
 

 

 

 

 

Examensarbete  
Högskolenivå 
 

Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning 
 

 

En kvalitativ studie med fokus på delaktighet, tillgänglighet 
och organisation. 
 
Leisure activities for children and young people with disabilities: A 
qualitative study with focus on participation, accessibility and 
organization. 
 

 

 

 
Författare: Elin Lundblad & Elin Näsén 

Handledare: Thomas Strandberg 

Examinator: Irving Palm 

Ämne/huvudområde: Socialt arbete 

Kurskod: GSA2AF 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2020-03-27 

 
 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 
 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 
 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 
 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 
Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 

 
 



 

2 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur kommuner i Dalarna arbetar för att erbjuda 

tillgängliga fritidsaktiviteter som bidrar till delaktighet för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Studien syftar även till att undersöka vilka svårigheter och möjligheter 

kommunerna möter i arbetet med detta. Sju kvalitativa intervjuer har genomförts med 

yrkesverksamma som på olika sätt arbetar med fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Intervjuerna har analyserats med tematisk analys. Den sociala modellen 

har använts som teoretiskt analysredskap tillsammans med begreppen tillgänglighet och 

delaktighet. Resultatet visar att majoriteten av de deltagande kommunerna arbetar med fysisk 

tillgänglighet i kommunen generellt. Resultatet visar däremot att majoriteten av kommunerna 

inte arbetar specifikt med att främja delaktighet. Majoriteten av kommunerna i studien uppger 

att svårigheterna är fler än möjligheterna.   

 

Nyckelord: fritidsaktiviteter, funktionsnedsättning, delaktighet, tillgänglighet, organisation.  
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Abstracts 

The purpose of the study was to examine what possibilities counties in Dalarna has to offer 

available leisure activities that contribute to participation for children and youths with 

disabilities. The study also aims to investigate what difficulties and possibilities the counties 

face in their work with this. Seven qualitative interviews were conducted with professionals 

who work in various ways with leisure activities for children and youths with disabilities. The 

interviews were analysed using thematic analysis. The social model has been used as a 

theoretical analysis tool together with the concepts availability and participation. The result 

shows that the majority of the participating counties work with physical availability in the 

counties in general. Further the result shows that the majority of the counties does not 

specifically work with participation. The majority of the counties in the study declare more 

difficulties than possibilities. 

 

Keywords: leisure activities, disabilities, participation, accessibility, organization.  
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Vi vill rikta ett stort tack till våra nära med funktionsnedsättning som har inspirerat oss till att 

utföra denna studie. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Thomas Strandberg som på 

ett tydligt och lärorikt sätt har handlett oss. Ett stort tack även till de deltagande kommunerna 

i studien som gjort studien möjlig.  
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1. Inledning 

Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Detta innebär enligt UNICEF 

(2018) att barnens rättigheter blir stärkta i praktiken. En av de största skillnaderna detta 

medför är att rättsväsendet, andra beslutsfattare samt lokala och statliga myndigheter får ett 

större ansvar gentemot barnen. Detta innebär att de blir tvingade att omsätta rättigheterna som 

framgår av barnkonventionen i praktiken, så att konventionen får en tyngre verkan i beslut, 

ärenden och bedömningar som berör barn. Barnens rätt att få säga sin mening kommer också 

få ett större genomslag än tidigare (UNICEF, 2018).  

 

I ett regeringsbeslut från socialdepartementet som handlar om tillgänglighet och en aktiv fritid 

för personer med funktionsnedsättningar beskrivs att deltagandet i fritidsaktiviteter är viktigt 

för alla människors välmående. Fritidsaktiviteter kan bland annat bidra till socialt 

sammanhang, nya sociala kontakter och god hälsa. För barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar är aktiviteter på fritiden särskilt viktigt då det kan bidra till att barnet 

kan bibehålla fysiska och psykiska funktioner (Socialdepartementet, 2019). 

 

En nationell kartläggning gällande psykisk hälsa bland barn och unga visar att gruppen barn 

med funktionsnedsättningar i jämförelse med övriga barn mer sällan är delaktiga i 

fritidsaktiviteter (Barnombudsmannen, 2016). Inflytande och delaktighet, både i samhället 

och privat är de mest huvudsakliga förutsättningarna för att individer med 

funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till att uppleva psykisk och fysisk hälsa och därav en 

god livskvalité. Anpassat stöd vilket ska gynna delaktigheten för personer med 

funktionsnedsättningar är ofta dåligt anpassat till individens behov. Kommunerna är en viktig 

aktör för att säkerställa inflytande och delaktighet för alla människor (Hallberg & Hallberg, 

2018).  

 

I en rapport av Rinnan (2006) synliggjordes att barn med funktionsnedsättningar lever under 

sämre villkor än barn som ej har någon funktionsnedsättning. Det tydliggjordes även i 

rapporten att det bland annat finns brister i fritidsverksamheter för barn med 

funktionsnedsättning. Det konstaterades att barn med funktionsnedsättning ej är delaktiga på 
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samma villkor som barn utan funktionsnedsättning, detta på grund av att de stängs ute i och 

med exempelvis dåligt bemötande och bristande tillgänglighet.  

 

I klassifikationssystemet International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) beskrivs individers förmågor till funktionalitet med utgångspunkt i kroppsfunktioner, 

kroppsstrukturer, aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Kroppsfunktioner 

innefattar kroppens fysiologiska och psykologiska funktioner. Kroppsstrukturer innefattar 

kroppens anatomiska delar, till exempel armar, ben och organ (Socialstyrelsen, 2003). 

Socialstyrelsen (2016) beskriver att delaktighet enligt ICF innebär engagemang i olika 

livssituationer. Aktivitet enligt ICF innebär en uppgift eller handling som utförs av en person. 

Aktivitet och delaktighet är sammankopplade med varandra då aktiviteter som genomförs i en 

social omgivning kan betraktas som delaktighet, och för delaktighet förutsätts att en aktivitet 

på något sätt genomförs. 

ICF belyser särskilt betydelsen av faktorerna i omgivningen när det handlar om aktivitet och 

delaktighet för människor, dessa kallas omgivningsfaktorer (Hallberg & Hallberg, 2018). 

Omgivningsfaktorer beskriver kontexten i vilken personer lever, vilket innebär att dessa kan 

identifiera vad i den enskildes omgivning som hindrar eller möjliggör aktivitet och delaktighet 

(Socialstyrelsen, 2003). Detta kan kopplas till den sociala modellen som ofta används som en 

förklaringsmodell inom funktionshinderforskningen (Gustavsson-Holmström, 2005). Den 

sociala modellen antar en förklaring som menar att det är omgivningen (det samhälle där 

personer med funktionsnedsättning lever) som bidrar till att personer med 

funktionsnedsättning får funktionshinder genom bristande anpassningar i samhället. 

Forskning utifrån den sociala modellen bör ifrågasätta och sträva mot förändring och bättre 

livsvillkor för personer med funktionsnedsättning (Gustavsson-Holmström, 2005). Den 

sociala modellen innebär i forskningen att söka efter hindrande faktorer i miljön, och inte 

hinder hos individer (Grönvik, 2005).  

1.1 Problemformulering 

Socialt arbete bedrivs på olika nivåer, individ- grupp- och samhällsnivå (Dunk-West, 2016). 

Denna studie avser undersöka hur arbetet med tillgänglighet och delaktighet för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättningar sker på kommunal nivå, det vill säga samhällsnivå. 

Genom att undersöka hur kommuner i Dalarnas län planerar och arbetar med fritidsaktiviteter 
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till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är avsikten med studien att synliggöra de 

möjligheter och svårigheter kommunerna stöter på i arbetet.  

Rinnan (2006) och Barnombudsmannen (2016) belyser att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra barn och ungdomar och att detta 

bland annat påverkar möjligheten till delaktighet i fritidsaktiviteter. Socialstyrelsen (2009) 

beskriver att tillgänglighet är ett centralt problem som påverkar delaktigheten för barn med 

funktionsnedsättning. Utifrån detta är det viktigt att undersöka kommunernas arbete med 

fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Även Hallberg och 

Hallberg (2014) beskriver att framtida forskning bör ha mer fokus på hur institutioner, 

enskilda individer och samhället kan verka för inkludering av barn med funktionsnedsättning 

och därav göra alla barn oavsett funktionsnedsättning delaktiga i samhället. 

Tidigare forskning belyser att mer kunskap på samhälls- och organisationsnivå om 

fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kan bidra till mer anpassade 

aktiviteter, inkluderande miljöer samt fler tillgängliga lokaler. Förbättring i samverkan mellan 

olika aktörer samt kunskapsutbyte dem emellan kan bidra till mer tillgängliga och 

meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning (Martin Ginis, Ma, 

Latimer-Cheung & Rimmer, 2016). Studier har även visat att fritidsaktiviteter brister gällande 

tillgänglighet och anpassning vilket begränsar personer med funktionsnedsättning att vara 

delaktiga (Martin Ginis, m.fl., 2016; Melbøe & Ytterhus, 2017; Rodriguez, 2014; Ullenhag, 

Bult, Nyquist, Ketelaar, Jahnsen, Krumlinde-Sundholm, Almqvist & Granlund, 2012).  

Mot bakgrund av detta är föreliggande studie relevant för socialt arbete.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kommuner i Dalarna arbetar för att erbjuda 

tillgängliga fritidsaktiviteter som bidrar till delaktighet för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning.  

 

Följande frågeställningar har formulerats. 

• Hur arbetar kommunerna med att göra fritidsaktiviteter tillgängligt för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning? 

• På vilket sätt planeras innehållet i fritidsaktiviteter så att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning kan vara delaktiga? 
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• Vilka svårigheter respektive möjligheter möter kommunerna i arbetet med att 

organisera fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? 

 

1.3 Centrala begrepp 

Nedan presenteras betydelsefulla begrepp för studien som inte beskrivs och diskuteras i andra 

avsnitt. 

 

Funktionshinder: Uppstår i relation till omvärlden, det vill säga om individen i sin omgivning 

blir begränsad på grund av dennes funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2019).  

 

Funktionsnedsättning: Innebär en nedsättning i den psykiska, fysiska eller intellektuella 

funktionsförmågan (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Fritidsaktiviteter: Socialstyrelsen (2003) beskriver att aktivitet enligt klassifikationssystemet 

ICF är en individs genomförande av en handling eller uppgift. I denna studie innebär 

fritidsaktivitet en organiserad aktivitet som den enskilde deltar i på sin fritid, det vill säga efter 

skoltid, på kvällar, veckoslut eller skollov.  

