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Sammanfattning 
Inledning: Skador till följd av olyckor ligger bakom en ansenlig andel av vårdtillfällen i 

Sverige varje år. Enligt Patientregistret (Socialstyrelsen.se) uppgår dessa skador till mellan 

1308,25 till 1405,66 vårdtillfällen per 100 000 invånare och år, under åren 2001–2014. Den 

olyckstyp som är orsaken till att högst antal personen uppsöker vård är fallolyckor.  

Fallolyckor delas i sin tur in i flera underkategorier, varav en är fall från lekredskap på 

lekplats, vilket är vad denna studie kom att fokusera på. Orsaken till att denna kategori är 

intressant är att det i statistiken i Patientregistret går att se en ökning av antalet vårdtillfällen 

per 100 000 invånare för åren 2001–2014, detta trots att det sedan 1999 finns europeiska 

standarder med syfte att höja säkerheten på lekplatser. I statistiken går också att utläsa att det 

finns stora regionala variationer i skadeprevalensen för denna olyckskategori i Sverige, vilket 

är huvudområdet för denna studie.  

 

Något som gör detta till ett viktigt område för skadeprevention är dels att det är ett 

samhällsansvar, ansvaret för barnens hälsa och välmående kan inte läggas varken på barnen 

själva eller uteslutande på deras föräldrar; dels på grund av att skador i denna population kan 

få stora effekter på sikt då barn är den grupp som statistiskt sett har flest levnadsår kvar och i 

framtiden kommer bära ansvaret för det gemensamma samhället. Kommunerna idag är ålagda 

enligt de europeiska standarderna att se till att lekplatser följer vissa standarder för att 

lekplatserna ska anses säkra. Utöver de specifikationer som finns för själva utrustningen så 

utförs uppdraget genom att ett antal inspektioner och besiktningar görs för att säkerställa att 

standarden på lekplatserna löpande efterses.  

 

Syfte: Målet med studien är således att undersöka och försöka kartlägga om det finns 

skillnader i arbetssätt, både praktiskt och teoretiskt, mellan kommuner som ligger i län med 

hög skadeprevalens inom denna olyckskategori jämfört med kommuner som ligger i län med 

låg dito som kan förklara skillnaderna i fallskadeprevalens mellan de båda grupperna.  

 

Metod: Studien utfördes som en kvalitativ intervjustudie där representanter för totalt 11 

kommuner intervjuades kring hur de inom den egna kommunen arbetade med lekplatser och 

lekplatssäkerhet. Insamlade data analyserades sedan med tematisk/ fenomenologisk 

innehållsanalys för att se om några skillnader kunde upptäckas.  

 

Resultat: Inga större, konkreta skillnader kunde upptäckas mellan de två grupperna som 

jämfördes i studien, däremot kunde vissa tendenser skönjas. Fyra teman vaskades fram genom 

analysen, vilka var goda förutsättningar för det praktiska arbetet, faktorer som hindrar det 

praktiska arbetet, goda förutsättningar för det teoretiska arbetet samt faktorer som hindrar 

det teoretiska arbetet. Dessa teman är i sin tur indelade i ett antal kategorier och 

underkategorier. Resultatet visar att bland kommuner som ligger i län med hög 

skadeprevalens är en större spridning på hindrande och underlättande faktorer för såväl det 

praktiska som det teoretiska arbetet med lekplatssäkerhet, jämfört med kommuner från län 

med låg skadeprevalens.  

 

Slutsats: Resultatet indikerar att det finns faktorer kring arbetet med lekplatssäkerhet som 

skiljer sig åt i hur kommuner från län med hög skadeprevalens arbetar kring lekplatssäkerhet, 

kontra kommuner från län med låg skadeprevalens. Dock krävs vidare forskning för att se en 

tydlig kartläggning av dessa faktorer.  

 

Nyckelord: Lekplatssäkerhet, Europiska lekplatsstandarder, offentlig verksamhetsstyrning, 

lekplatsutformning, lokalt säkerhetsarbete, kommunal riskreducering, fallskador 



  iii 

Summary 
Introduction: Injuries due to accidents are an underlying cause for a large proportion of the 

number of health care visits in Sweden every year. According to statistics from the National 

Board of Health and Welfare in Sweden (socialstyrelsen.se) between 1308,25 and 1405,66 

health care visits per 100.000 residents are generated each year for the period 2001-2014 due 

to accidents, and falling is the largest underlying category. Falling can in turn be studied 

through a number of subcategories, where fall from equipment on playground is one of them, 

and this is the subcategory studied in this paper. Statistics from the National Board of Health 

and Welfare show an increase of the number of health care visits per 100.000 residents in 

Sweden due to this category during the period 2001-2014, despite the fact that since 1999 

there are European standards with the purpose of raising the safety of playgrounds. The 

statistics also show that in Sweden there are large regional differences in injury prevalence for 

this category of accidents, which is the reason why this became the focus of this study.  

 

One of the reasons this is an important area for injury prevention work is that it’s a shared 

societal responsibility, another reason is that the studied population has the largest statistical 

life expectancy left, so injuries that affect their health can also affect the future wellbeing of 

the society.  The municipalities’ work regarding this area is dictated by European Standards to 

ensure the safety of playgrounds. Beyond the specifications for the equipment itself, the 

standards dictate that a series of inspections of varying degrees are preformed throughout the 

year to ensure the standards are met.  

 

Aim: The aim of this study is to examine if there are any identifiable and differing factors in 

the way that municipalities work with playgrounds and playground safety, both practically 

and theoretically, based on if they are located in a region with high injury prevalence or in a 

region with low injury prevalence of this type of injury.  

 

Method: The study was designed as a qualitative interview study where representatives of 11 

different municipalities were interviewed with the purpose to map out how they worked with 

playgrounds and playground safety within their municipality. The data collected was then 

analysed using thematically/ phenomenological content analysis to see if any differing factors 

between the two groups could be detected.  

 

Results: No major unambiguous differences were discovered between the two compared 

groups included in the study, but certain tendencies could be found in the material. Four 

themes were uncovered, enabling factors for the practical work, hindering factors for the 

practical work, enabling factors for the theoretical work and hindering factors for the 

theoretical work. These themes in turn produce a number of categories and subcategories. The 

results show a wider range of both hindering and enabling factors of both the practical and 

theoretical work in the municipalities from regions with high injury prevalence, compared to 

the municipalities from regions with low injury prevalence.  

 

Conclusion: The result indicates that there are differences in how the municipalities from 

regions with low injury prevalence work regarding playground safety compared to 

municipalities from regions with high injury prevalence. However, further research will be 

required to fully uncover and explore which these factors are.  

 

Keywords: Playground safety, European playground standards, public business management, 

playground design, municipal risk reduction, fall injuries  
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1. Inledning 

1.1 Skadeepidemiologi 
Ur ett epidemiologiskt perspektiv ansågs så sent som in på mitten av 1900-talet att olyckor 

orsakades på grund av otur och inte gick att påverka eller förebygga utan såg som ett naturligt 

inslag i livet och samhället. Det var först när John E. Gordon (refererad till i Haddon, 1980) 

började diskutera olyckor med utgångspunkter såsom säsongsvariationer, trender, 

socioekonomiska och geografiska skillnader som olyckor började diskuteras i nytt ljus och 

som något som eventuellt går att studera, analysera och förebygga. Idag genomsyrar denna 

syn på olyckor hela vårt samhälle på alla nivåer, från privatpersoner till regeringar. 

Möjligheten till att vi som samhälle kan komma dithän att alla olyckor som sker ska 

elimineras är en naiv, ouppnåelig och i många fall oönskad och orealistisk tanke, men att 

reducera antalet olyckor som sker och/ eller minimera de negativa effekterna olyckorna har på 

liv och samhälle är ett arbete som ständigt pågår.  

1.1.1 Begrepp inom riskhanteringsfältet 

De flesta har en intuitiv uppfattning om vad som avses med olycka, dock kan begreppet 

differentieras och innebära lite olika definitioner från individ till individ. Haddon et al (1964) 

konstaterade tidigt att begreppet olycka ofta definieras som en oväntad fysisk eller kemisk 

skada på någon form av struktur, levande eller död. Haddon diskuterar även begreppet utifrån 

att det ofta innefattar något som är oväntat och oönskat och att detta gör det hela 

problematiskt att definiera. Vad som anses oväntat och oönskat kan variera från person till 

person, beroende på situation och kulturer emellan. Begreppet kan enligt Haddon et al (1964) 

även ha olika definitioner inom olika vetenskapliga områden, exempelvis inom medicin anses 

en händelse vara en olycka om det leder till en fysisk skada, medan inom rättsväsendet är det 

istället uppsåt och avsikt som avgör om en händelse är en olycka eller ej. Det är med andra 

ord ett relativt subjektivt definierat begrepp. Haddon et al (1964) menar därför redan i detta 

tidiga verk att olycka bör ses som ett flytande begrepp snarare än fast, där tre kriterier bör 

uppfyllas. Dessa kriterier är grad av förväntan, ju mindre en händelse kan förutses desto större 

chans att det klassas som en olycka; till vilken grad det går att undvika, ju lägre chans att 

undvika desto större chans att klassas som olycka samt sist grad av uppsåt, ju mindre 

händelsen är ett resultat av en medveten handling, desto större chans att klassas som olycka. 

Också Robertson (2015) påpekar att olycka ofta är ett luddigt definierat begrepp som avser ett 

stort antal händelser som inte alltid leder till fysiska skador på människor men som innebär 

oavsiktliga och tillfälliga händelser som på något vis orsakar en störning. Trots att det gått 

många år mellan dessa två författares verk har inte en tydligare begreppsdefinition 

presenterats. Det är med andra ord inte helt enkelt att komma fram till en tydlig och enkel 

definition på begreppet olycka, men här kommer det framgent diskuteras utifrån tanken att det 

är en oavsiktlig, oväntad och relativt plötslig händelse som leder till en eller flera oönskade 

negativa effekter. 

