audit tool? 

För vem passar Audit tool visade sig vara en fråga som kom att bli relevant. Denna kategori 

speglade deltagarnas förkunskaper samt uppfattning angående den bredd av 

funktionsvariationer som inkluderades av bedömningsinstrumentet, men även de professioner 

som kan tänkas ha användning av Audit tool i sitt yrke.  

Studiens resultat visar att Audit tool fungerade som en ögonöppnare som uppmärksammade 

brister och möjliggjorde ett bredare synsätt. De tankar som väcktes uppgavs kunna bidra till 

ett bättre lekområde och deltagarna uttalade sig positivt gällande instrumentets bredd. 

Deltagarnas uppfattning var att många olika typer av funktionsvariationer, men även barn 

med normal funktion, fanns representerade. Deltagarna ansåg vidare att frågan om barn 

konsulterats vid utformningen av lekplatsen var mycket viktig.  

Studien visade att uppfattningen angående vilken eller vilka yrkeskategorier instrumentet 

lämpade sig för varierade. Landskapsarkitekter eller andra yrkeskategorier som arbetar med 

utformning av lekområden, arbetsterapeuter, lekutrustningsförsäljare, kommunen, personal 

vid barnhabiliteringen, konsulter samt samhällsplanerare var exempel på yrkeskategorier, 

som enligt deltagarnas uppfattning, kan använda Audit tool i arbetet. Deltagarna i studien 

menade också att teamsamverkan eller konsulttjänster över professions gränserna vore 

lämpligt för att komplettera olika kompetenser. Inför användandet av Audi tool ombads 

deltagarna välja ut ett lekområde som de ansåg vara tillgänglig. De kriterier som deltagarna 

själva uppgav var att lekområdet skulle vara stort, öppet, nyanlagt, ha bra fallunderlag, 

offentligt, lätt att komma runt och nära lekutrustningen samt vara placerat i närheten av väg, 

cykelbana eller bostadsområde. Deltagare i studien uppgav dock att deras val först och främst 

baserades på närheten till lekområden och inte utifrån tillgänglighet. En deltagare som redan 

bedömt lekområdet i fråga, med checklistan lekvärdesfaktor som stöd samt, var dock av 
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uppfattningen att Audit tool inte gav mer insikt utöver tidigare bedömning. Övriga deltagare 

uppgav däremot att de aldrig har använt en checklista eller ett bedömningsinstrument avsett 

för lekområde tidigare. Någon hade emellertid erfarenhet av besiktningskurs avsett för 

lekområden. Uppfattningen bland deltagarna var att förförståelse och kunskap var viktigt för 

adekvat användning av Audit tool. Bland arbetsterapeuterna upplevdes bristande kunskap 

angående byggtekniska faktorer utgöra problem. Exempelvis uttrycktes okunskap gällande 

lämpligt underlag. De deltagande arbetsterapeuterna i studien ansåg att just arbetsterapeuter 

har större kunskap att analysera funktionsbegränsningar samt lättare att förstå språket i Audit 

tool än förvaltare. Även förvaltarna upplevde sig sakna vetskap om just innebörden av olika 

funktionsbegränsningar. Deltagarna i studien skulle rekommendera Audit tool till personer 

som kan anses ha användning för den typen av instrument i sitt yrke. Deltagarna upplevde 

vidare att det fanns ett behov av Audit tool samt att det var ett användbart 

bedömningsinstrument. 

 

“Som arbetsterapeut att vi använder väldigt mycket instrument som säger ganska mycket och 

att vi har det här med att det ska vara validitet och reliabilitetstestat och sånt här. Det är 

jätteviktigt för vår yrkesgrupp att få det här” 

 

Ovanstående citat myntades av en arbetsterapeut, tillika deltagare i studien. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuter och förvaltares uppfattning om 

bedömningsinstrumentet Audit tool och resultatet visade att uppfattningen att Audit tool i 

stort utgörs av bra design med relevanta frågor. Audit tool fungerade som ögonöppnare då 

många typer av funktionsbegränsningar inkluderades. Uppfattningen angående kriterierna för 

ett tillgängligt lekområde varierade och deltagarna upplevde att Audit tool gav en bredare syn 

angående tillgängligheten på det valda lekområdet. Meningen var vidare att det fanns behov 

för bedömningsinstrumentet och att det var användbart. Dock efterfrågades en större tydlighet 

av frågornas komposition och innehåll samt fler versioner och manual. Vikten av tydliga 

arbetsdirektiv förstärks av Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) som påtalar att 

arbetstagare ska erhålla tydlig information angående det förfarande som gäller för en 
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arbetsuppgift samt vilket resultat som förväntas uppnås. Deltagarna föreslog vidare ett flertal 

professioner som möjliga användare av Audit tool och uppfattningen bland deltagarna var att 

ett samarbete mellan olika professioner, däribland arbetsterapeuter, var att föredra. 