 

Barn och ungdomar: Enligt Barnkonventionen (1990) definieras alla personer under 18 år 

som barn. I studien har valet gjorts att utöka åldersspannet till unga vuxna, det vill säga till 21 

år. Detta mot bakgrund av att en del barn med funktionsnedsättning har förlängd skolgång, 

vilket resulterar i att åldersgränsen ej är lika skarp vid 18 år som för barn utan 

funktionsnedsättning.  
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2. Bakgrund  

I följande avsnitt ges en kort historik och en beskrivning vilka förväntningar 

barnkonventionen och konventionen för personer med funktionsnedsättning har på 

konventionsstaterna följt av information om fritidsaktiviteter och funktionsnedsättning 

Under 1960-talet initierades avvecklingen av institutioner, där personer med 

funktionsnedsättning hade sitt stadigvarande boende. Därefter kom begrepp såsom integrering 

och normalisering att få en central betydelse inom politiken för människor med 

funktionsnedsättning (Lindqvist, 2012). Livet på institutionerna var regelstyrt och ingen direkt 

möjlighet fanns till aktiviteter i samhället. Därför blev just integrering och normalisering 

vägledande begrepp i målsättningen att personer med funktionsnedsättning skulle bli fullt 

delaktiga i samhällslivet (Grunewald, 1996).  

Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder har förekommit länge. Från 1800-

talet och långt in på 1900-talet låg fokus på det medicinska perspektivet. Syftet med 

forskningen var ofta att bota eller normalisera det avvikande. Studier om hur döva skulle lära 

sig att tala, om olika behandlingsmetoder för mentalpatienter är exempel på detta. Från mitten 

av 1900-talet utvecklades ett nytt perspektiv, den sociala modellen (Gardeström, 2006). Detta 

innebar ett nytt sätt att se på och förstå funktionsnedsättning och funktionshinder och att 

människor med funktionsnedsättning skulle ges möjlighet att leva integrerat i samhället. Idag 

är funktionshinderforskningen ett stort område som innefattar forskning om både individens 

egenskaper och samhällets organisation i relation till personer med funktionsnedsättning 

(Gardeström, 2006).  

2.1 Barnkonventionen och konventionen för personer med 

funktionsnedsättning 

Bestämmelserna i barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning ställer krav på konventionsstaterna om en aktiv fritid för alla barn och 

ungdomar. Flera studier visar dock att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inte 

kan delta i fritidsaktiviteter under samma förutsättningar som andra på grund av bristande 

tillgänglighet (Martin Ginis, m.fl., 2016; Melbøe & Ytterhus, 2017; Rodriguez, 2014; 

Ullenhag, m.fl., 2012). Hallberg och Hallberg (2018) beskriver att alla barn oavsett 

funktionsnedsättning enligt barnkonventionen har rätt till en stimulerande och aktiv fritid.  
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I barnkonventionen framgår att ”konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller 

psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden 

som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets 

aktiva deltagande i samhället” (Barnkonventionen, 1990, artikel 23). Det framgår även att 

konventionsstaterna ska erkänna barnets rätt till fritid och vila samt rekreation och lek 

anpassad till den unges ålder. Konventionsstaterna ska bland annat uppmuntra 

tillhandahållandet av lämpliga kulturella verksamheter och fritidsverksamhet 

(Barnkonventionen, 1990, artikel 31). 

 

Enligt FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 30 

punkt 5 ska konventionsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt 

för personer med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter på lika villkor som andra. 

Konventionsstaterna ska bland annat uppmuntra deltagande i allmänt tillgänglig 

idrottsverksamhet och se till att det finns möjlighet att organisera, utveckla och delta i 

aktiviteter anpassade för personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 2009).  

 

2.2 Fritidsaktiviteter och funktionsnedsättning 

Hallberg och Hallberg (2014) beskriver att barn med funktionsnedsättning inte är lika aktiva 

som barn utan funktionsnedsättning, vilket i sin tur ökar risken för bland annat övervikt, 

hälsoproblem i framtiden och fysisk inaktivitet.  

 

Organiserade aktiviteter har visat sig öka självkänslan, den sociala kompetensen och den 

fysiska förmågan, trots det så deltar barn med funktionsnedsättning i betydligt färre aktiviteter 

än barn utan funktionsnedsättning. Orsakerna till detta är komplexa. Det kan bland annat 

handla om brist på kunskap om hur fritidsaktiviteter gynnar barn med funktionsnedsättning, 

rädsla för att möta något nytt, gruppledarens negativa attityder till funktionsnedsättning, 

bristande transportmöjligheter till aktiviteter, lokalernas fysiska förutsättningar och 

otillräckliga ekonomiska förutsättningar (Hallberg & Hallberg, 2014).  

 

Hallberg och Hallberg (2014) beskriver att forskning om fritidsaktiviteter för barn med 

funktionsnedsättningar har visat att de ofta saknar vänskapsrelationer med barn i samma 

åldrar. Författarna menar att delaktighet bestående av vidmakthållande och initiering av 

vänskapsrelationer med barn som är jämnåriga samt att socialisera och leka i grupper 
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med jämnåriga barn är viktiga beståndsdelar för att utveckla fysiska, emotionella, sociala och 

intellektuella färdigheter. Detta oberoende av om de har en funktionsnedsättning eller ej. 

Magnusson och Lorentzi (1999) beskriver att för en individ med en funktionsnedsättning ska 

ha en sådan mångsidig uppfattning som möjligt av sin livssituation så krävs det att det tas reda 

på vad denne önskar att förmå att göra på fritiden. Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att 

information om fritidsaktiviteter och prova-på alternativ är centrala aktiviteter för att personer 

med funktionsnedsättning ska få en möjlighet att vara delaktiga i fritidsaktiviteter. 

 

Magnusson och Lorentzi (1999) beskriver att hindren för deltagande i aktiviteter är särskilt 

många för individer med funktionsnedsättning och att det krävs mycket planering för att 

individen ska kunna utöva en särskild fritidsaktivitet.  
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3. Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras det aktuella och tidigare forskningsläget om fritidsaktiviteter för 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt viss kritik mot tidigare forskning. 

Forskningen som i följande avsnitt presenteras är uppdelat utifrån delaktighet samt 

funktionsnedsättning och fritidsaktiviteter. Den forskning som främst kommer att presenteras 

i detta avsnitt är litteratursammanställningar.  

 

3.1 Tidigare forskning om delaktighet 

Forskning gjord i Sverige visar att barn med funktionsnedsättning deltar i fritidsaktiviteter i 

större mångfald men med mindre intensitet än barn utan funktionsnedsättningar (Ullenhag, 

Krumlinde-Sundholm, Granlund & Almqvist, 2014). Barnets eller ungdomens funktionsnivå 

har visat sig ha en stor övergripande påverkan gällande delaktighet i fritidsaktiviteter (Tonkin, 

m.fl., 2014). Forskning visar även att ålder och kön påverkar graden av delaktighet i 

fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Martin Ginis, m.fl., 2016; 

Tonkin, m.fl., 2014). Forskning har visat att barn med funktionsnedsättning deltar i flera olika 

aktiviteter men funktionsnedsättningen bidrar till lägre intensitet av deltagande (Ullenhag, 

m.fl., 2014) En individ med omfattande funktionsnedsättning har större svårigheter att delta i 

fritidsaktiviteter än en individ med mindre omfattande funktionsnedsättning (Tonkin, m.fl., 

2014). 

 

Forskning visar även att delaktighet i fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning 

påverkas av flertalet olika faktorer på individ-, organisations- och samhällsnivå. Bland annat 

påverkas delaktighet i fritidsaktiviteter av individuella styrkor och/eller svagheter, kunskap 

inom organisationer och tillgänglighet i lokaler. Flera studier har visat att fritidsaktiviteter 

brister i anpassning och tillgänglighet vilket hindrar personer med funktionsnedsättning att 

delta (Martin Ginis, m.fl., 2016; Melbøe & Ytterhus, 2017; Rodriguez, 2014; Ullenhag, m.fl., 

2012). 

 

För att framgångsrikt deltagande ska vara möjligt indikerar barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning att de vill känna sig sammankopplade med sina miljöer eftersom 

detta väcker känslor av lycka, spänning, frihet och acceptans (Tonkin m.fl., 2014). Martin 

Ginis, m.fl. (2016) menar att samverkan mellan ansvariga aktörer krävs för att främja 

deltagande i fysiska fritidsaktiviteter, detta genom bland annat förändringar i miljö och policy. 
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Willis, Girdler, Thompson, Rosenberg, Reid och Elliott (2017) menar att upplevelsen av 

delaktighet skapas i individen, i miljön och i utformningen av själva aktiviteten. Genom att i 

planering och utformning ta hänsyn till dessa tre element som grundas i barnens egna 

perspektiv menar författarna att delaktigheten i fritidsaktiviteter kan öka hos barn med 

funktionsnedsättning. 

 

En studie har även gjorts där det studerades om det finns skillnader i deltagandet i 

fritidsaktiviteter mellan barn med och utan funktionsnedsättningar i Sverige, Norge och 

Nederländerna samt hur mycket personliga och miljömässiga faktorer påverkar deltagandet i 

fritidsaktiviteter. Skillnader i skol- och stödsystem mellan de olika länderna är det som 

tillsynes påverkar deltagandet och påverkar barn med funktionsnedsättningar i större grad än 

andra barn (Ullenhag m.fl., 2012). 

 
3.2 Tidigare forskning om fritidsaktiviteter och 
funktionsnedsättning 

Forskning visar att mer kunskap på organisations- och samhällsnivå gällande fritidsaktiviteter 

för personer med funktionsnedsättning kan leda till mer anpassade aktiviteter, inkluderande 

miljöer och fler tillgängliga lokaler. Förbättrad samverkan mellan olika aktörer och 

kunskapsutbyte dem emellan kan bidra till mer meningsfulla och tillgängliga fritidsaktiviteter 

för personer med funktionsnedsättning (Martin Ginis m.fl., 2016). Det har blivit belyst i 

forskning att skandinaviska barn med funktionsnedsättningar deltar i fler aktiviteter och med 

högre frekvens jämfört med nederländska barn med funktionsnedsättningar (Ullenhag m.fl., 

2012). 

 

Rinnan (2006) har gjort en inventering av fritids- och kultursatsningar inom kommuner i 

Sverige. Inventeringen gjordes genom ett utskick av enkäter till fritidsförvaltningar i 

Sverige, de personer som svarat på enkäten arbetar som fritids- och kulturchef, 

fritidskonsulent eller handikappkonsulent. Rapporten visar att glesbygdskommuner 

i mindre utsträckning känner till fritidsaktiviteter där barn med funktionsnedsättning deltar 

tillsammans med barn utan funktionsnedsättning. Rapporten visar även att 

glesbygdskommuner har mindre grad av samarbete med exempelvis habiliteringen. Resultaten 

visar att enbart hälften av Sveriges kommuner gör särskilda ansträngningar för att göra 

fritidsaktiviteter tillgängligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. De kommuner 

som gör minst ansträngningar är små kommuner.  