 

Begreppet skada definieras ofta som en överföring av energi som överskrider det tröskelvärde 

mottagarens vävnad tål (Gibson, 1961, refererad till i Rivara et al, 2001). Energin kan 

överföras genom termisk-, mekanisk-, strålnings-, eller elektrisk energi. Robertson (2015) 

kompletterar detta genom att påpeka att skada även kan uppstå vid för låg tillförsel av energi, 

exempel på när detta kan ske är vid kvävning eller drunkning. Denna definition gjorde att 

skador började ses och studeras som ett separat fenomen från själva olyckan. Detta har banat 

väg för helt nya strategier inom preventionsområdet, exempelvis att istället för att försöka 



 

  2 

förhindra själva olyckan kan kanske energiöverföringen begränsas så den inte överskrider det 

kritiska tröskelvärdet.  

1.1.2 Haddons bidrag till riskhanteringsfältet 

Haddon (1980) var tidigt ute med att beskriva tio strategier för att minska skador som sträcker 

sig över hela spektrumet, från att förhindra att faran uppstår helt och hållet till strategier för 

att återställa den skada som uppkommit. Haddon var även den som introducerade begreppen 

aktiva och passiva åtgärder (Haddon, 1980). I korthet kan det beskrivas som manuella och 

automatiska insatser som används i preventionssyfte, vilket till viss grad även dikterar var 

ansvaret för att förhindra en olycka och/ eller skada ligger. Ett exempel på en aktiv åtgärd kan 

vara att en person självmant använder skyddshandskar vid hantering av kemikalier för att 

minska risken för frätskador på huden, ett beslut som i slutändan är helt upp till individen 

själv. En passiv åtgärd är å andra sidan inte något som varje enskild person måste ta ställning 

till, utan det finns inbyggt i de system som dagligen omger oss i samhället, exempelvis 

separerade körfält för trafik i motsatt riktning på motorväg för att minska risken för 

kollisioner. 

1.1.3 Fysikens förklaring till skadors uppkomst 

Utifrån Gibsons energiutbytesteori uppstår fallskador i huvudsak till följd av ett mekaniskt 

energiutbyte (Gibson, 1961, refererad till i Rivara et al, 2001). Ett mekaniskt energiutbyte 

uppstår i sin tur till följd av att exempelvis en människokropp utsätts för minst en av två typer 

av yttre påverkan. Energiutbytet kan dels uppstå då kroppen befinner sig i rörelse i för att 

sedan hastigt bromsas upp på grund av kollision med ett material som förhindrar fortsatt 

rörelse i riktningen, dels uppstå då ett yttre föremål i rörelse bromsas upp av en kropp som 

förhindrar eller begränsar föremålets fortsatta rörelse i riktningen (Robertson, 2015). Newtons 

tredje fysiklag gör gällande att energiförhållandet mellan två föremål innebär att om föremål 

A påverkar föremål B med energi i form av rörelse i en riktning, kommer föremål B påverka 

föremål A med samma mängd energi fast i motsatt riktning, förutsatt att inte föremål B består 

av ett energiabsorberande material (Goldstein et al, 2000). Vid en kollision mellan föremål A 

och föremål B innebär detta att om inte föremål A:s rörelseenergi absorberas av föremål B 

kommer föremål A:s rörelseenergi att återföras till föremål A vid kollisionen genom en 

motsatt energiverkan från föremål B. Är då föremål A ett föremål som är relativt 

högabsorberande av energi, exempelvis en människokropp, kommer en stor del av den 

motsatta energiverkan som alstras att absorberas av kroppen (Gibson, 1961 refererad till i 

Rivara et al, 2001; Goldstein et al, 2000). Då en fallskada uppstår innebär det att 

människokroppen kolliderar med en yta som höjdmässigt befinner sig lägre än kroppens 

ursprungsläge. Den energi som kroppen upparbetat genom acceleration vid fritt fall mellan 

två etage innebär att den motsatta energiverkan vid kollisionen mellan kroppen och ytan leder 

till en energiabsorbering som överstiger det tröskelvärde som kroppen kan hantera. Det 

energiutbyte som då uppstår leder till att skada på kroppsvävnaden uppstår (Goldstein et al, 

2000; Gibson 1961 refererad till i Rivara et al, 2001). 

 

Den primära aspekten vid en fallskada är alltså hur stor energi som alstras vid skadetillfället, 

det vill säga kollisionen. Energin vid en fallskada alstras i det fria fallet, som uppstår när 

kroppen är i rörelse mellan de två olika etagen eller planen (Goldstein et al, 2000; Gibson 

1961 refererad till i Rivara et al, 2001). Newtons andra fysiklag säger att acceleration för 

föremålet är den samma som dess rörelseenergi. Rörelseenergi i Newtons andra fysiklag 

utläses genom Joule och beräknas genom att multiplicera föremålets massa med 

gravitationskraften vilket ges genom formeln:  
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 𝐽 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ  

Där: 

J= rörelseenergin i Joule  

m= föremålets massa det vill säga föremålets vikt i kilogram  

g= gravitationskraften som i jordens normaltillstånd uppgår till 9,81  

h= avståndet som föremålet färdas, i det här fallet fallhöjden mellan de två etagen eller 

planen  

(Goldstein et al, 2000) 

 

Newtons lag om gravitation ger också att accelerationen på ett föremål i fritt fall är beroende 

av gravitationskraften. Då gravitationskraften är statisk och konstant i normaltillståndet på 

jorden innebär detta att accelerationen är lika stor i början utav fallet som det är precis innan 

nedslaget i den underliggande ytan (Goldstein et al, 2000). Istället är det föremålets massa och 

avståndet som föremålet färdas som påverkar accelerationen och således den rörelseenergi 

som uppnås vid fallet (Goldstein et al, 2000). 

1.2 Internationellt perspektiv på skador bland barn 
Skador bland barn, sett ur ett internationellt perspektiv, är en stor men lite bortglömd orsak till 

bland annat dödsfall, skador och handikapp. Historiskt sett är internationella 

preventionsinsatser som riktas mot barn mer fokuserade på sjukdomar och katastrofer, men 

enligt WHO (2008) dör årligen 950 000 barn under 18 års ålder till följd av våld och skador. 

Olyckor står för 90% av dessa dödsfall. Olyckor är den absolut största dödsorsaken bland 

barn i åldrarna 0 - 19 år. Allra flest dödsfall sker i låg- och medelinkomstländer, ca 95%, ändå 

står olyckor för ca 40% av dödsfallen i industriländer (WHO, 2008). 

 

Utöver dessa dödsfall leder olyckor till att tiotals miljoner barn årligen måste uppsöka vård 

och många får sedan leva med livslånga handikapp, fysiska, psykiska och/ eller mentala 

(WHO, 2008). Olyckorna och riskerna som barn utsätts för är inte jämt fördelade bland 

världens barn, utan som skrevs ovan så är riskerna högre och olyckorna fler i låg- och 

medelinkomstländer. Även inom dessa länder finns skillnader i risknivåerna, där de som 

redan lever ett utsatt och marginaliserat liv även är de som lever med högst risker (WHO, 

2008). Några av de risker som barn idag utsätts för håller även på att förändras, tyvärr inte till 

det bättre. Den ökande globaliseringen gör att även om barnarbete minskar på många håll i 

världen, så ökar den i vissa områden på grund av ökad produktion, vilket givetvis innebär 

ökade risker för barnen. Även urbaniseringen som idag sker allt snabbare bidrar till de ökande 

riskerna för barn genom att städerna växer snabbt och okontrollerat, vilket ofta leder till att 

ökade risker byggs in i samhällsstrukturen (WHO, 2008). Både globaliseringen och 

urbaniseringen leder även till en ökande mängd motorfordon i världen och just trafikolyckor 

är en av de största olyckskategorierna gällande dödsfall bland barn (WHO, 2008). Så fler 

fordon innebär större exponering för riskerna bland barn. Ytterligare en riskfaktor för olyckor 

bland barn som anses öka i framtiden är klimatförändringar (WHO, 2008). Exakt hur denna 

risk kommer se ut vet ingen med säkerhet, men det kan ske genom både direkta och indirekta 

effekter. Något som dock är tydligt är att detta är ytterligare en riskfaktor som inte slår jämt 

mot alla grupper i samhället, utan även här är de som redan är mest marginaliserade och 

utsatta som sannolikt kommer påverkas både mest och först.  
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När det gäller olyckor bland barn med icke-dödlig utgång så är den största skadekategorin 

fallskador, i alla fall i 27 av de 28 länder som ingick i WHO:s (2008) studie. Dock står 

fallolyckor för en väldigt liten andel bland olyckorna med dödlig utgång. Detta visar att det är 

viktigt att inte endast fokusera preventionsinsatser mot den typ av olyckor som leder till flest 

dödsfall, utan även arbeta för att minimera olyckorna där barnen faktiskt överlever. På grund 

av det stora antalet barn som varje år drabbas av fallskador så är det ett viktigt område att 

fokusera på. Dels kräver det stora resurser av sjukvården runt om i världen, dels innebär det 

mycket lidande för de inblandade, både omedelbart på grund av skadorna barnen ådrar sig och 

i de fall där barnen sedan får leva med livslånga handikapp. En av de aspekter kring barns 

skador som blivit mer uppmärksammade de senaste åren ä skador på barn som uppstår på och 

runt lekplatser. Den amerikanska motsvarigheten till konsumentverket U.S. Consumer 

Product Saftey Commission CPSC, uppskattar att det årligen inträffar 200 000 skador på 

offentliga lekplatser runt om i USA (CPCS, 2015). De senaste decennierna har forskning 

kunnat på visa på orsakerna till varför barn skadar sig och identifierat riskfaktorer hos de 

individuella barnen (Scwebel, 2006). Insikten kring barns utsatthet och skaderisken på de 

offentliga lekplatserna har lett till att den internationella forskningen kring barns skador, 

lekplatsrisker samt hur dessa risker reduceras ökat (Miles 2008). 