Samverkan med andra professioner i syfte att främja aktivitet och delaktighet är för övrigt 

tydligt beskrivet inom det kompetensområde som arbetsterapeuter besitter. Att arbeta med 

valida och reliabla bedömningsmetoder är även det synonymt med arbetsterapi (Sveriges 

arbetsterapeuter, 2016).  Ett standardiserat bedömningsinstrument innebär just att det är valit 

och reliabelt (Socialstyrelsen 2012). Standardiserade bedömningsmetoder ökar möjligheten 

till likvärdiga bedömningar och skapar därför en förutsättning för lika villkor för alla. Att ha  

 samma förutsättningar är dessutom en mänsklig rättighet (Diskrimineringslag, SFS 

2008:567). Åsikten bland deltagarna, som hade varierande erfarenheter gällande bedömning 

och lekområden, var vidare att kontexten var av betydelse för bedömningen av ett lekområde. 

Just kontexten beskrivs av Kielhofner (2012) vara en viktig aspekt att ha i beaktande då det 

kan vara antingen ett hinder eller understöd och därför har stor inverkan på möjligheten till 

aktivitet.  

Audit tool har sin grund i universell design som bygger på uppfattningen att den offentliga 

tillgängligheten ska vara så bra som möjligt för hela allmänheten (Lynch, et al, u.å.). Enligt 

Prellwitz och Tamm (1999) har dock konstruktörer och planerare av lekområden liten 

kunskap om funktionsbegränsningar. Prellwitz och Skär (2007) anser däremot att 

arbetsterapeuter har kunskaper om kontext och aktivitet samt funktionshinder som gör att just 

denna professionen kvalificerad att arbeta med universell design. Deltagarna i den här studien 

upplevde att flera olika yrkeskategorier, där i bland arbetsterapeuter, var lämpade att arbeta 

med Audit tool. Dessutom ansåg deltagarna att olika professioners kompetens med fördel kan 

kombineras för att bidra till att ett lekområde blir bra för så många som möjligt. Denna åsikt 

stöds av tidigare forskning där, speciellt samarbete mellan arbetsterapeuter och arkitekter, 

anses kunna bidra till mer fulländad universell design (Hitch, Larkin, Watchorn & Ang, 2012; 

Lid, 2014). Hitch et al. (2012) beskriver vidare att olika expertisområden, gällande form och 

funktion, med fördel kan bidra i skapande processen. Teamsamverkan ses även som en fördel 

för att kunna säkerställa roller samt delaktighet i aktivitet.  Både arbetsterapeuter och 

arkitekter kan vinna på att samarbeta, utbildningsmässigt så väl som yrkesmässigt, men har 

svårt att förstå varandra på grund av deras olika fokus. Hitch et al. förespråkar därför ett 

gemensamt studieupplägg för att skapa en djupare förståelse och bidra till respekt samt bättre 

samarbete i kommande yrkesroll. 
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Resultatet påvisade att deltagarna i studien saknar en manual för att förenkla tolkningen av 

resultatet i Audit tool. En manual är enligt Socialstyrelsen (2012) en förutsättning för att 

verifiera bedömningsinstrumentets validitet och reliabilitet. Vidare beskriver Jacobsson 

(2014) kravet att arbetsterapeuter ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet genom hela arbetsterapiprocessen, vilket inkluderar bedömning och utredning.  

Ytterligare resultat som framkom i den här studien var deltagarnas uppfattning, att även en 

digitaliserad version av Audit tool skulle förenkla användandet. Fördelar med digitalisering 

styrks av Gulliksen, Lantz och Walldius (2015) som beskriver att införande av digitalisering 

ger arbetsutförandet nya effektiva förutsättningar. Ett mer mobilt arbetssätt genererar 

dessutom mindre manuell pappershantering och innebär även att operatören inte binds till en 

fysisk kontorsmiljö i samma utsträckning. 