 

16 

 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskning visar således att fritidsaktiviteter behöver anpassas och göras mer tillgängliga. 

Studier beskriver en avsaknad av kunskap inom organisationer och en brist på samarbete 

mellan olika aktörer för att göra det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

att vara delaktiga i fritidsaktiviteter (Martin Ginis, m.fl., 2016; Melbøe & Ytterhus, 2017; 

Rodriguez, 2014; Tonkin m.fl., 2014; Ullenhag, m.fl., 2012). Utifrån detta fokuserar denna 

studie på vilka möjligheter respektive svårigheter kommunerna möter i arbetet med att skapa 

tillgänglighet och delaktighet i fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning.  

 

Det saknas även forskning om vad som kan göras i praktiken för att göra fritidsaktiviteterna 

mer tillgängliga och barnen mer delaktiga, vilket även Martin Ginis, m.fl. (2016) belyser. Mot 

bakgrund av detta tar denna studie fasta på kommuners möjlighet att erbjuda meningsfulla 

fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och hur arbetet med 

delaktighet ser ut i praktiken. Martin Ginis, m.fl. (2016) menar vidare att det i forskning 

saknas strategier för hur information om vilka faktorer som påverkar deltagande i 

fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning ska användas i praktiken och nå ut till 

de verksamheter som ansvarar för fysiska fritidsaktiviteter för personer med 

funktionsnedsättning. Föreliggande studie vänder sig till de verksamheter som ansvarar för 

fritidsaktiviteter i kommunerna, vilket kan bidra till att information sprids mellan de 

deltagande kommunerna och nya strategier kan initieras.     
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4. Teori och teoretiska begrepp 

I följande avsnitt presenteras den sociala modellen som är den teori som ligger till grund för 

studien. Därefter presenteras studiens teoretiska begrepp, delaktighet och tillgänglighet. 

 

4.1 Den sociala modellen 

Den sociala modellen grundades genom olika medborgarrörelser som en motreaktion på den 

medicinska modellen som grundar sig i att funktionsnedsättning och funktionshinder är 

patologiska tillstånd. Personer med funktionshinder skapade organisationer och började föra 

sin egen talan för att förbättra sina livsvillkor (Gustavsson-Holmström, 2005). 

 

Enligt den sociala modellen är personer med funktionsnedsättning en socialt förtryckt grupp i 

samhället genom att samhället inaktiverar personer med funktionsnedsättning genom 

bristande tillgänglighet (Gustavsson-Holmström, 2005). Funktionshinder uppstår först när det 

finns en begränsning i miljön som gör att personer med funktionsnedsättning utesluts från 

deltagande i sociala aktiviteter (Shakespeare & Watson, 2002).  

 

Den sociala modellen är ett perspektiv som menar att de hinder som personer med 

funktionsnedsättning stöter på i samhället är ett resultat av samhällets utformning och 

organisation (Lindqvist, 2009). Den sociala modellen skapar ett nytt perspektiv på 

funktionshinder genom att den menar att det är samhället som stänger ute personer med 

funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet och att funktionsnedsättningen i sig inte 

är något hinder för den enskilde (Gustavsson-Holmström, 2005). Den sociala modellen har 

möjliggjort nya politiska strategier genom att göra det möjligt att motverka funktionshinder 

genom att ta bort de hinder och barriärer i samhället och därmed främja inkluderingen i 

samhället för personer med funktionsnedsättning (Shakespeare & Watson, 2002). Modellen 

betonar samhällets ansvar för personer med funktionsnedsättning och försöker ge strategier 

för att kunna undanröja hinder i samhället för personer med funktionsnedsättning (Lindqvist, 

2009). 

 

Viss kritik är riktad mot den sociala modellen. Kritiken uppger att det kan finnas andra 

aspekter i en människas liv som påverkar graden av delaktighet i samhället som inte har med 

samhällets anpassningar att göra (Lindqvist, 2009). Modellen har anklagats för att lägga för 

lite vikt vid den enskilde personens egna upplevelser och erfarenheter av 
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funktionsnedsättningen (Gustavsson-Holmström, 2005). Kritiker till modellen menar även att 

den är för centrerad till fysiska och sensoriska funktionsnedsättningar och att modellen därför 

inte kan uttala sig om personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Gustavsson-

Holmström, 2005). Oliver (2013) påpekar att den sociala modellen inte är en komplett teori 

som kan förklara eller förstå allt gällande funktionshinder. Modellen kan dock med fördel 

användas som ram för professionella i arbetet med att försöka förstå behoven hos personer 

med funktionshinder. Den sociala modellen har bidragit till en förändrad syn på 

funktionshinder, bland annat genom ett större krav på tillgänglighet på allmänna platser och i 

offentliga byggnader (Oliver, 2013). Genom en studie av fritidsaktiviteter för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning på samhällsnivå lyfts fokus från individen till samhället, 

vilket är en utgångspunkt i den sociala modellen och i föreliggande studie.  

 

Den sociala modellen används främst inom funktionshinderrörelsen för att påtala hinder på 

samhällsnivå och för att skapa bättre livsvillkor för personer med funktionsnedsättning 

(Gustavsson-Holmström, 2005). Tillgänglighet, delaktighet och fritidsaktiviteter kan kopplas 

till den sociala modellen då Socialstyrelsen (2009) beskriver att brister i tillgängligheten kan 

orsaka bland annat negativa effekter på den enskildes levnadsförhållanden vilket begränsar 

denne att vara delaktig inom olika livsområden. Socialstyrelsen (2017) belyser vikten av 

fritidsaktiviteter för att människor med funktionsnedsättning ska ha och känna delaktighet.  

4.2 Delaktighet 

Delaktighet är något som tydligt lyfts fram av Socialstyrelsen (2017) som viktigt att arbeta 

för, det lyfts även fram vikten av delaktighet för alla människor som ingår i personkrets enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare beskriver Socialstyrelsen 

(2017) att delaktighet är en mänsklig rättighet och att det skall vara centralt i det sociala 

arbetet.   

 

Molin (2004) beskriver att delaktighet kan innebära att individen utför en aktivitet, integrerar 

med andra människor eller är delaktig i olika sammanhang. Delaktighet kan även innebära att 

individen är engagerad i någonting, att individen har inflytande men framförallt så rör 

delaktigheten frågor gällande identitet och social och/eller fysisk tillgänglighet. Molin (2004) 

menar att delaktighet även har att göra med integrering och samhällets tillgänglighet, 

delaktighet kan även ha att göra med den enskildes engagemang. Olika aspekter kan således 

anges när det talas om delaktighet.  
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Delaktighet som begrepp associeras ofta med att utföra en slags aktivitet, aktiviteter som 

handlar om delaktighet fokuserar på att individen gör någonting tillsammans med andra 

individer, där fokus ligger på själva aktiviteten eller vad individen gör. Individens delaktighet 

i aktiviteter påverkas bland annat av om individen har förmågan att i praktiken utföra en 

särskild aktivitet och av vilka förutsättningar miljön där aktiviteter äger rum har (Hallberg & 

Hallberg, 2018). Socialstyrelsen (2009) beskriver att bristande tillgänglighet är ett centralt 

problem gällande deltagande i samhället för människor med funktionsnedsättning. 

 

Definitionen av delaktighet enligt International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) avser en individs verkliga engagemang i en särskild livssituation 

(Socialstyrelsen, 2003). Delaktighet kan även inbegripa att en människa känner gemenskap 

eller gemensamhet med andra och delaktighet som begrepp förknippas ofta med 

genomförandet av någon form av aktivitet (Hallberg & Hallberg, 2018).  

 

Upplevelsen individen har gällande sin delaktighet har att göra med dennes upplevelse om 

vem den är i interaktion till omvärlden (Molin, 2004). Socialstyrelsen (2017) belyser att 

individer kan vara delaktiga på varierande nivåer. Detta då delaktighet kan ha att göra med 

inflytande men också att individen har ett värde i olika sammanhang. Delaktighet kan enligt 

Myndigheten för delaktighet (2017) beskrivas på olika sätt beroende på sammanhang men 

inom området för funktionsnedsättning handlar det om att individens delaktighet skapas i 

samspelet mellan en tillgänglig miljö och individen själv. Känslan av delaktighet avgörs 

således i sammanhanget där individen befinner sig. 

 

Socialstyrelsen (2003) beskriver att delaktighetsinskränkningar enligt klassifikationssystemet 

ICF handlar om problem som en individ kan uppleva gällande engagemanget i olika 

livssituationer. Socialstyrelsen (2016) menar att delaktighetsinskränkningar förekommer när 

individen inte har möjlighet till delaktighet på grund av funktionshinder. Myndigheten för 

delaktighet (2017) beskriver att det är centralt för funktionshinderspolitiken att alla individer 

har full delaktighet, oavsett funktionsnedsättning, inom samtliga områden i samhället. 

Tillgänglighet i samhället samt de förutsättningar som framställts för den enskilde är det som 

bestämmer möjligheten till individens delaktighet.  
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4.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet som begrepp är komplext och handlar bland annat om anpassningar av den 

omgivande miljön som till exempel offentliga miljöer, skolor, vårdcentraler eller fritidsgårdar 

(Socialstyrelsen, 2009). Tillgänglighet avses som en extern förutsättning för delaktighet, detta 

i normer, regler samt i sociala och fysiska miljöer. En förutsättning som denna inkluderar 

faktorer på organisations- och samhällsnivå (Molin, 2004). Myndigheten för delaktighet 

(2017) beskriver att tillgänglighet beror på vilket sammanhang det handlar om och att 

tillgänglighet är en betydelsefull faktor för att individer med funktionsnedsättning ska ha 

möjlighet till sina grundläggande friheter samt sina mänskliga rättigheter.  

Tillgänglighet har att göra med åtkomst till tjänster, transporter, produkter, kommunikation, 

varor samt åtkomst till information, den fysiska miljön och digitala lösningar. Universellt 

betyder tillgänglighet att design och utveckling ska ta hänsyn till individers varierande 

förutsättningar och behov (Myndigheten för delaktighet, 2017). Hallberg och Hallberg (2018) 

beskriver att bristande tillgänglighet innebär att individer stängs ute från gemenskap med 

andra individer, vilket även bidrar till bristande delaktighet. Från och med 1 januari 2015 

inkluderas bristande tillgänglighet i Diskrimineringslagen. Det betyder att alla lokaler som är 

offentliga skall anpassas utifrån de behov som individer med funktionsnedsättning har. Krav 

finns även på att bemötande och stöd skall vara anpassat efter den enskildes behov.  
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5. Metod 

I följande avsnitt kommer studiens design och dess urval att presenteras. I avsnittet beskrivs 

vilken typ av avgränsning som gjorts i urvalet och information kommer att framgå om 

studiens intervjuguide och dataanalys. Avsnittet avslutas med etiska överväganden utifrån de 

etiska principerna.   