1.3 Nuvarande skadebild i Sverige  
I Sverige är det trots alla preventionsåtgärder många som ådrar sig skador till följd av olyckor 

varje år. En sökning i Patientregistret (vidare även omnämnt som PAR) som finns tillgängligt 

via Socialstyrelsens hemsida (socialstyrelsen.se) så ligger antalet skadade relativt stabilt 

genom åren. Där finns statistik tillgängligt från perioden 2001–2014 och mätt i vårdtillfällen/ 

100 000 invånare, med orsakskod V00-X59, så är lägsta noteringen under perioden 1308,25 

vårdtillfällen/ 100 000 invånare år 2014 och den högsta noteringen görs 2011 med 1405,66 

vårdtillfällen/ 100 000 invånare. Detta är otroligt många individer som varje år uppsöker vård 

med skador till följd av en olycka och givetvis innebär detta en stor monetär kostnad för både 

samhällsapparaten och individen, men kan även medföra andra potentiella negativa effekter 

för den enskilde, exempelvis negativ inverkan på livskvalité.  

 

De tre största kategorierna av olyckor, mätt med samma parametrar och under samma period 

som ovan, är fallolyckor (W00-W19), transportolyckor (V01-V99) samt exponering för icke 

levande mekaniska krafter (W20-W49), sistnämnda för åren 2001- 2009, för åren 2010- 2014 

tangerades denna av kategorin exponering genom olyckshändelse för andra och icke 

specificerade faktorer (X58-X59) (PAR, Socialstyrelsen.se). Dessa kategorier kan sedan 

brytas ned i mindre underkategorier, vilket kommer diskuteras i mer detalj nedan. Det som är 

intressant med att studera dessa kategorier i sin helhet är att storleksordningen dem emellan 

framkommer i all sin tydlighet. Fallolyckor som är den i särklass största kategorin, mätt i 

antal vårdtillfällen/ 100 000 invånare, är sällan den olyckstyp som får mest uppmärksamhet 

varken i media eller den offentliga debatten. Ändock visar statistiken från PAR att fallolyckor 

orsakar mellan fyra till fem gånger så många vårdtillfällen som transportolyckor som är näst 

största kategorin. 

1.3.1 Riskperception och samhällelig uppfattning 

Trots att statistiken ovan talar ett tydligt språk så innebär inte det att det nödvändigtvis är så 

människor i samhället uppfattar de olika farorna och olyckstyperna. Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (2013) (fortsättningsvis även benämnt MSB) publicerade en 

rapport där de undersökte allmänhetens samt politikers uppfattning vilka olyckstyper som 

orsakar flest skador och dödsfall i Sverige, samt jämförde detta med hur stor 

medierapportering det var kring respektive olyckstyp. Underlaget till rapporten består av sju 

opinionsundersökningar Sifo utfört på uppdrag av MSB under perioden 2002 till 2012. 
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Resultatet visar att allmänheten i väldigt stor utsträckning tror att vägtrafikolyckor är den i 

särklass största olyckskategorin och som leder till flest skadade och omkomna. Under 

perioden som Sifo genomfört undersökningarna har andelen som tror att vägtrafikolyckor är 

största kategorin sjunkit något och andelen som tror att fallolyckor är den största kategorin 

ökat något, men trots de förändringarna är det fortfarande en markant andel som fortsatt tror 

att vägtrafikolyckor är störst. Även bland de tillfrågade politikerna visade resultatet att den 

kategori som ansågs störst var vägtrafikolyckor, dock var resultatet inte lika starkt som bland 

allmänheten. Trots att de tillfrågade politikerna i större utsträckning hade korrekt uppfattning 

om vilka olyckor som orsakar flest skador och dödsfall jämfört med allmänheten så kan det 

ändå vara lite oroväckande att just denna yrkeskategori inte i större grad har koll på vetenskap 

och fakta. Anledningen till att detta kan vara oroväckande är att just denna yrkeskategori är de 

som sitter och planerar och budgeterar för insatser i den offentliga sektorn, då bland annat 

ekonomiska medel för exempelvis preventionsinsatser för att minska olyckor och skador i 

samhället. I rapporten (MSB, 2013) görs också en kartläggning av hur många TT-telegram 

som skickats ut relaterat till respektive olyckskategori under månaderna januari till juni 

samma år som Sifo genomfört opinionsundersökningarna. Detta för att få en bild av hur den 

mediala rapporteringen är fördelad. Rapporteringen kring fallolyckor står för mellan 1–5% 

under den undersökta perioden, medan vägtrafikolyckor varierar mellan 71% som högst och 

35% som lägst. Den sistnämnda kategorin har dock en fallande trend över perioden, vilken då 

sammanfaller med den fallande trenden bland hur många bland allmänheten som trodde 

vägtrafikolyckor var den största olyckskategorin. Detta kan indikera att allmänhetens 

riskuppfattning kan vara kopplat till hur den mediala rapporteringen kring de olika typerna av 

olyckor är fördelad. MSB genomförde en liknande studie (MSB, 2014) som även den 

undersökte medias rapportering och allmänhetens och politikers uppfattning om olyckor. 

Även i denna rapport visar resultaten att vägtrafikolyckor med bred marginal av allmänheten 

anses vara den olyckskategori som genererar flest skadade och omkomna. Precis som i 

föregående rapport så har även politikerna en felaktig bild av olyckskategorierna, men precis 

som tidigare är differenserna mindre bland deras svar än bland allmänheten.  

 

Just kopplingen till den mediala rapporteringen kring olika olyckstyper är väldigt intressant då 

det är en faktor som kan komma påverka någons riskperception och riskuppfattning, vilket i 

sin tur kan påverka dels den enskildes agerande kring olika faror, dels hur samhället i stort 

hanterar och diskuterar faror, åtgärder och annat knutet till ämnet. Riskperception handlar om 

hur en person uppfattar och tolkar en risk. Det är inte så enkelt som att läsa av en risk och 

göra en matematisk bedömning, utan det finns ett stort antal faktorer som kan påverka denna 

tolkning. Tidigare erfarenheter och kunskaper, kultur, grupptillhörigheter, emotioner och 

kognitiva mönster är endast ett axplock av detta (Breakwell, 2014). När detta tas i beaktning 

blir MSB:s rapporter (2013; 2014) kanske än mer intressanta då de återspeglar att stora delar 

av samhället faktiskt verkar ha en snedvriden riskperception kopplat till fallolyckor. Det är 

helt enkelt en utbredd underskattning av riskerna kopplade till denna olyckskategori. 

Breakwell (2014) presenterar Social Amplification Theory (SARF) vilket är en omfattande 

teorimodell som förklarar mekanismerna bakom hur media, eller andra sociala processer, kan 

påverka någon riskperception, både genom förstärkning och försvagning. Enligt modellen så 

sker detta då risker är kommunicerade, då de först måste översättas till olika risksignaler som 

kan vara symboler, bilder eller tecken som sedan förmedlas. Dessa risksignaler, tillsammans 

med psykologiska, sociala och kulturella processer påverkar mottagarens riskperception.  

Denna nya, omdefinierade bild/ perception en individ har av en risk kommer i sin tur påverka 

hur hen påverkas av nästa kontakt hen har med samma risk. Det byggs helt enkelt ut, 

omformas och transformeras hela tiden och det kan få indirekta överspillningseffekter som 

egentligen inte är direkt knutna till risken i fokus.  
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Varför är detta intressant att ta upp i koppling till rapporterna från MSB (2013; 2014) kring 

media, allmänhet och politiker? Som tidigare nämnts är det politikerna som beslutar kring 

samhällsprojekt, budgetar och i vilken riktning samhället ska ledas. Så i förhållande till 

exempelvis vilka ekonomiska medel som tillskrivs preventionsprojekt för olika riskkategorier 

i samhället, så kan det vara en intressant vinkel att ha med sig. För en logisk riktning vore 

kanske att de olycks- och skadetyper som ligger bakom flest skadade och omkomna borde få 

störst andel av de ekonomiska anslagen för att försöka motverka riskerna, men så är kanske 

inte alltid fallet.  

1.3.2 Samhällets kostnader för olyckor 

I en rapport från MSB (2011) presenteras en sammanställning över de kostnader samhället har 

på grund av olyckor, exklusive kostnader för preventionsarbete. Där presenteras att olyckor 

kostar samhället 65 miljarder årligen, mätt i 2005 års penningvärde. Detta fördelas med 60% 

på direkta kostnader och 40% på indirekta kostnader, som i rapporter definieras som 

produktionsbortfall. De direkta kostnaderna består bland annat av räddningsinsatser, 

akutsjukvård och skador på exempelvis byggnader eller annat i olyckans närhet. Fallolyckor 

står för flest antal skadade, men det innebär inte att de samtidigt står för störst kostnad. 

Underlaget som presenteras i rapporten (MSB, 2011) visar att fallolyckor och 

vägtrafikolyckor tillsammans står för ca 75% av den totala kostnaden och fördelas med 22 

respektive 21 miljarder vardera. Detta förklaras till stor del dels av att de omkringliggande 

skadorna och kostnaderna oftast blir större vi vägtrafikolyckor, vägar som behöver lagas, 

större polis-, brandkårs- och ambulansutryckningar, dels av vilken åldersgrupp som oftast 

drabbas. Bland vägtrafikolyckor är det oftast yngre som drabbas, som är i förvärvsarbetande 

ålder, medan fallolyckor i större utsträckning drabbar äldre. Således blir den indirekta 

kostnaden högre för vägtrafikolyckor då produktionsbortfallet är större i den ålderskategorin 

än bland äldre som i större utsträckning redan har lämnat arbetslivet. Trots att fallolyckor 

kostar samhället lika mycket som vägtrafikolyckor årligen, samt orsakar fler skadade så läggs 

en relativt ringa summa på preventiva insatser för fallolyckor.  