Studiens resultat visade att lekutrustningens användbarhet ansågs vara en ytterst relevant 

förutsättning för ett tillgängligt lekområde och därför en viktig aspekt som borde inkluderas i 

Audit tool. Att tillgänglighet och användbarhet är två begrepp som hör samman styrks av 

Månsson (1999) samt Iwarsson och Ståhl (2003) som hävdar att användbarhet förutsätter 

tillgänglighet. Vidare beskriver Iwarsson och Ståhl att även samspelet mellan person, miljö 

och aktivitet är en definition av användbarhet. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är tydlig 

med att exkludering av personer med funktionsbegränsning på grund av bristande 

tillgänglighet inte är tillåtet. Tidigare forskning visar dock att barn med 

funktionsbegränsningar ofta behöver hjälp av vuxna att komma åt och att använda 

lekutrustningen på lekområden (Ripat & Becker, 2012: Rousseau-Harrison och Rochette, 

2013). Vuxnas inblandning i leken bidrar dessutom till utanförskap för barnet, då den 

naturliga interaktionen med andra barn uteblir. Sveriges kommuner och landsting (2006) 

påtalar emellertid att barn med funktionsbegränsning har samma rätt till lek och utveckling 

som barn med normal funktion. Allmänna lekområden och skolor ska därför placera 

lekutrustningen på så sätt att barn med funktionsbegränsning lätt har tillgång till dem. Dock 

finns det även forskning som visar att ett alltför tillrättalagt lekområde uppfattas som tråkigt 

vilket gör att barnen inte vill leka där (Jambor, 1991; Hyndman & Telford, 2015). Vidare 

förekommer det studier som syftar till att gradera hur användbar offentliga lekutrustning är 

för barn med och utan funktionsbegränsningar. Emellertid redovisas inget i dessa studier som 

beskriver hur rolig barnen ansåg att lekutrustningen var (Ruffino, Mistrett, Tomita & Hajare, 

2006). Hur ett lekområde bör utformas för att inte anses tråkigt och utan lekvärde framgår 

inte i denna studie, men vore intressant för vidare forskning att undersöka. 
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Metoddiskussion  

Författarna valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att kunna få fram deltagarnas 

uppfattning om Audit tool. En semistrukturerad intervjuguide ansågs lämplig för att kunna 

skapa en god relation och en djupare förståelse mellan deltagarna och författarna. 

Trovärdighet kan bedömas utifrån giltighet. Ett giltigt resultat ska lyfta fram det typiska av 

vad som ska beskrivas (Lundman & Hällgren Granheim, 2017). En bra förutsättning för 

studiens giltighet är det ändamålsenliga urvalet som speglar erfarenhet inom området. 

Arbetsterapeuterna valdes på grund av sin vana att arbeta med aktivitet samt användning av 

bedömningsinstrument. Förvaltarna valdes på grund av deras kunskap om lekområdens 

upprätthållning, uppbyggnad och skötsel. Enligt (Lundman & Hällgren Granheim, 2017) 

finns det ingen mall för antal deltagare i en kvalitativ studie utan tyngden ligger i mängden 

data som genereras. Trots endast åtta deltagare ansåg författarna av denna studien att 

mängden data var tillräckligt. 

Överförbarheten är, enligt Lundman & Hällgren Granheim (2017), hur väl ett resultat kan 

överföras till andra grupper eller situationer. Valet av det geografiska läget samt närliggande 

kommuner kan dock vara en risk för överförbarheten av denna studien, då olika län och 

kommuner kan ha olika rutiner för arbetsmetoder och ansvarsområden. Författarna valde 

istället att prioritera det personliga mötet vid intervjutillfället för att kunna få en god kontakt 

med deltagarna samt möjlighet att delta vid utförandet av bedömningen. Detta förfarande går 

i linje med Pilhammar och Skyvell Nilssons (2017) åsikt att en deltagande observation är 

idealisk för att skapa en djupare förståelse. Risken påtalas dock att forskaren identifierar sig 

med deltagarna och på så sätt ej objektivt kan se vad som faktiskt sker. Intervjuerna i denna 

studien spelades in vilket kan både vara en fördel, genom att ingen information missas, men 

samtidigt en nackdel då deltagarna kan bli hämmade av vetskapen om inspelningen. Enligt 

Rosberg (2017) är utmaningen i en intervjustudie att få deltagarna att kunna sätta ord på sina 

erfarenheter. Det ställer krav på forskarens skicklighet att sätta sig in i intervjupersonens 

livsvärld samt förmåga att ställa rätt frågor för en djupare förståelse. Brinkmann och Kvale 

(2014) belyser dessutom vikten av ämneskunskap hos forskaren för att kunna ställa rätt 

frågor. Lundman och Hällgren Granheim (2017) beskriver vidare att tillförlitligheten i en 

studie kan påverkas av förförståelsen. Genom att författarna i denna studien själva testade 

Audit tool skapades en viss förförståelse om bedömningens gång samt de svårigheter som 

kan uppstå. Lundman och Hällgren Granheim (2017) menar dock att förförståelse kan ses 

som en fördel som öppnar upp för ny kunskap samt skapar en djupare förståelse. Emellertid 
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är författarnas av uppfattningen att den egna översättning av Audit tool kan ha påverkat 

studiens reliabilitet och validitet. Enligt Human Services Research Institute (2005) ska en 

professionell översättare översätta instrumentet. Därefter ska ytterligare en oberoende 