5.1 Studiedesign 

Denna studie har designats som en kvalitativ intervjustudie. Detta innebär att söka förståelse 

från intervjupersonernas erfarenheter och synvinkel med målet att producera kunskap och 

förståelse för ett särskilt fenomen (Kvale & Brinkman, 2014). För att söka svar på syftet och 

forskningsfrågorna i föreliggande studie behövde ämnet undersökas med mer än 

kvantifierbara data, därför har valet gjorts att använda kvalitativ metod. Studien är induktiv, 

vilket är vanligt förekommande inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Studien är 

induktiv då den förutsättningslöst syftar till att knyta an en teori till studiens resultat.  

Studieobjektet har även inspirerats av författarnas egen förförståelse av ämnet.  

5.2 Urval 

Urvalet har gjorts genom målinriktat urval. Bryman (2011) menar att målinriktat urval handlar 

om att välja de individer, enheter eller organisationer som kan svara på de frågeställningar 

som formulerats. 

I denna studie togs kontakt med de personer som bedömdes kunna svara på 

forskningsfrågorna, detta för att få fylliga intervjuer och därmed ett resultat som säger något 

om ämnet. Intervjuer har utförts med de personer i kommunerna som ansvarar för 

fritidsaktiviteter. De personer som har intervjuats i studien är de tjänstemän i kommunen som 

har ansvar för och kunskap om frågor som rör fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Från en kommun deltog två respondenter, från övriga kommuner deltog 

en respondent. De som ansvarar för fritidsaktiviteter i kommunerna kommer i denna studie 

benämnas som fritidshandläggare. Detta på grund av att kommunerna benämner denna 

yrkesroll olika.  

Målpopulationen i studien är alla 15 kommuner i Dalarnas län. Studiepopulationen består av 

sju av dessa 15 kommuner som genom att de godkänt deltagande i studien är 
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studiepopulationen, se tabell 1. Studien har således ett bortfall på åtta kommuner. 

Anledningen till bortfallet är uteblivna svar samt att vissa kommuner svarat att de ej hade 

möjlighet att delta av okänd anledning. Kommunerna som deltagit i studien har delats in i två 

grupper utifrån invånarantal, mellanstor kommun (>15 000) och liten kommun (<15 000). 

Kommunerna är numrerade utifrån den kronologiska ordning som intervjuerna genomfördes.   

 

Tabell 1. Förteckning deltagande kommuner.  

 Kommunstorlek Kommunförteckning Arbetstitel Antal 

informanter 

Mellanstor 

kommun  

Kommun 1  Fritidskonsulent   1 

Kommun 4 Fritidsledare med ansvar för vuxenomsorgen i 

kommunen 

  1 

Kommun 6 Handikappkonsulent på fritid- och idrottsenheten 

Verksamhetschef för fritid- och idrottsenheten 

  2 

 Liten kommun  Kommun 2 1:e biståndshandläggare LSS och SoL   1 

Kommun 3 Fritidschef    1 

Kommun 5 Kultur & fritidschef    1 

Kommun 7 Enhetschef LSS och socialpsykiatri    1 

  N=7     N=8 

 

5.3 Avgränsning i urvalet  

Avgränsningen av de inkluderade kommunerna skedde av två skäl, dels en geografisk 

avgränsning till ett län på grund av praktiska omständigheter, dels för att få en spridning av 
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kommuner med olika invånarantal utan att inkludera stora kommuner utanför länet. Att inte 

inkludera stora kommuner grundar sig i att Rinnan (2006) i sin rapport kommit fram till att 

mindre kommuner är de som visat sig erbjuda fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning i mindre utsträckning än större kommuner.   

 

5.4 Intervjuguide 

Intervjuerna var semistrukturerade. Detta då flexibilitet ansågs viktigt för att få fram så 

mycket relevant information som möjligt. Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerad 

intervju att forskarna har ett antal teman som intervjun ska behandla samt en intervjuguide 

med frågor. Upplägget på intervjun är fritt att ändra under intervjuns gång och följdfrågor kan 

ställas om så behövs (Bryman, 2011)). Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats i 

sin helhet. 

I studien har en intervjuguide (se bilaga 1) använts som en ram för frågor, utrymme har 

lämnats för eventuella följdfrågor. De teman som intervjuguiden är baserad på är delaktighet, 

tillgänglighet och organisation. Intervjuguiden har utformats utifrån de forskningsfrågor 

studien har och utifrån de huvudområden forskningsfrågorna berör. Detta för att säkerställa att 

intervjuguiden utformas på ett sådant sätt att studiens forskningsfrågor kunde bevaras. Två 

pilotintervjuer har gjorts för att säkerställa intervjuguidens funktion, intervjuerna gjordes med 

personer med koppling till det sociala arbetet. Bryman (2011) beskriver att en pilotintervju 

ofta tydliggör bland annat otydliga och ointressanta frågor samt om frågornas ordningsföljd är 

lämplig.  

 

Efter pilotintervjuerna reviderades intervjuguiden. Två frågor plockades bort och två frågor 

omformulerades för att bli mer specifika till syftet. Sonderingsfrågor lades till i en fråga för 

att öka möjligheten att svara på frågan utförligt.  

 

5.5 Dataanalys 

För att analysera det insamlade materialet har tematisk analys tillämpats. Detta för att 

identifiera återkommande mönster och även finna de skillnader som identifieras i den 

insamlade empirin. Braun och Clarke (2006) menar att tematisk analys är en flexibel metod 

som ger detaljerad och rik data. Flexibiliteten grundar sig i att metoden inte är knuten till 

något specifikt teoretiskt ramverk. Fortsättningsvis menar Braun och Clarke (2006) att 
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tematisk analys identifierar, analyserar och rapporterar mönster/teman inom den insamlade 

datan. Analysmetoden syftar till att beskriva och organisera den insamlade empirin i detalj, 

detta görs genom en process på fem steg.  

 

Första steget i en tematisk analys handlar om att tillgodogöra sig det insamlade datamaterialet. 

Detta genom att läsa igenom materialet flertalet gånger och anteckna idéer och tankar till 

kodningen (Braun & Clarke, 2006). Författarna till denna studie har själva transkriberat allt 

material från intervjuerna och har från start tillgodogjort sig materialet. Efter transkribering 

har materialet skrivits ut och sedan lästs igenom av båda författarna samtidigt som idéer har 

diskuterats författarna emellan och antecknats i marginalen.  

Steg två i processen innefattar att formulera initiala koder. Koderna ska identifiera det mest 

grundläggande i datan och kunna relateras till studiens syfte (Braun & Clarke, 2006). I denna 

studie har detta gjorts genom att markera med olika färger i materialet. Båda författarna har 

gått igenom hela materialet för att minska risken att väsentliga aspekter av data utelämnats.  

 

Tredje steget handlar om att söka efter teman och subteman i koderna, detta innebär att sortera 

in koderna i tänkbara teman och subteman. Koderna analyseras för att bilda övergripande 

teman (Braun & Clarke, 2006). Bryman (2011, s. 529) beskriver att det under identifieringen 

av teman är viktigt att vara uppmärksam på repetitioner och att vara uppmärksam på 

skillnader i materialet. I denna studie har teman och subteman identifierats genom att koderna 

kategoriserats utifrån färg, detta för att samla de koder som påminner om eller relaterar till 

varandra. Utifrån detta skapades två övergripande teman (se tabell 2). 

 

Steg fyra i processen handlar om att förfina och granska de teman och subteman som tidigare 

steg har producerat (Braun & Clarke, 2006). Detta genom att läsa igenom de koder som har 

kopplats till ett tema och undersöka om de relaterar till temat samt undersöka giltigheten av de 

teman som formulerats i förhållande till hela det insamlade materialet (Braun & Clarke, 

2006). I denna studie gjordes detta genom att undersöka de kategorier som skapats utifrån de 

koder som formulerats och därigenom säkerställa att koderna bildade ett mönster som 

relaterar till temat. Det insamlade materialet lästes igenom och jämfördes med kategorierna 

som identifierats utifrån tidigare steg i processen. De teman och subteman som formulerats 

hade tydlig giltighet i förhållande till hela materialet.   
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Steg fem i processen innebär att definiera varje tema, namnet eller rubriken för varje tema ska 

vara kort och tydligt. I detta steg bestäms vad varje tema handlar om och hur den insamlade 

datan gestaltas inom detta tema (Braun & Clarke, 2006). De teman som definierats genom 

tematisk analys är “Inkludering eller exkludering i fritidsaktiviteter” samt “Kommunernas 

möjligheter att organisera fritidsaktiviteter”.  

 

5.6 Etik  

Inför denna studie har reflektioner gjorts kring etiska frågor. Se även dokument för etisk 

egengranskning (bilaga 2). Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor beskriver vilken forskning som omfattas av lagen i 3–4 §. Denna studie omfattas 

inte av denna lag då inga känsliga personuppgifter används i studien. Detta då studien 

undersöker kommuners arbete och organisation relaterat till fritidsaktiviteter för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning och inte enskilda personers erfarenheter.  

 

5.6.1 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2018) beskriver fyra grundläggande principer som god forskningssed 

baseras på och som vi kommer ha i åtanke under studiens gång. Tillförlitlighet är en princip 

som innebär att säkerställa studiens kvalitet genom val av design, metod, analys samt bruket 

av resurser. Principen om ärlighet handlar om att studien ska planeras, genomföras och 

rapporteras på ett rättvist, objektivt, öppet och fullständigt vis. Respekt är den tredje principen 

och innebär att visa respekt för allt och alla som studien berör. Principen om ansvar innebär 

att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess eventuella konsekvenser, från idé till 

publicering.  

I samhället finns ett krav på att forskning ska bedrivas, detta kallas forskningskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Forskning är viktig både för människans och samhällets utveckling 

och genom forskningskravet kan metoder förbättras och kunskap fördjupas och utvecklas. 

Utöver forskningskravet finns individskyddskravet som innebär ett skydd mot otillbörlig 

insyn i individuella livsförhållanden samt att ingen människa på grund av forskningen utsätts 

för skada. Vid forskning ska alltid en avvägning göras mellan värdet av den kunskap 

forskningen kan innebära och de möjliga negativa konsekvenser som forskningen kan 

innebära för enskilda individer (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Individskyddskravet kan delas in i fyra etiska principer som kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera alla deltagare om studiens syfte, vilken uppgift de har i projektet samt 

vilka villkor som gäller för deltagandet. Deltagarna ska informeras om att det är frivilligt att 

delta och att de alltid och när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2011). Inför denna studie har ett informationsbrev (bilaga 3) skickats ut med information om 

syftet med studien, hur datainsamling kommer att gå till samt hur data kommer att hanteras 

och analyseras. I brevet fanns även information om att det är frivilligt att delta och att 

medverkan när som helst och utan motivering får avbrytas.  