 

År 2010 spenderades 3,3 miljarder kronor (MSB, 2012) på fallolycksprevention som 

fördelades följande; 47% riktades mot äldre, ca 1,5–1,7 miljarder kronor, 35% riktades mot 

arbetsmiljöinsatser, ca 1,2 miljarder kronor, 10% riktades mot barn, 300–350 miljoner kronor 

och slutligen 8% riktades mot vinterväghållning, ca 250–300 miljoner kronor. Att nästan 

hälften riktas mot äldre är mer än rimligt då denna åldersgrupp står för den absoluta 

majoriteten av alla fallolyckor och att det i mångt och mycket är denna åldersgrupp som på 

grund av minskande fysisk kapacitet är de som kan få sin livskvalité mest påverkad av 

fallskador. Däremot kan det vara lite förvånande att endast 10% läggs på preventionsinsatser 

riktade mot barn. Barn upp till 14 år den åldersgrupp som är näst mest skadedrabbad, vilket en 

sökning i PAR på koden W00-W19 Fallolyckor för åren 2001- 2014 visar (socialstyrelsen.se). 

Det är även bland barnen som allvarliga skador kan få längst gående konsekvenser, då det är 

de som statistiskt sett har flest år kvar att leva. Allvarliga skador för barn kan innebära såväl 

fysiska som psykiska handikapp som kan påverka dem resten av deras liv.  

1.3.3 Lekens och aktivitetens syfte 

Det är genom fysisk aktivitet, lek och rörelse barn övar upp sin motorik och hjälper dem 

utvecklas både psykiskt och fysiskt. Det är även genom dessa aktiviteter många barn skadar 

sig och då ofta genom fallolyckor. Det handlar om en fin balansgång mellan att ge barn 

tillräckligt mycket utrymme och frihet för att utmana sina färdigheter, men ändå se till att de 

inte skadar sig allvarligt. Ett tillvägagångssätt att göra detta är att forska kring lekplatser och 
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ta fram vetenskapligt grundade standarder för hur de ska utformas för att både stimulera 

barnens lek och utveckling, men samtidigt vara tillräckligt säkra.  

 

En viktig del i ett barns utveckling är möjligheten till att utmanas och utsättas för risker 

genom lek (Svedung, 2007; Sroufe et al, 2005). Genom att tillåta barn att få utforska och 

utmana sina färdigheter leder detta till att barnet kan utvecklas till en självständig individ med 

bättre förmåga att inse sina begränsningar och därmed bättre lära sig att hantera riskfulla 

situationer (Svedung, 2007; Sroufe et al, 2005). Detta gör att barn i vissa fall kommer att 

hamna i situationer där det finns en risk att barnet skadar sig eller andra (Svedung, 2007). 

Samtidig finns det ett ansvar från såväl föräldrar som från samhället att tillse att barnet inte 

utsätts för allvarliga risker eller skadas (Svedung, 2007). 

 

Faskunger (2008) skriver i sin rapport att trots att svenska barn i ett internationellt perspektiv 

generellt sett har god hälsa så finns det oroväckande tendenser. Detta består av ökande 

övervikt och fetma, ökande mental ohälsa och en livsstil med stor andel stillasittande 

aktiviteter. I rapporten framhävs att endast en tredjedel av barnen kommer upp i den 

rekommenderade minsta mängd fysisk aktivitet per dag, vilket är 60 minuter. Detta är givetvis 

oroväckande då det finns så många positiva hälsoeffekter av just fysisk aktivitet, både fysiska 

och psykiska. Ökad styrka och kondition, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom samt 

minskad oro och ängslan, för att nämna några. För att kunna väga upp för den trend med mer 

stillasittande bland barn och ungdomar så menar de i rapporten att de måste de få möjlighet 

till både spontan och organiserad fysisk aktivitet, något som kräver samhällsplanering. Idag är 

det färre barn som går eller cyklar till skola och fritidsaktiviteter på grund av exempelvis 

farligare trafiksituationer, samtidigt som många kommuner prioriterar att ta bort många 

mindre lekplatser och ersätter de med färre men större sådana. Detta kan leda till att många 

barn får längre och farligare väg dit, vilket kan resultera i att föräldrarna inte vill att de går dit 

själva. Vidare i rapporten (Faskunger, 2008) fastställs det att det finns ett stort 

upprustningsbehov på många skolors och kommuners lekplatser för att de samtidigt ska 

uppmuntra till fysisk aktivitet och vara säkra.  

1.4 Utvecklingen av de svenska regelverken 
I Sverige är arbetet med barn och ungas säkerhet en relativt ny företeelse inom 

folkhälsoarbetet. Problematiken kring barn och ungas säkerhet började uppmärksammas först 

under 1900-talet. Trots att en majoritet av barnen i Sverige växte upp under svåra umbäranden 

med undernäring, fattigdom och infektionssjukdomar under århundradets första decennier 

kom problematiken i första hand att belysas av eldsjälar så som Alva och Gunnar Myrdal 

samt Lubbe Nordström, snarare än att vara ett statligt sanktionerat arbete (Herman, 1992; 

Rosén, 1988). Det var dessa individers arbete och rapportering som lade grunden till den 

svenska statens arbete med att införa interventioner där stora resurser lades på att öka barnens 

motståndskraft, genom att öka barnens tillgång till näringsrik och hälsosam mat samt genom 

massvaccinering mot de vanligaste och mest allvarliga barnsjukdomarna, samt att öka 

boendestandarderna för barnen i alla demografiska grupper (Herman, 1992; Jansson, 2005). 

Efterhand som grundhälsan i landen ökade ändrades också fokus för folkhälsoarbetet till att 

reducera antalet skador bland barn kopplade till aktiviteter och lek där drunkning kunde 

framhävas som en av de främsta orsakerna till skador och dödsfall hos barn. Under 1950-talet 

och framåt utökades problematiseringen kring barn och ungas säkerhet och arbetet med att 

utreda i vilka situationer som barn skadades och förolyckades påbörjades då det från 

Läkarförbundet 1954 initierades att införa en samarbetskommitté mellan frivilliga 

organisationer och myndigheter för att stärka folkhälsan bland barn (Jansson, 2005).  
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1.4.1 Staten involveras 

Samarbetskommittén kom att 1980 övergå i statlig regi efter att Statens offentliga utredningar 

1979 presenterade Barnolycksfallsutredning, en nationell översikt över de mest omfattande 

skade- och dödsorsakerna. Utredningen presenterar trafikolyckor som den överlägset största 

skadeorsaken med 80 procent av alla rapporterade skador på barn som en följd av 

trafikolyckor. Den näst största skadeorsaken som presenteras är drunkning med 25 procent 

och den tredje största är fallolyckor med 5 procent av rapporterade skador på barn (SOU 

1979:28). Kommittén övergick 1993 till det statliga organet Barnombudsmannen med syfte 

att företräda och bevaka barns och ungas intresse utifrån FN:s Barnkonvention (SOU 

1999:65). Det var också utifrån den ökade trafiksituationen och utvecklingen och 

uppbyggande av det så kallade miljonprogrammet under slutet av 1960-talet som SOU 1970 

presenterade utredningen om Barns utemiljö (SOU 1970:1). Utredningens fokus låg dock till 

största del på hur stadsplaneringen kan tillse att byggnationen av lekplatser och parklekar 

genomförs på ett sådant sätt att barnens exponering för trafik reduceras. Utredningen redogör 

dock för standarder för hur lekplatserna skall utformas och framhäver vikten av att 

lekredskapens höjd inte skall överstiga 2,5 meter för att reducera skadeförekomsten. 

Utredningen framhäver också att underlagen under de högre lekredskapen skall bestå av 

mjukt material, men specificerar inte vilka material som skall användas (SOU 1970:1). 

1.4.2 Lagar och regelverk 

Den första lagstiftning som reglerade lekplatsers beskaffenhet var Plan- och Bygglagen från 

1987 (SFS 1987:10; Boverket, 2017). Lagen reglerade i andra kapitlets fjärde paragraf kravet 

på tillgängligheten på lämpliga platser för lek och motion för barn samt kravet på 

kontinuerliga besiktningar och åtgärder för att reducera förekomsten av olyckor (SOU 

1999:65). Lagen beskrev dock inte utformningen av lekplatsen eller de olycksreducerande 

åtgärderna i detalj.  

 

I och med ett omformande av Barnombudsmannen 1999 formulerade Statens offentliga 

utredningar ett betänkande där SOU fastslår att det i huvudsak är Boverket som ansvarar för 

utformning och kontroll av lekplatser (SOU 1999:65). SOU menar dock att det finns aspekter 

som gör att Arbetsmiljöverket har ett visst ansvar gällande lekplatser inom områden för skol- 

och barnomsorgsverksamheter samt ett övergripande ansvar hos Folkhälsoinstitutet (SOU 

1999:65).   

 

Idag är det i huvudsak två lagar och tre regelverk som styr utformningen och tillgänglighet för 

lekplatser i Sverige, Plan-och Bygglag, PBL, (SFS 2010:900), Produktsäkerhetslagen (SFS 

2004:451), Boverkets byggregler, BBR 8:93 samt Boverkets föreskrifter BFS 2011:5 ALM 

och BSF 2013:9 HIN 3.  Dessa lagar och regelverk bygger på FN:s barnkonventions 31 punkt: 

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid (Boverket, 2017).  

 

PBL kräver genom det andra kapitlets sjunde paragraf att det vid byggnation skall tas hänsyn 

till utrymme för lek, motion och annan vistelse (SFS 2010:900 2:3). PBLs åttonde kapitels 

femtonde paragraf lyder: 

 

För tomter gäller att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas 

så att risken för olycksfall begränsas (SFS 2010:900 8:15). 