översättare översätta tillbaka instrumentet till sitt originalspråk (Human Services Research 

Institute, 2005). Författarna anser även att bristande erfarenhet av intervjuteknik med 

felprioriterade frågor eller brist på följsamhet kan ha lett till bristande information. Vidare 

anser författarna att adekvat kunskap inom området saknas, då författarna av studien enbart 

studerat kombinationen av tillgänglighet och lekområden under en kortare tid. En styrka i 

studien är däremot den gemensamma analysen där författarna diskuterat och reflekterat över 

olika tolkningsmöjligheter som resulterat i tydliga kategorier. Dessa kategorier har berikats 

med citat från deltagarna för att ytterligare förstärka kategoriernas innebörd. Lundman och 

Hällgren Granheim (2017) beskriver att genom användning av citat kan läsarna bedöma 

tolkningarnas giltighet. Vidare redogörs att en studie kan skapa förutsättningarna för 

överförbarhet, men det är läsaren själv som avgör om det är överförbart. Huruvida denna 

studie är överförbar lämnar författarna därmed åt läsarna att bestämma. 

 

KONKLUSION 

Standardiserade bedömningsmetoder är viktigt då det ger förutsättning för likvärdiga 

bedömningar och bidrar därför till lika villkor för alla. Slutsatsen av studien visar att 

deltagarna, både i egenskap av arbetsterapeuter och förvaltare, anser att det finns ett behov av 

Audit tool, på grund av bedömningsinstrumentets bredd i frågorna. Dock finns det detaljer att 

vidareutveckla med Audit tool, som olika versioner för varierande behov samt större 

tydlighet i frågorna för att bedömningsinstrumentet anses fulländat.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en intervjustudie. 

Enligt barnkonventionen har barn rätt att leka på lika villkor. Leken är oerhört viktig för barns 

utveckling och lekplatser utgör en stor möjlighet till lek. Studier påvisar dock att barn med 

funktionsnedsättning inte kan använda lekplatser på så sätt som de önskar eller i värsta fall inte alls. 

Vi vänder oss till dig som arbetar med aktivitet, upprätthållning eller utformning av lekplatser med 

anledning av en utvärdering av Outdoor Play and Social Inclusion: Public Play Space Audit [Audit 

tool]. Instrumentet som är under vidareutveckling, är i form av ett formulär, som är stödjande vid 

granskning av befintliga lekplatser såväl som vid nybyggnation. Därför är din åsikt och kompetens 

viktig för oss. 

Syftet med vår intervjustudie är att samla in erfarenheter från yrkesverksamma som provat Audit tool. 

Resultatet av detta kommer att ingå i ett internationellt projekt för utveckling av Audit tool. 

Deltagandet innebär att prova instrumentet på ett lekområde du själv anser vara tillgängligt. Efter att 

du testat instrumentet genomförs en ljudinspelad intervju angående din egen erfarenhet av 

instrumentet. Att testa instrumentet beräknas ta ca 30 minuter och intervjun likaså. 

Det är frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange 

orsak. Intervjuerna samt test av instrument kommer att genomföras v. 7-9, på en plats som du väljer. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller 

arbetsplatser kommer att kunna identifieras i arbetsmaterialet eller examensarbetet och efter 

färdigställd studie förstörs materialet. Den färdiga studien kommer finnas tillgänglig via hemsidan på 

Luleå Tekniska Universitets [LTU] (http://epubl.ltu.se ). 

Vi heter Johanna Björklund och Katarina Gustavsson och går sista året på arbetsterapeutlinjen vid 

LTU och ovan nämnda studie kommer att utgöra vårt examensarbete. Har du några frågor så hör 

gärna av dig. 
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Johanna Björklund.                                                      Katarina Gustavsson    
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Bilaga 2 

                                                            Intervjumall 

 

 

1. Vad var det med den valda lekplatsen som gör att du anser att den är tillgänglig?  Har 

du ändrat uppfattning angående lekplatsen efter att ha använt instrumentet?  

2. Har du använt andra instrument eller liknande, exempelvis checklistor, tidigare för att 

bedöma lekplatser? I så fall vad? 

3. Hur upplever du instrumentets generellt? layout/utseende? innehåll? detaljnivå? 

4. Hur relevanta är frågorna?  

5. Vad är bra med instrumentet? 

6. Saknas någonting?  

7. På vilket sätt kan instrumentet vidareutvecklas?  

8. Upplever du att det finns ett behov av instrumentet?  

9. Hur användbart är instrumentet som det ser ut idag?  

10. Skulle du rekommendera instrumentet? 

11. Vill du tillägga något? 

 

 

 