Samtyckeskravet innebär att deltagare i forskning behöver lämna sitt samtycke till deltagande 

i studien. Samtycke ska alltid inhämtas vid undersökningar där medverkande deltar aktivt, 

som exempelvis vid intervjuer (Vetenskapsrådet, 2011). Alla medverkande i denna studie har 

signerat en samtyckesblankett (bilaga 4). Blanketten samtycker till deltagande i studien och 

förklarar behandling av personuppgifter.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som kan identifiera deltagare ska hanteras på 

ett sådant sätt att enskilda inte kan identifieras av utomstående. Inga uppgifter som kan leda 

till att deltagare blir identifierade får avrapporteras vid publicering eller muntlig 

kommunikation med människor utanför forskningsgruppen (Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjuerna spelades in med enhet som inte har internetuppkoppling. Vid transkribering 

avidentifierades deltagarna och kommunerna.  

Nyttjandekravet handlar om den data som samlas in under studien. Insamlad data om enskilda 

individer får endast användas i forskningssyfte. Detta innebär bland annat att data om enskilda 

individer i en studie om fritidsaktiviteter inte får säljas eller utlånas till företag som arbetar 

med detta (Vetenskapsrådet, 2011). Ingen data som samlats in i denna studie är uppgifter om 

enskilda personer, då det är organisationens arbete som vi undersöker finns inga uppgifter 

som tillhör någon enskild person. Uppgifterna kommer dock från enskilda personer, dessa 

uppgifter kommer att raderas efter studiens färdigställande och kommer därmed inte att 

användas till något annat ändamål.  

De fyra etiska principerna har fungerat som vägledning vid planering av denna studie och 

bidragit till insikt samt egna reflexioner kring forskningsetiken, vilket enligt Vetenskapsrådet 

(2011) är syftet med principerna.  
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Dataskyddsförordningen GDPR innefattar ett antal grundprinciper för 

personuppgiftshantering. Principerna innebär att den som hanterar personuppgifter måste ha 

stöd i dataskyddsförordningen och att fler personuppgifter än vad som är nödvändigt inte får 

behandlas. Vidare innebär principerna att den som hanterar personuppgifter ska se till att 

dessa är korrekta och skyddade från obehöriga. Den som hanterar personuppgifter ska kunna 

visa hur dataskyddsförordningens principer tas i beaktande (Codex, 2020). Dessa principer 

uppfylls till stor del genom att de grundläggande etiska principerna som beskrivs ovan har 

tagits i beaktande vid studiens planering och genomförande. Alla respondenter 

avidentifierades vid transkribering av intervjuerna och inspelningarna har raderats efter att 

transkriberingen färdigställts. Samtyckesblanketter med respondenternas namn samt alla 

dokument tillhörande studien har förvarats inlåsta under arbetets gång och kommer att 

förstöras när arbetet är färdigställt.   
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6. Resultat  
I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de två teman med tillhörande subteman 

som formulerats utifrån tematisk analys (se tabell 2). I resultatet kommer barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning benämnas “målgruppen”. Majoriteten av kommunerna innebär fyra 

eller fler av de sju kommuner som deltagit i studien.   

 

Tabell 2. Teman och subteman  

Tema Subteman 

Inkludering eller exkludering i fritidsaktiviteter Lokaler 

Utbud 

Information 

Målgruppens synpunkter 

Målgruppens valmöjligheter 

Kommunernas möjligheter att organisera 

fritidsaktiviteter 

Möjliggörande faktorer 

Försvårande faktorer 

 

6.1 Inkludering eller exkludering i fritidsaktiviteter 

Samtliga kommuner har nämnt tillgänglighet och delaktighet på olika sätt kopplat till 

inkludering och exkludering. Kommunerna arbetar med tillgänglighet i lokaler, utbud av och 

information om fritidsaktiviteter. Arbetet med att främja delaktighet visar sig genom att några 

av kommunerna låter målgruppen vara delaktiga i planeringen av fritidsaktiviteter samt att 

kommunen lyssnar på målgruppens synpunkter. Delaktigheten främjas även enligt 

kommunerna genom att målgruppen själva väljer vilka fritidsaktiviteter de vill vara delaktiga 

i.  

 

6.1.1 Lokaler 

Alla kommuner förutom kommun 5 anser att de har en god tillgänglighet genom att de flesta 

lokaler är anpassade så att alla ska kunna ha tillgång till dem. Kommun 5 påtalar att de tänker 

mycket på tillgänglighet men att det finns mycket kvar att göra. 

 

“I det dagliga så funderar vi en del på hur kan våra verksamheter och våra lokaler och 

platser vara tillgängliga. Framförallt då med avseende på fysiska 
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funktionsnedsättningar men att säga att vi gör någonting konkret det måste jag nog 

säga att det gör vi inte.” (Kommun 5) 

 

Kommun 1, 4 och 6 påtalar att lokalen för en fritidsaktivitet väljs ut utifrån lokalens 

tillgänglighet. Kommun 6 påpekar även att tillgänglighetsanpassningar utförs löpande vid 

behov runt om i kommunen, ansvarig fritidshandläggare på kommunen åker bland annat ut 

och kontrollerar lokaler och utemiljöer så att de är tillgängliga. Fritidshandläggaren i kommun 

6 menar att det finns mycket falsk tillgänglighet i samhället.  

 

“Jag vet att jag har ifrågasatt vår badplats, vi har en ramp som går ut i sjön, jättebra 

man kan bara rulla ut men det är så att det är 20 meter sand att ta sig igenom först 

innan du kommer till rampen, försök göra det själv.” (Kommun 6) 

 

Kommun 2 menar att vissa lokaler är anpassade och att utemiljön i kommunen är väl utbyggd 

med god tillgänglighet. Kommun 3 menar att kunskapen om tillgänglighet är god, de har ett 

tillgänglighetsråd som arbetar med tillgängligheten i kommunen. Kommun 3 och 6 nämner en 

svårighet med tillgängligheten då en anpassning som funkar för en grupp av människor med 

funktionsnedsättning kan vara hindrande för en annan grupp individer med annan 

funktionsnedsättning.   

 

“Det som funkar för den ena gruppen är värdelöst för den andra så att det gäller liksom 

att hitta någon form utav gyllene medelväg där”. (Kommun 3) 

 

6.1.2 Utbud  

Samtliga kommuner beskriver att de har ett allmänt utbud av fritidsaktiviteter som riktar sig 

till alla barn och ungdomar i kommunen. Majoriteten av kommunerna talar om integrering 

som en central del av fritidsaktiviteter, att målgruppen ska ha möjlighet att delta i de ordinarie 

fritidsaktiviteter som kommunen erbjuder.  

 

“Det finns ju mycket utbud för personer och där man liksom inte har sagt att det här är 

bara för dig som är funktionsnedsatt utan man försöker inkludera alla”. (Kommun 2) 

 

Kommun 6 har förutom ett utbud till alla ett riktat utbud på anpassade fritidsaktiviteter för 
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målgruppen från 12 år och uppåt, de har en person anställd på heltid som enbart arbetar med 

fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Kommun 4 har två aktiviteter i 

veckan som personer med funktionsnedsättning från 12 år och uppåt kan delta i. Kommun 1, 

2, 3, 5 och 7 uppger att de inte har något specifikt utbud av fritidsaktiviteter för målgruppen. 

 

“Jag ska inte säga att vi gör något speciellt för barn och ungdomar”. (Kommun 1) 

 

Kommun 1, 3 och 6 ger ekonomiskt stöd till föreningar för att de ska erbjuda fritidsaktiviteter 

för målgruppen. Kommun 1 uppger att ett krav för att få ekonomiskt stöd är att alla ska 

inkluderas i de fritidsaktiviteter som föreningen erbjuder. Kommun 4 och 6 bistår med 

personal till föreningar vid behov för att öka tillgängligheten. Kommun 4 och 5 uppger att de 

inte har vetskap om någon förening i kommunen har några specifika fritidsaktiviteter för barn 

och ungdomar med funktionsnedsättning.  Kommun 7 berättar att föreningarna i kommunen ej 

erbjuder särskilda fritidsaktiviteter för målgruppen.  

 

“För att de skulle kännas tryggt och det skulle vara säkert så hade jag fritidsledare 

med och sen tog jag bort fritidsledaren men gick in och gav föreningen ett extra stöd 

i form av pengar för att dom skulle ha flera ledare”. (Kommun 6) 

 

6.1.3 Information  

Flertalet av kommunerna uppger att de ger ut information på olika sätt om kommande 

fritidsaktiviteter för målgruppen. Majoriteten av de deltagande kommunerna nämner 

information som en viktig aspekt för att fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för den 

målgruppen fritidsaktiviteterna riktas mot. Kommun 1, 4 och 6 lägger ut information om 

fritidsaktiviteter på bland annat kommunens egen hemsida. Kommun 3 och 5 ger inte ut 

någon information om fritidsaktiviteter för målgruppen. Kommun 2 erbjuder föreningar att 

lägga ut annonser på kommunens hemsida om kommande fritidsaktiviteter.  

 

“Föreningarna har ju alltid möjligheten när dom ska ha en aktivitet att lägga en 

marknadsförings annons på kommunens hemsida och liksom att nu händer det här för 

att liksom visa vad dom har”. (Kommun 2) 

Utöver information på hemsidan skickar Kommun 4 och 6 ut information om fritidsaktiviteter 

för målgruppen direkt till de barn och ungdomar fritidsaktiviteterna riktar sig mot. Kommun 4 
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och 6, som har återkommande fritidsaktiviteter för målgruppen ger ut informationsblad 

månadsvis där information ges om månadens fritidsaktiviteter. Kommun 7 skickar ut 

information till dem aktiviteten riktas mot om det är någon aktivitet som är aktuell.  

“Dom jag har kontakt med då så skickar man ju ut information om det är någonting så 

då så man försöker nå ut till alla”. (Kommun 7) 

Utöver ovanstående ger kommun 6 även information till skolan och ger ut information via en 

särskild Facebook-sida där information utgår om de olika aktiviteterna samt om någon 

aktivitet är inställd av någon anledning. Detta för att snabbt nå ut till de som berörs av 

fritidsaktiviteterna.  

 

“En Facebooksida och för att få tillträde dit och för att jag ska släppa in en så måste 

man tala om, om man själv har någon funktionsnedsättning eller om man är en nära 

anhörig eller om man är personal eller assistent till någon. Där lägger vi ut allt som 

kommer”. (Kommun 6)  

 

6.1.4 Målgruppens synpunkter 

Kommun 4 och 6 inkluderar och tar hänsyn till vad målgruppen har för synpunkter och 

önskemål i planeringen av fritidsaktiviteter. Kommun 1 har ett aktivitetsblad där de som är 20 

år och äldre får ge synpunkter och lämna önskemål om olika fritidsaktiviteter de vill utföra. 