 

PBL detaljstyr inte hur många lekplatser som skall finnas att tillgå eller hur utformningen av 

lekplatserna skall genomföras i detalj. Boverkets byggregler 8:63 klargör dock någorlunda 

vilka krav som ställs på säkerheten:  
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Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget 

till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpande och i 

övrigt så utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas (BBR 8:93). 

 

PBL:s elfte kapitels tredje paragraf ger också ansvaret till Boverket och de kommunala 

byggnämnderna att fungera som tillsynsmyndigheter: 

Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga 

myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av byggnadsnämnden 

(tillsynsmyndigheterna). Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt 

med sådana statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för 

tillsynsverksamheten (SFS 2010:900 11:3). 

PBL ger också ansvaret till fastighetsägaren att tillse att underhållet av lekredskapen i 

lekparken genomförs:  

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och 

de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas 

till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i 

sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål (SFS 2010:900 8:14 1 & 3 st.). 

 

Produktsäkerhetslagen reglerar kvalitetssäkring av en produkt där syftet är att förklara 

huruvida en produkt bör anses som säker eller ej och som kan tillämpas på lekplatser och 

lekredskap utifrån lagrummen SFS 2004:451: 

 

8 § En vara eller en tjänst är säker, om den vid normal eller rimligen förutsebar 

användning och livslängd inte för med sig någon risk för människors hälsa och 

säkerhet eller bara en låg risk. Denna risk måste dock vara godtagbar med 

beaktande av hur varan eller tjänsten används och skall vara förenlig med en 

hög skyddsnivå när det gäller människors hälsa och säkerhet.   

 

9 § Vid bedömningen av om en risk hos en vara skall anses som godtagbar och 

förenlig med en hög skyddsnivå skall hänsyn särskilt tas till 

1. en varas egenskaper, såsom dess sammansättning och förpackning samt 

anvisningar för montering, installation och underhåll, … 

[…]  

4. risker som varan kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt barn 

och äldre.  

 

10 § id bedömningen av om en risk hos en tjänst skall anses som godtagbar och 

förenlig med en hög skyddsnivå skall hänsyn särskilt tas till… 

 […] 

 4. risker som tjänsten kan föra med sig för vissa konsumentgrupper,   

särskilt barn och äldre. 
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11 § En vara som uppfyller en svensk standard som överför en Europastandard 

ska anses säker i fråga om sådana risker som omfattas av den svenska 

standarden… 

I Boverkets föreskrifter regleras tillgängligheten till lekplatsen med fokus på 

funktionsvariationer. Såväl BFS 2011:5 ALM som BSF 2013:9 HIN 3 ställer krav på att 

lekplatserna skall utformas så att alla personer med någon form av funktionsvariation skall 

kunna vistas på lekplatsen. BSF 2013:9 HIN 3:s artonde paragraf säger:  

Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning ska avhjälpas. 

 

Samtidigt som BFS 2011:5 ALM sjätte paragraf första stycke lyder:  

 

Platser och områden ska utformas så att de blir användbara för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Lekplatser ska kunna användas av både barn och 

vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

 

Boverket ställer alltså i första hand krav på att lekplatserna skall utformas så att alla individer 

oavsett förutsättningar kan nyttja faciliteterna. Samtidigt säger inte Boverkets föreskrifter att 

alla lekredskap skall vara anpassad till alla individer utan syftar till att det skall finnas något 

lekredskap som passar för alla (BSF 2011:5 ALM). 

 

Utöver lagstiftningen och regelverken som reglerar utformningen av lekplatserna ger 

Kommunallagen (SFS 1991:900); 

 

Kommuner… […] får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller 

deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan 

kommun, ett annat landsting eller någon annan. (SFS 1991:900 2:1). 

 

Detta gör att utöver de regleringar som uttryckligen beskrivs i PBL, Produktsäkerhetslagen 

samt Boverkets föreskrifter, ger Kommunallagen kommunerna befogenhet att själva styra och 

besluta över hur utformningen och driften samt tillsynen av lekplatser i kommunen skall 

skötas. 

1.4.3 Europeiska standarderna 

Som komplement till regerverken och lagstiftningen som beskrivs ovan finns de europeiska 

standarderna EN/1176 och EN/1177 med rekommendationer kring hur utformningen av 

lekplatserna kan genomföras för att tillse att säkerheten upprätthålls. Dessa standarder togs 

gemensamt fram av 19 europeiska länder 1999 och reviderades 2008 där standarden också 

kom att godkännas av CEN, Commité de Européen Normalisation. I Sverige är de europeiska 

standarderna formulerade som Svensk standard SS-EN1176 och SS- EN1177 (SKL 2006; 

SIS, 2010).  

 

De europeiska standarderna saknar någon egentligt juridisk bindning, utan är en gemensam 

överenskommelse från de europeiska länderna att följa (SKL, 2006). Samtidigt ger Artikel 

100 i EEG-föredraget de europeiska standarderna en stor legitimitet då Artikel 100 dikterat 

villkoren för hur de nationella säkerhetsmåttens skall tolkas. Artikel 100 gör gällande att om 

nationell lagstiftning kring nationella säkerhetsmått saknas, vilket är fallet i Sverige då 

lagstiftningen kring lekredskap och lekplatser avreglerades 2004 (SIS, 2010), bör de 

europeiska standarderna anses som rådande regelverk (SIS, 2010). 
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Standarderna är översatta och presenterade i en publikation utgiven av Swedish Standard 

Institute (SIS) Lekredskap- Säkerhet på Europas lekplatser och beskriver i detalj de tekniska 

specifikationer och rekommendationer som kan tillämpas för att kvalitetssäkra lekredskap på 

lekplatser. I standarderna rekommenderas bland annat att:   

 

• Fallhöjder inte överstiger 3,0 meter.  

• Vid fallhöjder över 60 centimeter skall en fallskyddsyta finnas under lekredskapet. 

• Vid fallhöjder över 200 centimeter krävs skyddsräcke som skydd mot fall. 

• Fallskyddsområdet skall vara fritt från objekt som reducerar fallskyddsunderlaget 

skadereducerande egenskaper. 

• Hur rörliga delar skall behandlas och användas. 

• Hur risker för att fastna i utstickande föremål skall reduceras. 

       (SIS, 2010, SS-EN/1176) 

 

Standarderna innehåller också en rekommendation över hur en säkerhetsorganisation skall 

arrangeras för arbetet med lekplatssäkerhet. Standarden rekommenderar exempelvis att 

organisationen ska delas in i; 

 

• Ledningsfunktion 

• Beslutsfunktion 

• Utförandefunktion 

 

Ledningsfunktionen skall ansvara för den övergripande planeringen och utformningen av 

styrdokument och handlingsplaner för säkerhetsarbetet. Beslutandefunktionen ansvarar för 

den operativa planeringen och den operativa ledningen av säkerhetsarbetet och där 

utförandefunktionen skall ansvara för det operativa praktiska genomförandet av skyddsarbetet 

(SIS, 2010). 

 

Större delen av standarderna fokuserar på tekniska aspekter och specifikationer vid själva 

monteringen av lekredskapen och vikten av att lekredskapen konstrueras och sätt samman på 

ett sätt som leder till en säker konstruktion (SIS, 2010). Standarderna innehåller dock även 

rekommendationer kring hur säkerheten skall efterlevas och underhållas efter konstruktion. 

Standarderna ställer därför krav på att tillsyn, funktionskontroll samt besiktning av 

lekredskapen och lekplatsen genomförs löpande under lekplatsens och lekredskapens brukstid 

(SIS, 2010). 

1.5 Forskningsfältet kring lekplatser och fallskador  
Emanuelson (2003) undersökte fallskador bland barn 0-4 år i Sverige och fann där att 

lekplatsutrustning stod för 18-19% av fallskadorna, som i studien definierades som 

hjärnskakning. Det visade sig vara den näst största källan till skador i den ålderskategorin. Det 

diskuteras även i artikeln att skador till följd av fallolyckor från lekredskap på lekplatser 

sannolikt skulle varit högre om det i Skandinavien inte hade varit så kallt på vintern, det vill 

säga att nyttjandet av lekplatser är lägre på vintern på grund av kyla, så årsexponeringen blir 

således lägre än för varmare regioner. Så vilka faktorer på lekplatserna är det som leder till 

skador bland barn? 

 

Det finns en hel del forskning kring lekplatsers utformning för att de ska vara trygga för barn 

och reducera riskerna för skador. Arroyo-Johnson et al (2016) genomförde bland annat en 

undersökning över lekplatssäkerheten genom att undersöka 100 offentliga lekplatser i St. 
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Louis. Studien visar på att en stor faktor inom lekplatssäkerheten faller under demografiska 

och socioekonomiska aspekter. Arroyo-Johnson et al (2016) menar att en stor del av de 

lekplatser med låg säkerhetsrating i St. Louis låg i områden som demografiskt domineras av 

en afroamerikansk befolkning. Detta förklarar Arroyo-Johnson et al (2016) med att det finns 

en stor förskjutning kring vilka områden som prioriteras på grund av att stadsmiljön 

förändrats och att det i vissa områden inte är lika hög barnpopulation som på andra ställen. 

Andra exempel på tidigare studier är; Jongeneel et al (2015) studie över för- och nackdelar 

med standardiserade lekplatsutformning, där studien framhäver att det finns vissa svårigheter 

med att standardisera lekplatser och dess utformning eftersom barn är en sådan heterogen 

grupp och där förutsättningar för olika typer varierar beroende på barnpopulation och 

samhällets förmåga att möta olika behov. Schwebels (2006) studie om hur vuxen närvaro och 

övervakning av vuxna på lekplatserna kan reducera förekomsten av olyckor och skador på 

lekplatserna samt Bond et als (1993) studie om fallskyddsunderlag på lekplatser i Boston. En 

framträdande svensk forskare Märit Jansson på intuitionen för landskapsutveckling vid SLU i 

Alnarp som genomfört ett antal studier om lekplatsutformning lekplatssäkerhet. Två av 

Janssons studier, lägger föreslår att det kommunala lekplatsarbetet skall nyttja användarnas 

synpunkter och utforma lekplatsförvaltningen utifrån barnens önskemål och behov (Jansson & 

Persson, 2010: Jansson & Ramberg, 2012). Jansson & Ramberg (2012) jämförde bland annat 

två svenska kommuners arbete med lekplatsförvaltning och lekplatssäkerhet utifrån hur stor 

interaktion som genomfördes med samhällsmedborgarna och barn i synnerhet.   