Kommun 4 skapar fritidsaktiviteter utifrån målgruppens egna intressen och lyssnar in vad 

målgruppen har för synpunkter. Detta gör även Kommun 6 men där är målgruppen även med 

och planerar och sedan utför fritidsaktiviteterna. Kommun 7 försöker lyssna in målgruppens 

önskemål kring fritidsaktiviteter. 

 

“Dom ser ju också att från det dom planerar så blir det av, dom behöver inte tycka att 

vi bara säger men det händer ingenting”. (Kommun 6) 

 

I Kommun 2 blir målgruppens önskemål och synpunkter hörda genom de olika föreningarna i 

kommunen. I Kommun 3 och 5 är det oklart hur målgruppens önskemål och synpunkter blir 

hörda. Majoriteten av kommunerna i studien uppger att de har samarbeten med 

brukarorganisationer gällande fritidsaktiviteter för målgruppen. Kommun 5 och 7 har inget 

samarbete med några brukarorganisationer gällande fritidsaktiviteter för målgruppen.  
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“Vi anordnar ju inte något specifikt i kommunen men jag tänker att deras röster blir 

ju hörda via föreningarna”. (Kommun 2).  

 

6.1.5 Målgruppens valmöjligheter 

Arbetet med att främja delaktighet från de deltagande kommunernas sida visas också genom 

att målgruppen i vissa kommuner har möjlighet att själva välja på olika fritidsaktiviteter. 

Kommun 4 och 6 har flera anpassade fritidsaktiviteter för målgruppen i veckan, där 

målgruppen själva kan vara delaktiga och bestämma vilka fritidsaktiviteter de vill delta i. De 

anpassade fritidsaktiviteterna utesluter ej att målgruppen kan vara delaktiga i de integrerade 

aktiviteterna. De anpassade fritidsaktiviteterna i Kommun 1, 4 och 6 erbjuds främst till 

ungdomar och ej till yngre barn. 

 

“Varannan torsdag då har vi typ en fritidsgårds-kväll, och varannan torsdag så har vi 

en discokväll”. (Kommun 4) 

 

Kommun 1 erbjuder exempelvis el-hockey och innebandy som en anpassad fritidsaktivitet för 

målgruppen. Kommun 4 erbjuder till exempel discokväll och Zumba och Kommun 6 erbjuder 

till exempel bildbingo och karate. Kommun 6 erbjuder även fritidsaktiviteter för hela familjen 

där målgruppen och deras familjer kan vara delaktiga i olika aktiviteter. 

 

“Vi har ju både rullstols karate, vi har vanlig karate, vi har karate för blinda och allt 

är utifrån en egen önskan”. (Kommun 6)  

 

I Kommun 2, 3, 5 och 7 får målgruppen vara med på de fritidsaktiviteter kommunerna och 

föreningarna har för alla barn. De vanligaste fritidsaktiviteterna majoriteten av kommunerna 

nämner som integrerade med andra barn och ungdomar är ridning, simning och bowling. De 

flesta av kommunerna i studien nämner att dessa fritidsaktiviteter är anpassade och att det 

finns tillgång till olika hjälpmedel så att målgruppen ska kunna vara delaktiga.   

 

“Föreningens aktiviteter är öppet för alla oavsett ålder och vad du behöver för stöd 

och kommunens lokaler ska ju vara anpassade så att alla kan nå dom oavsett 

funktionsnedsättning eller inte.” (Kommun 2) 
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6.2 Kommunernas möjligheter att organisera fritidsaktiviteter 

Arbetet med fritidsaktiviteter organiseras på olika sätt i kommunerna. Kommunerna uppgav 

vilka försvårande och möjliggörande faktorer de upplever i arbetet med fritidsaktiviteter för 

målgruppen. De försvårande faktorerna var betydligt fler än de möjliggörande faktorerna i 

majoriteten av kommunerna.  

 

6.2.1 Försvårande faktorer 

Flera kommuner påtalar att en försvårande faktor gällande fritidsaktiviteter för målgruppen är 

att målgruppen är liten i kommunen. Kommun 5 vet inte hur stor målgruppen är i kommunen. 

Kommun 4 och 6 nämner särskilt att en försvårande faktor är att få ihop en tillräckligt stor 

grupp så att fritidsaktiviteter kan genomföras. Kommun 7 menar att målgruppen är liten och 

att de flesta redan har fritidsaktiviteter integrerat med andra barn.  

 

“Det som är svårt är... Det kan ju vara att man inte får ihop en tillräckligt stor grupp. 

Om det är någon speciell som fotboll till exempel. Så blir det sju stycken som är 

intresserade, så drar man igång den här gruppen och börjar träna sen är någon sjuk, det 

kommer fem på varje träning... till slut så spricker den gruppen.” (Kommun 4) 

 

Samtliga kommuner förutom kommun 4 nämner på något sätt kunskapsbrist som en 

försvårande faktor i arbetet med fritidsaktiviteter för målgruppen. Kommun 1 beskriver 

kunskapsbrist genom att kommunen inte har kunskap om målgruppen. Kommun 5 nämner 

okunskap om målgruppen och generell kunskapsbrist i organisationen gällande planering och 

anpassning av fritidsaktiviteter.  

 

“Ska jag säga ett ord från vår sida eller från mitt perspektiv så är det kunskapsbrist. 

Jätte kunskapsbrist, och det gäller ju alla delarna liksom.” (Kommun 5) 

 

Kommun 6 nämner att bristande utbildning och okunskap försvårar arbetet genom att 

målgruppen inte blir en naturlig del i planeringen av fritidsaktiviteter hos verksamheterna. 

Kommun 3 beskriver att det finns bristande kunskap i hur man bemöter målgruppen samt hur 

arbetet med målgruppen ska hanteras, det finns bland annat svårigheter i att få målgruppen att 

känna inkludering i ordinarie verksamhet. Okunskap som visar sig i fördomar mot 
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målgruppen är en svårighet som kommun 7 beskriver. Kommun 2 menar att det är svårt att 

hitta ledare som vill ta sig an målgruppen, vilket de tror grundar sig i okunskap. 

 

“Det är svårt att hitta ledare och det kan vara tuffare att hitta ledare och personer som 

vill engagera sig om det också gäller en målgrupp där man har en funktionsnedsättning 

och det handlar kanske om en okunskap eller att man inte riktigt vet”. (Kommun 2) 

 

Kommun 1, 3 och 5 påtalar att det finns svårigheter i att nå ut till målgruppen. Kommun 1 

säger att det är svårt att veta vad målgruppen vill och kommun 3 menar att det är svårt att få in 

synpunkter från målgruppen. Kommun 5 har ett fokus på “fritid för alla”, vilket de själva 

nämner som en svårighet eftersom de inte vet om de når ut till målgruppen barn och unga med 

funktionsnedsättning.    

 

“Svårigheten det är ju det kan jag tycka att man vet inte riktigt vad, vad vill 

gruppen... Nej det är väl det som man kanske skulle vilja veta mer, vad vill gruppen 

göra”. (Kommun 1) 

 

Kommun 1 och 4 nämner neddragningar i budget vilket har varit en svårighet i arbetet med 

fritidsaktiviteter för målgruppen.  

 

“Det var mer resor med övernattning, nu får jag bara arrangera en resa med 

övernattning per år”. (Kommun 4) 

 

Samverkan är något som flera kommuner nämner som en svårighet. Kommun 1 och 4 berättar 

att de tidigare samarbetat med fritidskonsulenter på Habiliteringen, men att den tjänsten inte 

finns kvar. Kommun 5 påtalar att de inte har någon samverkan med skola eller 

brukarföreningar vilket försvårar arbetet med fritidsaktiviteter för målgruppen.    

 

“Förut så fanns det ju också, hade ju alla habiliteringar en fritidskonsulent och då 

jobbade vi liksom ganska nära att dom jobbade då kanske direkt med gruppen och 

kunde fråga vad vill du göra och så vidare och det liksom den, den finns inte kvar för 

jag tror inte det finns några fritidskonsulenter kvar inom habiliteringen längre.” 

(Kommun 1) 



 

35 

 

 

6.2.2 Möjliggörande faktorer 

Flera av kommunerna i studien ser olika möjliggörande faktorer i arbetet gällande 

fritidsaktiviteter för målgruppen. För att göra fritidsaktiviteter möjligt för målgruppen nämner 

Kommun 4 och 6 att de bistår med extra ledare i fritidsaktiviteter för målgruppen, detta för att 

skapa trygghet hos målgruppen. Kommun 6 ger också ekonomiskt stöd till föreningarna som 

syftar till att de ska kunna ha fler ledare. Kommun 2 anser att det finns en välvilja i 

organisationen kring arbetet med fritidsaktiviteter för målgruppen.  

 

“För att det skulle kännas tryggt och det skulle vara säkert så hade jag fritidsledare 

med och sen tog jag bort fritidsledaren men gick in och gav föreningen ett extra stöd 

i form av pengar för att dom skulle ha flera ledare”. (Kommun 6) 

 

Kommun 3 ser möjligheter i arbetet gällande fritidsaktiviteter för målgruppen då de arbetar 

för att finna vägar och lösa saker och ting. Kommun 7 anser att det finns bra möjligheter i 

kommunen med hänvisning till natur och fritid.  Kommun 5 nämner inte några direkta 

möjligheter kopplat till fritidsaktiviteter för målgruppen. 

 

“Vi har ju väldigt bra möjligheter så i kommunen och det används ju på olika sätt”. 

(Kommun 7) 

 

Både kommun 2 och 3 nämner tillgänglighet kopplat till möjligheter gällande fritidsaktiviteter 

för målgruppen. Både Kommun 1 och 6 nämner fördelar och möjligheter som finns i arbetet 

just med målgruppen. Kommun 6 nämner samverkan med skolan som en möjlighet i arbetet 

med målgruppen.  

 

“Det är bara plus plus plus, det ger otroligt mycket tillbaka…”. (Kommun 6)  
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7. Diskussion  

I detta avsnitt kommer diskussion föras om studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur kommuner i Dalarna arbetar för att 

erbjuda tillgängliga fritidsaktiviteter som bidrar till delaktighet för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Studien syftade även till att undersöka vilka svårigheter och möjligheter 

kommunerna möter i arbetet med detta. Metoddiskussion kommer även föras om studiens 

metod, dess styrkor och svagheter samt om resultatets tillförlitlighet och äkthet. Slutligen förs 

en diskussion om författarnas förförståelse.  

 

7.1 Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen presenteras utifrån delaktighet och tillgänglighet samt organisation. 

Resultatet diskuteras och analyseras med utgångspunkt i tidigare forskning, teori och begrepp. 

Avsnittet delaktighet och tillgänglighet behandlar de två första frågeställningarna i studien, 

avsnittet organisation behandlar studiens sista frågeställning.   