 

Mycket av forskningen kretsar annars av naturliga skäl kring utformning av själva redskapen 

samt underlaget under dem. Att modifiering och uppgradering överhuvudtaget är en effektiv 

åtgärd för att reducera skaderisken påvisade MacPherson et al (2010) i sin studie där områden 

med tidigare skilda standarder på lekplatserna uppgraderas så de var likvärda. De kunde då se 

att skadefrekvensen som tidigare var högre bland barnen som lekte på lekplatserna med lägre 

standard efter interventionen sänktes till samma nivå som de andra områdena.  

1.5.1 Fallhöjd och underlag 

Fallhöjd på 1,5 meter och mer, samt typ av underlag pekas i flera studier ut som de två 

viktigaste skadereducerande åtgärderna (Chalmers et al, 1996; Gunatilaka et al, 2004). 

Gunatilaka et al (2004) undersökte olika djup av träflisor som stötdämpande underlag och 

fann att 20 cm fyllnadsdjup, enligt rekommendationerna, gav ett bra riskreducerande resultat, 

men att djupet snabbt reducerades till 8 cm djup, dels genom att det komprimerades, dels då 

flisorna hamnade utanför området där dämpning behövdes. 8 cm gav mindre bra/ inte 

tillräcklig stötdämpning, speciellt vid fall från högre höjder som 2,5 meter. Howard et al 

(2009) jämförde de skaderiskreducerande egenskaperna hos träflisor jämfört med sand som 

underlag och fann att risken för skada var 4,9 gånger större när träflisor användes som 

underlagsmaterial, jämfört med sand. De diskuterade att detta kan bero på att sandens struktur 

i större utsträckning låter den fallande kroppen sjunka ner i materialet vilket leder till att ytan 

som islagsenergin fördelas på blir större, så att tröskelvärdet för hur mycket energi vävnaden 

tål inte överskrids.  

 

Risken för att få en fraktur visar Fiissel et al (2005) i sin studie är 3,9 gånger högre vid fall 

från höjd än vid fall från marknivå. De kunde även se att 85,5% av alla frakturer var på 

överkroppen. Störst risk utgjordes av redskapet monkey bars, vilket är ett lekredskap som kan 

beskrivas som en stege monterad högt upp i luften mellan pålar avsett för armgång. Att detta 

redskap utgör den största risken stöds även av Wakes & Beukes (2012) studie. De menar att 

det förmodligen kan förklaras av en kombination av att redskapet oftast är över 1,5 meter i 

höjd och att det kräver både överkroppsstyrka och koordination i kombination för att använda 

lekredskapet. De diskuterar även i sin artikel att många interventioner för att reducera 
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skaderiskerna på lekplatser kan komma att motverka platsens verkliga syfte, att genom 

underhållning främja barns fysiska aktivitet. De menar att säkerheten på en lekplats är 

komplext sammansatt av höjd, design och underlag, men att även ålder, kön och beteende hos 

barnen är faktorer som spelar in. I sin studie så undersökte de vilka faktorer barnen ansåg vara 

roligast och mest utmanande på en lekplats, just för att få underlag till att utforma en lekplats 

som kan kombinera säkerhet med att fortfarande vara lockande och rolig för barnen.  

Resultatet visade att höjd inte var lika viktigt som redskap som utmanade barnens 

koordination och/ eller överkroppsstyrka. Med andra ord måste inte redskapen vara höga för 

att de fortfarande ska locka till lek och fysisk aktivitet hos barn.  

1.5.2 Andra typer av riskreducerande åtgärder 

En liten annan infallsvinkel på riskreducerande åtgärder för lek vid lekplatser presenteras i 

Heck et als (2001) artikel där de genom utbildning, kommunikation och interaktion med 

skolbarn kunde se en reducering i barns risktagande beteende vid lekplatser. Det handlade om 

att varje elev fick en belöning om dagen om gruppen visade en reducering i riskbeteende. 

Beteende som räknades som riskbeteende var exempelvis att åka med huvudet först nedför en 

rutschkana och belöningarna var diplom och/ eller rosetter i olika färger för olika dagar. De 

kunde dock inte utesluta att beteendeförändringen inte berodde på ökad vuxennärvaro vid lek, 

men det går ändå hand i hand med några av de riskfaktorer som Wakes & Beukes (2012) 

nämner i sin studie, nämligen kön, ålder och beteende hos barnen.  

1.6 Den epidemiologiska utvecklingen av fallskador från lekredskap på lekplatser 

i Sverige 

Ur socialstyrelsens statistikdatabas kan följande data hämtas över fallskador på grund av fall 

från lekredskap på lekplats, skadekod w09. De parametrar som här använts är hela riket, 

åldrarna 0-14 år, båda könen samt vårdtillfällen/ 100.000 invånare. Dock är kolumnen med 

snitt/ år en tillagd uträkning som inte tillhandahålls via Socialstyrelsen.  

 

Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Snitt per 

år 

Blekinge län 27,5 11,9 23,9 12,1 40,8 16,5 29,2 45,9 29,3 25,2 50,3 78,9 44,9 59,5 35,4 

Skåne län 52,8 48,1 58,7 59,1 58,2 59,1 48,4 48,4 42,0 36,1 42,2 52,5 29,1 38,2 48,1 

Södermanlands 

län 
55,1 35,9 34,1 52,0 28,8 13,5 47,4 83,4 73,9 69,1 81,5 75,6 62,9 57,3 

55,0 

Kronobergs län 25,3 19,1 48,5 26,1 39,7 43,2 50,3 53,4 66,5 66,3 75,6 58,1 81,8 122,6 55,5 

Uppsala län 52,6 44,5 50,0 39,9 44,1 55,4 84,5 55,4 53,5 54,9 57,9 51,7 64,5 71,5 55,7 

Stockholms län 54,4 50,3 55,6 52,3 58,3 54,0 61,7 66,5 64,8 54,6 64,7 57,4 68,3 49,3 58,0 

Västra 

Götalands län 
67,7 55,4 64,4 60,3 73,4 54,2 61,6 45,2 60,2 56,2 71,8 84,8 84,9 82,4 

65,9 

Östergötlands 

län 
33,4 48,5 55,8 49,6 73,1 64,1 80,5 54,8 79,1 80,3 65,6 85,5 87,4 74,8 

66,6 

Jönköpings län 52,6 64,4 52,1 79,2 80,8 104,2 82,8 50,5 75,3 64,8 60,8 53,2 54,0 80,8 68,2 

Hallands län 37,3 61,6 61,8 52,9 55,4 74,9 48,4 74,4 64,5 44,6 70,9 102,2 119,1 96,3 68,9 

Västmanlands 

län 
27,2 25,1 45,9 58,2 73,7 43,5 80,9 101,5 76,8 69,0 87,9 105,5 109,7 109,4 

72,4 

Västernorrlands 

län 
65,1 77,8 76,1 39,7 48,1 56,6 54,7 93,9 65,7 68,5 102,4 93,8 87,7 86,8 

72,6 

Norrbottens län 66,7 56,9 53,6 33,4 66,3 83,0 72,3 100,0 61,6 78,1 72,6 104,6 95,8 95,2 74,3 

Jämtlands län 31,5 59,5 37,4 42,8 34,3 69,7 60,5 71,3 133,6 81,9 86,4 80,6 163,0 93,0 74,7 

Värmlands län 66,9 46,7 28,1 68,3 94,8 73,9 91,9 84,1 53,3 65,8 143,9 58,1 88,7 96,8 75,8 

Gävleborgs län 62,5 59,1 75,1 81,2 67,5 78,3 60,9 90,1 90,3 52,1 90,0 74,7 89,2 91,7 75,9 

Kalmar län 33,8 54,1 55,1 84,6 74,3 62,7 75,4 71,2 92,1 86,8 101,4 88,5 109,5 112,4 78,7 

Örebro län 81,4 71,8 72,5 69,5 120,5 84,9 107,6 83,1 105,2 69,8 77,8 74,6 85,7 106,6 86,5 

Västerbottens 

län 
64,1 48,3 55,8 66,1 83,8 95,4 143,5 127,6 106,1 110,6 136,7 130,5 99,9 143,4 

100,9 

Dalarnas län 73,1 74,4 82,2 101,3 125,9 120,2 120,4 135,5 107,8 138,3 124,2 127,2 138,8 135,9 114,6 

Gotlands län 46,9 133,8 29,5 153,2 96,7 154,8 80,5 153,3 95,4 143,2 119,2 177,8 198,7 174,6 125,5 

Tabell över antal vårdtillfällen/ 100 000 invånare för barn 0-14 år på grund av fall från lekredskap, under perioden 2001-2014 per län. 

 

I detta underlag är det tydligt att det förekommer stora skillnader i skadeförekomst olika län 

emellan. Nedan presenteras tre län med hög skadeprevalens och två län med låg 
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skadeprevalens, detta så att de båda grupperna ska jämförbart antal kommuner. De två län 

med i snitt lägst skadeprevalens är följande; 

 
Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Snitt per år 

Blekinge län 
27,5 11,9 23,9 12,1 40,8 16,5 29,2 45,9 29,3 25,2 50,3 78,9 44,9 59,5 

35,4 

Skåne län 
52,8 48,1 58,7 59,1 58,2 59,1 48,4 48,4 42,0 36,1 42,2 52,5 29,1 38,2 

48,1 

Tabell över antal vårdtillfällen/ 100 000 invånare för barn 0-14 år på grund av fall från lekredskap, under perioden 2001-2014 för de län med 
lägst antal vårdtillfällen.  