  

7.1.1 Delaktighet och tillgänglighet 

Arbetet med tillgänglighet från kommunernas sida visar sig främst genom att öka den fysiska 

tillgängligheten i lokaler. Den sociala modellen betonar samhällets brister för att motverka att 

personer med funktionsnedsättning blir exkluderade i samhället (Lindqvist, 2009). Samhället 

och därmed även kommuner, besitter enligt den sociala modellen ett ansvar för att främja 

inkludering genom att undanröja de hinder som finns i de offentliga miljöerna för personer 

med funktionsnedsättning (Shakespeare & Watson, 2002). Majoriteten av kommunerna i 

studien har påtalat att de har god tillgänglighet och att lokaler i kommunen är anpassade så att 

alla ska kunna komma in, vilket går i linje med den sociala modellen då kommunerna 

undanröjer hinder gällande fysisk tillgänglighet. Myndigheten för delaktighet (2017) påtalar 

dock att tillgänglighet inte bara handlar om den fysiska tillgängligheten, det handlar även om 

bland annat kommunikation och möjlighet att komma åt information. Tillgänglighet genom 

information om fritidsaktiviteter samt utbudet av fritidsaktiviteter är det ett fåtal kommuner 

som har redogjort för. Att endast ett fåtal kommuner hade detta i åtanke kan förklaras med att 

resterande kommuner inte erbjöd specifika fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Dessa kommuner lämnade dock heller ingen anpassad information om 

ordinarie fritidsaktiviteter till målgruppen. Majoriteten av kommunerna ser således på 
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begreppet tillgänglighet som enbart fysisk tillgänglighet, vilket gör att andra viktiga aspekter 

förbises.  

 

Två kommuner uppmärksammade att olika funktionsnedsättningar kräver olika anpassningar i 

fritidsaktiviteter. Resterande kommuner har gjort generella anpassningar för att främja 

tillgänglighet, till exempel genom att ta bort trösklar och liknande. De generella anpassningar 

tar inte hänsyn till det faktum att det som fungerar för den ena gruppen med 

funktionsnedsättningar kan vara hindrande för den andra. Detta medför en risk att de 

tillgänglighetsanpassningar resterande kommuner genomfört istället bidrar till exkludering för 

en del barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som ej har tagits i beaktande när 

anpassningar har planerats och utförts. Myndigheten för delaktighet (2017) menar att 

tillgänglighet innebär att design och utveckling ska ta hänsyn till individers varierande 

förutsättningar och behov. Forskning visar att det finns brister i fritidsaktiviteter gällande 

tillgänglighet och anpassning (Martin Ginis, m.fl., 2016; Melbøe & Ytterhus, 2017; 

Rodriguez, 2014; Ullenhag, m.fl., 2012), vilket också är tydligt i föreliggande studies resultat 

då anpassningar i flera kommuner inte tar hänsyn till olika typer av funktionshinder.  

 

Tidigare forskning belyser att delaktighet i fritidsaktiviteter påverkas av olika faktorer på 

individ-, organisations- och samhällsnivå (Martin Ginis, m.fl., 2016; Tonkin, m.fl., 2014; 

Ullenhag, m.fl., 2012). Majoriteten av kommunerna arbetar inte specifikt för att främja 

delaktighet på organisations- och samhällsnivå. De fåtal kommuner som arbetar med att 

främja delaktighet gör detta främst genom att de inhämtar målgruppens synpunkter och låter 

målgruppen vara med och bestämma vilka fritidsaktiviteter som erbjuds samt hur dessa ska 

utformas. Molin (2004) beskriver att delaktighet kan innebära att individen är engagerad i 

någonting samt att individen har möjlighet till inflytande, vilket målgruppen har i ett fåtal 

kommuner.   

 

Fyra kommuner erbjuder inga särskilda fritidsaktiviteter för målgruppen, istället erbjuds 

målgruppen att delta i ordinarie verksamhet. Detta kanske fungerar för en del barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning, men kanske inte för alla. Ullenhag m.fl. (2014) 

beskriver till exempel i sin studie att barn och ungdomar ofta deltar i fritidsaktiviteter men 

med betydligt mindre intensitet än barn och ungdomar utan funktionsnedsättning. Detta kan 

tolkas som att det finns brister i anpassningen av aktiviteter som gör att barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning inte kan delta på samma sätt som andra barn och ungdomar.  
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Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som inte kan vara delaktiga i ordinarie 

verksamhet blir således exkluderade i fyra kommuner oavsett vilka 

tillgänglighetsanpassningar kommunen gjort. Gustavsson-Holmström (2005) beskriver att den 

sociala modellen menar att människor med funktionsnedsättning är en socialt förtryckt grupp, 

samhället inkluderar inte personer med funktionsnedsättning på grund av bristande 

tillgänglighet. Shakespeare och Watson (2002) påtalar att enligt den sociala modellen uppstår 

funktionshinder då det finns en begränsning i miljön som gör att personer med 

funktionsnedsättning utesluts från deltagande i sociala aktiviteter.  

 

Under studiens gång har det blivit tydligt att delaktighet och tillgänglighet hänger ihop och att 

de är nära sammanflätade i praktiken. Utan det ena finns inte det andra och tvärtom. För 

möjlighet till delaktighet i fritidsaktiviteter är en förutsättning tillgänglighet. Martin Ginis, 

m.fl., (2016), Tonkin, m.fl., (2014) och Ullenhag, m.fl., (2012) menar dock att det inte räcker 

att ha tillgängliga lokaler för att målgruppen ska ha möjlighet till delaktighet. Även Molin 

(2004) menar att en extern förutsättning för delaktighet är tillgänglighet, detta genom normer, 

regler samt i sociala och fysiska miljöer. Förutsättningarna inkluderar faktorer på 

organisations- och samhällsnivå. Molin menar vidare att delaktighet främjas av integrering 

och tillgänglighet i samhället.  

 

7.1.2 Organisation 

Gällande svårigheter och möjligheter som kommuner stöter på i arbetet med fritidsaktiviteter 

för barn och ungdomar med funktionsnedsättning uppgavs betydligt fler svårigheter än 

möjligheter. Majoriteten av de kommuner som angav att de ger ekonomiskt bidrag till 

föreningar för att de ska ha anpassade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning uppvisade dock en ovetskap om föreningarna faktiskt erhöll med 

fritidsaktiviteter som möjliggör delaktighet och tillgänglighet för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Detta gav ett sken av att de lämnar ekonomiskt bidrag utan att faktiskt 

säkerställa att föreningarna tar fasta på delaktighet och tillgänglighet för de barn och 

ungdomar det ekonomiska bidraget är till för. Martin Ginis m.fl. (2016) beskriver att det krävs 

samverkan mellan ansvariga aktörer för att främja deltagande i fritidsaktiviteter. Samverkan 

mellan kommuner och föreningar anser vi utifrån studiens resultat är av vikt för att främja 

barn och ungdomars deltagande i fritidsaktiviteter. Denna samverkan uppgav några 
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kommuner som en svårighet i arbetet med fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning.  

Okunskap i organisationen kring målgruppen och hur fritidsaktiviteter kan anpassas var något 

som flera kommuner påtalade som en svårighet, detta är något som även visat sig i tidigare 

forskning. Martin Ginis, m.fl. (2016) beskriver en avsaknad av kunskap inom organisationer 

för att göra delaktighet i fritidsaktiviteter möjligt för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Detta stämmer väl överens med vad som framkommit i föreliggande 

studie. Eftersom alla kommuner utom en uppgav okunskap som en försvårande faktor i 

arbetet med fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning anser vi att 

detta är något kommunerna bör arbeta vidare med. Detta med stöd av tidigare forskning då 

Martin Ginis, m.fl. (2016) beskriver att ökad kunskap på organisations- och samhällsnivå 

gällande fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kan bidra till fler anpassade 

aktiviteter. 

De kommunerna som i denna studie ingår i kategorin “Mellanstor kommun” hade ett 

förhållandevis gott utbud av fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Utbudet och möjliggörandet av fritidsaktiviteter är något de kommuner 

som innefattas av kategorin “Mellanstor kommun” arbetar fortlöpande med. Det var en tydlig 

skillnad jämfört med de kommuner som ingår i kategorin “Liten kommun” då majoriteten av 

kommunerna inom den kategorin ej hade några särskilda fritidsaktiviteter för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning utan hänvisade istället till föreningarna i kommunen. 

Detta går i linje med det som Rinnan (2006) visar i sin rapport, att glesbygdskommuner i 

mindre utsträckning erbjuder fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning i jämförelse med större städer och att glesbygdskommuner samarbetar 

med andra aktörer i mindre utsträckning än större städer. Detta tolkas som att det är en 

möjliggörande faktor att vara en större kommun och en försvårande faktor att vara en liten 

kommun. Försvårande faktorer är något som kan kopplas till den sociala modellen. Detta då 

modellen används inom området funktionshinder för att belysa brister på samhällsnivå med 

avsikt av att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning (Gustavsson-

Holmström, 2005).  
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7.2 Metoddiskussion  

Metoden som används i denna studie har bidragit till att studiens syfte och frågeställningar har 

besvarats, vilket indikerar på ett passande metodval.  

 

En enkätundersökning hade möjliggjort ett större urval till studien, vilket hade stärkt studiens 

generaliserbarhet som i föreliggande studie är relativt låg. Dock finns risken att en 

enkätundersökning inte producerat lika rik data som en intervjustudie. Detta är något som 

Bryman (2011) belyser då han påtalar att intervjuaren vid enkäter ej kan fråga 

sonderingsfrågor för att få fördjupade svar från respondenten.  

I denna studie har sonderingsfrågorna visat sig vara värdefulla för att få utförliga svar. 

Möjligheten till följdfrågor samt rik data är de främsta anledningarna till att metoden för 

denna studie är kvalitativ intervju. Genom denna metod har kopplingen mellan delaktighet 

och tillgänglighet kunnat diskuterats, vilket tydliggjort att dessa två är svåra att separera. 

Detta hade inte varit möjligt genom någon annan metod.   

Det faktum att respondenterna i denna studie arbetar på olika nivåer i organisationen kan ha 

påverkat resultatet. Detta genom att det inte med säkerhet går att fastställa att det är den 

person som deltagit i studien som har störst kunskap om ämnet i kommunen.  

 

7.2.1 Tillförlitlighet och äkthet   

De kriterier vi har valt att värdera studien utifrån är de alternativa kriterierna för kvalitativa 

studier som Bryman (2011) beskriver, dessa är tillförlitlighet och äkthet. Författaren beskriver 

vidare att tillförlitlighet i studien handlar om resultatets trovärdighet, om resultatet är 

överförbart till en annan miljö, att resultatet är pålitligt och att kunna fastslå i vilken 

utsträckning det går att styrka och konfirmera resultatet (Bryman, 2011). 