De tre län med i snitt högst skadeprevalens är; 

 
Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Snitt per 

år 

Västerbottens län 64,1 48,3 55,8 66,1 83,8 95,4 143,5 127,6 106,1 110,6 136,7 130,5 99,9 143,4 100,9 

Dalarnas län 73,1 74,4 82,2 101,3 125,9 120,2 120,4 135,5 107,8 138,3 124,2 127,2 138,8 135,9 114,6 

Gotlands län 46,9 133,8 29,5 153,2 96,7 154,8 80,5 153,3 95,4 143,2 119,2 177,8 198,7 174,6 125,5 

Tabell över antal vårdtillfällen/ 100 000 invånare för barn 0-14 år på grund av fall från lekredskap, under perioden 2001-2014 för de län med 

högst antal vårdtillfällen. 

 

För att göra utvecklingen än mer överskådlig ser de fem länens utveckling ut som presenterat 

i diagrammet nedan. 

 

 
Graf över genomsnittligt antal vårdtillfällen/ 100 000 invånare, bland personer 0-14 år på grund av fall från lekredskap under åren 2001-2013 

för län med högst respektive lägst antal vårdtillfällen. 
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1.7 Syfte 

Syftet med denna studie är att försöka identifiera och kartlägga vilka faktorer i kommuners 

arbetssätt som kan påverka antalet fallskador bland barn i åldrarna 0-14 år till följd av lek på 

lekplatser. Detta genom att jämföra flertalet kommuner belägna i län med hög 

fallskadeprevalens med kommuner belägna i län med låg dito. Anledningen till att detta är 

intressant att studera är att denna typ av skada i denna åldersgrupp, har ökat under perioden 

2001 - 2014 baserat på statistik från Patientregistret (socialstyrelsen.se). Detta trots att det 

sedan 1999 finns europeiska standarder för lekplatsers utformning i syfte att reducera antalet 

skador.  

1.8 Frågeställningar 

 

- Finns det faktorer gällande kommuners praktiska arbete kring deras lekplatser som 

skiljer sig åt mellan kommuner med hög respektive låg fallskadeprevalens från 

lekredskap på lekplats? 

 

- Finns det faktorer gällande kommunens teoretiska arbete kring deras lekplatser som 

skiljer sig åt mellan kommuner med hög respektive låg fallskadeprevalens från 

lekredskap på lekplats? 

1.9 Avgränsningar 
En avgränsning som gjorts under studien är att intervjuer genomförts endast med 

representanter för kommuner. Detta trots att det i statistiken från PAR (Socialstyrelsen.se) 

även inkluderas fallskador från lekplatser som inte kommunerna ansvarar för. Anledningen 

till att denna avgränsning gjordes är att det förutsattes att kommunerna dels har en 

organisation som gör att det är tydligt vem som ansvarar för arbetet med lekplatserna, dels att 

det förutsattes att de i större utsträckning har ett systematiskt arbete kring sina lekplatser 

vilket underlättar datainsamlingen i studien. Givetvis kan det leda till att underlaget blir skevt 

och inte fullt ut kan sägas representera alla de skador som inkluderas i PAR, något som 

diskuteras vidare i diskussionen.  

 

Ytterligare en avgränsning som gjordes var att utifrån statistiken från PAR kontaktades endast 

kommuner som ingick i län med hög respektive låg fallskadeprevalens, detta beskrivs mer 

genomgående under rubriken urval.  
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1.10 Teoretiska ramverk 

Fältet riskhantering är en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin som tangerar och influeras av 

vitt skilda ämnesområden. Detta resulterar även i att det finns många teorier från dessa olika 

fält som kan förklara samma fenomen. Nedan presenteras utvalda teorier som kan anses vara 

av intresse för denna studie, dock kan det inte ses som en heltäckande förteckning över alla 

teorier som potentiellt kunde förklara det studerade fenomenet. Haddons 10 

skadepreventionsstrategier kommer dock inte diskuteras fristående i diskussionskapitlet utan 

tillsammans med organisationspsykologin. Detta då dessa strategier i sig inte påverkar hur 

kommunerna arbetar med lekplatssäkerhet, men en indirekt påverkan finns som kan vara 

intressant att belysa.  

1.10.1 Haddons 10 skadepreventionsstrategier 

Haddon (1970) presenterade redan så tidigt som 1970 tio skadepreventionsstrategier som kom 

att få stor betydelse för forskningsfältet. Han utgår från tanken att en stor mängd skador som 

tidigare ansetts vara oundvikliga och rena randomiserade olyckor går att studera, klassificera 

och förhindra och/eller lindra. Utgångstanken är att dessa skador, på levande eller död 

materia, involverar överföring av energi på sådant sätt, mängd och/eller hastighet att 

strukturen hos den/det som är mottagare skadas. De tio strategier han då presenterade är 

följande; 

 

1. Förhindra ansamlingen/genereringen av energi, ex starta inte maskinen som kan leda 

till fara.  

2. Begränsa mängden av ansamlad energi, ex reducera potentiell fallhöjd.  

3. Förhindra frisättningen av energi, ex säkringar i elskåp. 

4. Moderera frisättningshastigheten och/eller frisättningsytan för energin, ex reglerbara 

dammluckor. 

5. Separera energin och det som potentiellt kan ta skada genom tid och/eller rum, ex 

barriärer mellan mötande körfält på motorväg.  

6. Separering mellan energin och det som potentiellt kan ta skada genom isolerande 

barriärer, ex isolerande hölje runt strömförande kablar.  

7. Att modifiera potentiellt skadande kontaktytor, ex mjukare fallytor eller avrundande 

hörn.  

8. En förstärkning av strukturen hos det som potentiellt kan vara mottagare av skadliga 

nivåer av energi, ex strukturella förstärkningar av byggnader. 

9. Att avbryta ett skadligt förlopp för att minska omfattningen av skador, ex att släcka en 

brand.  

10. Återställandet av den skadade strukturen till utgångsläge eller förbättrat tillstånd.  

 

Haddon Jr (1980) hävdar att det är i stort sett omöjligt att helt eliminera negativa resultat, men 

att en reducering av graden av skada så det hamnar på en acceptabel nivå är fullt möjligt. 

Även om dessa strategier egentligen inte har något hierarkiskt värde menar Haddon Jr (1980) 

att ju större differens det är mellan den frisatta energin och kapaciteten hos 

mottagarstrukturen att hantera den energin, desto tidigare i listan över strategier bör det 

skadepreventiva arbetet påbörjas.  

1.10.2 Organisationspsykologi 

Organisationspsykologi är inte en enskild teori, utan en inriktning inom det psykologiska 

forskningsfältet som byggs upp av en rad olika teorier och modeller. Generellt går det dock att 

säga det bland annat handlar om det utbyte som sker mellan en organisation och en individ 

som ingår i den organisationen. Denna inriktning av organisationspsykologi går i grova drag 

att beskriva som att individens förväntningar och krav på organisationen samt dennes tilltro 
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till sin egen förmåga tillsammans formar individens handlande inom organisationen. Från 

organisationens sida finns å andra sidan en rad antaganden om individens möjligheter, 

förmågor och begränsningar som resulterar i ett antal krav och förväntningar som 

organisationen ställer på individen. Dessa krav påverkar i sin tur vilka villkor och resurser 

organisationen tillhandahåller individen för att utföra sina tilldelade uppgifter (Aronsson et al, 

2012). Med andra ord är det ett relativt komplext, men även organiskt förhållande mellan de 

två parterna. 

 

 
 Modell över det psykologiska förhållandet mellan invid och organisation.  

Källa: Aronson et al, 2012 

 

Aronsson et al (2012) poängterar att en viktig roll för arbets- och organisationspsykologin är 

att identifiera de villkor som gynnar både individen och organisationen. De menar vidare att 

för att skapa en effektiv organisation krävs motiverad personal, något som kanske inte alltid 

är lätt att uppnå. En modell som beskriver hur detta kan gå till är krav- och kontroll-modellen 

(Aronsson et al, 2012) som bland annat menar att om personalen får tillräckliga resurser för 

att utföra sina uppgifter så kommer motivationen och arbetsglädjen öka. Det kan handla om 

olika typer av resurser, exempelvis tidsmässiga, ekonomiska eller kunskapsmässiga.  

 

Inom organisationspsykologi finns även några termer som kan vara relevanta att definiera för 

vidare diskussioner.  

 

• Arbetsklimat; individens upplevelse av sin arbetssituation och sin arbetsplats.  

• Organisationsklimat; den gemensamma, kollektiva bilden av arbetsklimatet bland de 

anställda. 

• Organisationskultur; summan av organisationens attribut, såsom dess historia, 

symboler, normer och värderingar.  

(Aronsson et al, 2012) 

 

Avey et al (2011) fann i sin studie att om optimism, hopp eller andra positiva budskap 

förmedlades från en organisationsledning när de diskuterar och/eller kommunicerar viktiga 

organisationella ämnen, även i elektronisk form, kan det påverka de anställdas positiva 

psykologiska kapital och således deras inställning till sin arbetsplats och sitt arbete. I 

förlängningen kan det således påverka arbetsklimatet på arbetsplatsen. De menar vidare att 

det finns starka kopplingar mellan det psykologiska kapitalet hos individen och önskat utfall, 



 

  18 

så de drar slutsatsen att det bör leda till en förbättrad prestation både för individen, gruppen 

och organisationen som helhet. Med andra ord menar de att budskapet som förmedlas nedåt i 

en organisation kan, beroende på hur det är förmedlat och förpackat, påverka hela 

organisationens prestation, beteende och välmående.  