Resultatet har en relativt låg grad av tillförlitlighet då tillförlitligheten kan bli bristfällig på 

grund av att det finns en risk att intervjupersonerna inte haft tillräcklig kunskap om området. 

Intervjuerna har utförts med personer i olika yrkesroller med olika positioner i organisationen 

vilket kan ha bidragit till att tillförlitligheten blivit låg. I tre av de sju kommunerna som 

deltagit i studien har intervjuer gjorts med personer i chefsroll, vilket i sig inte säger mycket 

om resultatet men det faktum att intervjupersonerna arbetar på olika nivåer i verksamheten 

kan ha bidragit till skillnader i resultatet. Studien har undersökt kommuner i enbart Dalarnas 
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län vilket kan medföra att det blir svårt att överföra resultatet till ett annat län, detta blir en 

brist i överförbarheten. Genom en noggrann tematisk analys anser vi dock att resultatet är 

pålitligt utifrån den insamlade datan.    

 

Bryman (2011) beskriver att äkthet handlar om studien ger en rättvis bild, om studien hjälper 

de som deltagit att komma fram till en bättre förståelse av den sociala miljön. Äkthetens 

kriterier handlar även om undersökningen främjar att intervjupersonerna får bättre förståelse 

för de människor studien handlar om, om studien bidragit till att intervjupersonerna kan ändra 

situationen och om studien har bidragit till att intervjupersonerna har fått bättre möjligheter 

till att ta vid behövliga åtgärder. 

Bedömningen är att äktheten för studien är hög då vår bedömning är att samtliga 

äkthetskriterier uppfylls. Detta genom bland annat att deltagarna har fått svara på frågor och 

börjat reflektera över hur arbetet med fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning ser ut. Resultatet ger kommunerna möjlighet att vidta åtgärder genom 

kunskapsutbyte mellan kommunerna. 

 

7.2.2 Förförståelse  

Vi förstår människor utifrån våra egna tankar, känslor och erfarenheter, det vill säga vår 

förförståelse. Individens sätt att reflektera bidrar till dennes uppfattning av verkligheten. 

Förförståelse är något individen alltid bär med sig och präglar allt denne ser (Røkenes, 2016).  

 

Ser vi till vår egen förförståelse så har vi båda erfarenhet av barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Detta då vi båda har personer som har en funktionsnedsättning i vår 

närmaste krets, vi har båda även arbetat som personliga assistenter till personer med 

funktionsnedsättning. Detta medför att vi besitter erfarenheter om funktionsnedsättning som 

har präglat våra värderingar och reflektioner kring ämnet. Erfarenheterna har även givit oss en 

god kunskap och en god insyn i det ämne som studien undersöker. Vi är medvetna om att 

förförståelsen kan komma att påverka studiens resultat på ett liknande sätt som mottagarens 

förförståelse kommer att påverka dennes sätt att läsa och förstå resultatet. Genom 

medvetenhet om förförståelsen försöker vi dock minska dess påverkan av studiens resultat.  
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8. Slutsats  
Utifrån studiens resultat kan man sluta sig till att de flesta kommunerna i studien är medvetna 

om vikten av tillgänglighet gällande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning, mycket fokus ligger dock på den fysiska tillgängligheten. Däremot visar 

resultatet att majoriteten av de deltagande kommunerna brister i planeringen av innehållet i 

fritidsaktiviteter vilket medför att barn och ungdomar med funktionsnedsättning exkluderas 

och därav ej har möjlighet att vara delaktiga.  

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Framtida forskning bör med fördel sträva efter ett mer generaliserbart resultat, detta genom 

exempelvis en enkätundersökning där fler kommuner deltar.  

 

Tidigare forskning och forskning i dagsläget beskriver till största del variabler som påverkar 

graden av delaktighet i fritidsaktiviteter hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi 

har funnit att flera tidigare studier om delaktighet utgår ifrån begreppet delaktighet utan att 

beskriva vad som avses med begreppet. Detta är något som bör utvecklas ytterligare för att få 

en förståelse för vad författarna avser med delaktighet. Fokus bör därför riktas på en 

förklaring av begreppet delaktighet för att ge läsaren en sammantagen förståelse av begreppet.  

 

I denna studie blev det för oss tydligt hur nära sammanflätade begreppen delaktighet och 

tillgänglighet är. I majoriteten av de studier vi läst framgår detta inte, vi anser därför att 

framtida forskning om delaktighet och tillgänglighet bör innefatta båda begreppen. Detta då 

de påverkar varandra i sådan hög grad så att vår bedömning är att tillgänglighet ej kan utesluta 

delaktighet och tvärtom.   

 

Willis, m.fl. (2017) menar att delaktighet blir aktuellt redan i planering och utformning av 

aktiviteter. Forskning om vad som kan göras i praktiken för att göra fritidsaktiviteterna mer 

tillgängliga och barnen mer delaktiga saknas (Martin Ginis, m.fl., 2016). Genom denna studie 

har det tydliggjorts att vissa kommuner inte vet hur de ska arbeta mot barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning vad gäller fritidsaktiviteter. Därav så bör även framtida forskning riktas 

på hur arbetet gällande detta kan planeras och fortlöpa. I föreliggande studie var det flertalet 

kommuner som inte visste hur de skulle nå ut till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning gällande information och inbjudan till fritidsaktiviteter. Utifrån detta bör 
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framtida forskning även belysa hur kommuner och organisationer kan nå ut till barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Inledande frågor: 

1. Vad är din arbetstitel? 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Är det fler än du som har dessa arbetsuppgifter? 

4. Vilken målgrupp tänker du främst på när vi säger barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning? 

Huvudfrågor: 

5. Arbetar du på något sätt för att främja fritids- och kulturaktiviteter för barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning? 

6. Hur arbetar kommunen med att göra fritidsaktiviteter tillgängligt för barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning? 

7. Vilka möjligheter respektive svårigheter finns gällande arbetet med fritidsaktiviteter för 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning? 

8. På vilket sätt planeras och anpassas innehållet i fritidsaktiviteter så att barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning kan vara delaktiga? 

9. Planeras några fritidsaktiviteter tillsammans med andra organisationer, som till exempel 

brukarorganisationer? 

10. Vad anser du om kunskapsläget i organisationen kring att planera och anpassa 

fritidsaktiviteter så att de är tillgängliga för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? 

11. På vilket sätt har barn/ungdomar med funktionsnedsättning fått komma med 

synpunkter/önskemål på innehållet i fritidsaktiviteter?  

12. Erbjuder kommunen några särskilda fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning? 

- På vilket sätt är dessa anpassade? 

 13. Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2 Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor. 

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare och för att 

komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till den Forskningsetiska 

nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövnings-myndigheten behövs eller ej. 

Projekttitel: Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning: med fokus på delaktighet, 

tillgänglighet och organisation    

Student/studenter: Elin Lundblad och Elin Näsén 

Handledare: Thomas Strandberg   
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Bilaga 3 Informationsbrev  

Information om ett examensarbete inom socionomprogrammet på Högskolan Dalarna 

gällande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom Dalarnas 

län. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter kommuner i Dalarna har att erbjuda 

fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt studera vilka 

svårigheter kommunerna kan stöta på i arbetet med detta. Syftet är även att undersöka på 

vilket sätt innehållet i fritidsaktiviteter planeras så att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning kan vara delaktiga.  

 

Studien kommer att göras genom en intervju som tar cirka 30–45 minuter. Du som deltar 

kommer att få frågor kring hur kommunen arbetar med att göra fritidsaktiviteter tillgängliga 

för barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt vilka möjligheter och svårigheter det 

finns med detta arbete.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Inga namn på intervjupersoner 

kommer att nämnas i studien, däremot kommer kommunerna att namnges. Konfidentialitet 

gäller således intervjupersonen men ej den kommun där denne är verksam. 

Det inspelade materialet kommer att förvaras på en ej uppkopplad enhet som är inlåst under 

studiens gång för att sedan raderas när uppsatsen är färdigställd och godkänd. Transkriberade 

dokument och övriga dokument som innehåller data från studien kommer också att förvaras 

inlåsta och makuleras i dokumentförstörare när studien är färdigställd. 

 

De som får tillgång till uppgifterna är studiens författare samt författarnas handledare på 

Högskolan Dalarna. De uppgifter som kommer att behandlas är sådana uppgifter som berör 

kommunernas planering och arbete gällande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. 

 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har 

också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid 

frågor om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans 

dataskyddsombud. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Elin Lundblad 

 

Elin Näsén 

 

Thomas Strandberg 
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Bilaga 4 Samtyckesblankett 
Samtyckesblankett för att delta i studien ”Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning i Dalarna: kommunernas möjlighet att erbjuda meningsfulla och tillgängliga 
fritidsaktiviteter”. Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter kommuner i Dalarna har att 
erbjuda fritidsaktiviteter till barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt att studera vilka 
svårigheter kommunerna kan stöta på i arbetet med detta. Syftet är även att undersöka hur 
fritidsaktiviteter i kommunerna planeras så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan vara 
delaktiga på samma villkor som andra barn och ungdomar.  

Före ditt deltagande behöver du lämna ditt samtycke för deltagande och behandling av eventuella 
personuppgifter. Studien genomförs inom ramen för kursen GSA2AF på socionomprogrammet vid 
Högskolan Dalarna. 

Läs igenom blanketten noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under längst ned på sidan. 

Medgivande  
• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur mitt deltagande kommer att 
gå till och den tid det förväntas ta i anspråk. 

• Jag har fått möjlighet att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och vet 
vem jag ska vända mig till om jag har ytterligare frågor. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit tillfrågad och 
vad syftet med deltagandet är. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande och 
återkalla mitt samtycke utan att jag behöver förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till Högskolan Dalarna att behandla och lagra personuppgifter nödvändiga 
för att genomföra studien förutsatt att det görs i enlighet med bestämmelser i GDPR och PUL [1].  

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de studenter och handledare som är knutna till 
studien kommer att ta del av det insamlade materialet och att materialet endast kommer att användas 
till studiens syfte.  

• Jag ger detta medgivande förutsatt att materialet från studien kommer att behandlas konfidentiellt i 
den meningen att mitt namn aldrig kommer att publiceras eller kopplas till enskilda utsagor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Alla uppgifter om dig som samlas in i studien är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) samt General Data Protection Regulation (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är 
Högskolan Dalarna. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 
uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära 
att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För frågor om 
behandling av personuppgifter kan du kan även kontakta Högskolan Dalarnas dataskyddsombud 
Anders Forsman, e-post: dataskydd@du.se eller på telefon: 023-77 89 56. Om du är missnöjd med 
hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet 
 

Ort / datum 
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Namnteckning 
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