1.10.3 Nyttoteorin 

Nytta, engelskans; utility, är en beteendebeskrivande teori som traditionellt har varit en viktig 

del av det nationalekonomiska forskningsfältet (Wilkinson, 2008; Varian, 2010). Nyttoteorin 

inom den moderna nationalekonomin fokuserar på att bedöma hur individen väljer i 

ekonomiska beslutssituationer. Som tidigare nämnts antas att individen söker de alternativ 

som ger individen den högsta möjliga tillfredsställelsen, och/ eller nyttan (Wilkinson: 2008; 

Varian, 2010). Den moderna synen på nyttobegreppet handlar mindre om att en individ kan 

köpa mer eller mindre ur en specifik varukorg, utan fokuserar istället på i hur stor grad en 

individ kan uppfylla en på förhand upplevd tillfredsställelse och på så sätt uppfylla en på 

förhand uppställd och utmålad effekt av sina beslut och på därmed utvinna en maximerad 

nytta (Wilkinson, 2008; Varian 2010).  

 

Begreppet nytta är dock diskuterat inom det nationalekonomiska forskningsfältet eftersom det 

anses vara ett subjektivt begrepp. Då begreppet syftar till individens upplevda nytta menar 

många moderna nationalekonomer att det är svårt att avgöra vad nytta är. Begreppet nytta har 

därför kommit att delas upp i ett antal olika definitioner beroende på vilka faktorer som styr 

individens val i beslutssituationen. Det finns dock två övergripande inriktningar kring 

nyttobegreppet som beskriver två olika typer av beslutssituationer där individens beslut i den 

första inriktningen beaktar kvantitativa aspekter och i den andra beaktar kvalitativa aspekter 

(Wilkinson, 2008). 

 

Den kvantitativa inriktningen delas upp i kardinalnytta och marginalnytta (Wilkinson, 2008; 

Varian, 2010). Kardinalnytta återspeglar det traditionella synsättet på nytta och formuleras 

som en funktion som hårdraget innebär att mängden av en vara inom en varukorg som kan 

konsumeras leder till nyttograden. Det vill säga att ju mer som kan konsumeras av en vara 

desto högre är utfallet av individens nytta och kan förklara en individs samlade välstånd 

(Varian, 2010; Wilkinson, 2008). Marginalnyttoteorin beskriver istället en funktion som 

hårdraget förklarar att en ökad mängd konsumtion kommer att marginellt öka individens nytta 

per ökad konsumerad vara fram till en punkt där upplevda nyttan avtar och där konsumtionen 

övergår från en känsla av tillfredställelse till en känsla obehag (Wilkinson, 2008; Varian, 

2010).  

 

Nyttoteorins kvalitativa inriktning består av fyra olika delar; beslutsnytta, erfarenhetsnytta, 

förväntningsnytta samt restnytta (Wilkinson, 2008).  Beslutsnytta syftar till hur individen 

fattar beslut utifrån två valmöjligheter. Individens jämförelse av de två valen är ofta helt 

subjektiva och syftar snarare på individens egna attityder eller preferenser för vad nytta 

innebär för denne och väljer utifrån den maximala nytta denna upplever snarare än ur ett 

rationellt och objektiv perspektiv, vilket kan medföra att den upplevda nyttan på kort sikt kan 

komma att leda till missnöjdhet på längre sikt (Wilkinson, 2008; Varian 2010).  

 

Erfarenhetsnytta är i sin tur uppdelad i två perspektiv; ihågkommen nytta och realtidsnytta. 

Vid den ihågkomna nyttan tar individen beslut baserat på förnimmelser av tidigare val och 

individens upplevda nytta vid tidigare situationer som liknar det val som individen nu står 

inför (Wilkinson, 2008). Vid realtidsnytta värderar individen de val den står inför utifrån de 

preferenser kring nytta som individen har vid tillfället för valet och väljer också det alternativ 

som individen upplever ge maximal nytta i detta nu (Wilkinson, 2008). 
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Förväntad nytta innebär att individen gör val utifrån vilket alternativ som individen uppfattar 

kommer maximera dennes nytta. Val kan endera göras utifrån att individen förväntar sig att 

ett alternativ kommer att generera en hög grad av framtida nytta och såldes kommer bidra 

med störst positiv nyttoeffekt, eller så kan beslutet baseras på att individen väljer bort det 

alternativ som kommer generera minst positiv nyttoeffekt och välja det minst onda av två 

alternativ med låg nyttograd (Wilkinson, 2008; Varian, 2010).  

 

Restnytta innebär att individen kan återuppleva en nyttomaximering beroende på beslut som 

individen tagit tidigare. Detta kan exempelvis vara att individen tagit ett beslut som genererat 

en hög nyttoeffekt vid ett tillfälle och sedermera kan återuppleva nyttoeffekten då denne 

förnimmer nyttoeffekten av detta beslut eller val vid ett senare tillfälle (Wilkinson, 2008). 

 

När nationalekonomer applicerar och bedömer nytta och nyttoteori finns det ett antal 

vedertagna antagandet som görs för att kunna tillämpa teorin; 

 

▪ individen har begränsade valmöjligheter 

▪ individen har en begränsad budget 

▪ individen är rationell i sitt beslutsfattande 

▪ individens nyttomaximering bygger på preferenser 

(O´Sullivan et al, 2014) 

 

Den nationalekonomiska nyttoteorin är dock inte uteslutande applicerbar på individens 

beslutfattande. Många av de aspekter och teoretiska antaganden kan också tillämpas på att 

bedöma en större enhet, så som en kommuns ekonomiska beslutfattande. Inom nyttoteorin 

finns också begreppet allmännytta, (engelska Welfare) som syftar till att bedöma hur flera 

olika individers idéer om nyttomaximering skall kunna bedömas (Varian, 2010).  

 

Vid en bedömning av allmännytta undersöks hur en kommun eller en myndighet skall fatta 

besluta för att maximera nyttan för ett så stort antal individer som möjligt (Varian, 2010; 

Wilkinson, 2008). Inom det nationalekonomiska forskningsfältet benämns konsumtionen från 

en offentlig organisation som public goods och innefattar de varor eller tjänster som 

tillhandahålls från offentlig sektor och skall syfta till att komma hela allmänheten till gagn 

inom ramarna för den offentliga organisationens verksamhet (Frank & Bernanke, 2004).  

 

 Själva beslutsfattandet liknar till stor del individens beslutsfattande, även om de preferenser 

och den upplevda nyttan skall vara applicerbar på en större mängd individer. Målsättningen 

med beslutsfattandet är också att maximera den allmänna nyttograden och skapa en så stor 

positiv nyttoeffekt som möjligt inom ramen för den offentliga verksamheten (Varian, 2010; 

Wilkinson, 2008; Frank & Bernanke, 2004). 

 

En problematik som tenderar att uppstå inom sfären för att uppnå den allmänna nyttan och vid 

konsumtionen av public goods är så kallade freeriders. Med freeriders avses sådana individer 

som tar del av den allmänna nyttan utan att bidra till att bekosta varorna eller tjänsterna 

(O´Sullivan et al, 2014). Exempel på freerider-problematiken kan vara en stads gatunät där 

besökande individer som vistas i staden sliter på gatorna och försämrar underlaget så att dessa 

måste underhållas i en högre utsträckning än vad som behövts om endast stadens invånare 

nyttjat gatunätet. För att komma till bukt med denna problematik brukar kommuner och 

myndigheter införa tilläggsskatter eller extra avgifter som gör att också individer som normalt 
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inte beskattas inom kommunen också tvingas betala engångsbelopp vid exempelvis passage 

av vägtullar (O´Sullivan et al, 2014). 

 

En annan aspekt som är problematisk med att maximera den allmänna nyttan jämfört med de 

individuella nyttoteorierna är den moraliska aspekten. Eftersom allmännyttan syftar till att 

tillfredsställa en så stor del av individerna inom ett verksamhetsområde som möjligt kommer 

detta innebära att prioriteringar måste genomföras (Varian, 2010). Eftersom ett samhälle är 

uppdelat på en rad olika typer av individer med olika sorters behov och upplevelse av nytta, 

samtidigt som de ekonomiska och personella resurserna inom organisationen allt som oftast är 

begränsade, är det näst intill omöjligt att kunna tillfredsställa en maximal nyttoeffekt för 

samtliga individer (Varian, 2010). Inom den allmänna nyttoteorin är därför rättvis allokering 

ett begrepp som är en viktig del i beslutsfattandet när det kommer till konsumtion av public 

goods (Varian, 2010; O´Sullivan et al, 2014). Det gäller också att beslutsfattarna lyckas hitta 

en symmetri där så stor del av de olika individgrupperna får en så stor mängd nytta som 

möjligt utan att nyttoeffekten reduceras inom andra individgrupperna (Varian, 2010; 

O´Sullivan et al, 2014).  

 

Den allmänna nyttoeffekten går förenklat att diskutera från utifrån två aspekter, en kortsiktig 

och direkt nyttoeffekt där investeringar och resursallokeringar är synbara inom en kortare 

tidsperiod. En långsiktig och framtida nyttoeffekt där investeringar och resursallokering idag 

kommer att leda till positiva nyttoeffekter i framtiden (Morell, 2009; Frank & Bernanke, 

2004). Public goods skall syfta till att kunna skapa goda förutsättningar för en god 

allmännytta på såväl kort som lång sikt men samtidigt finns en överhängande risk att 

beslutsfattare inte lyckas skapa en god balans i hur resurserna allokeras vilket tenderar att 

skapa en konflikt mellan de båda allmännyttorna. Detta eftersom det är svårt att kunna utföra 

åtgärder som skall gynna den långsiktiga allmännyttan utan att göra avkall på den kortsiktiga 

(Tierney, 2006; Forster, 1999). Ett exempel på denna problematik skulle kunna vara 

kostnader för den obligatoriska skolgången. På kortsikt är skolväsendet en kostnad som inte 

gynnar den allmänna nytta eftersom de nyttoeffekter som skolgången innebär endast gagnar 

skolbarnen och deras föräldrar. Skolbarnen ges förutsättningar till att utbildas och utvecklas, 

föräldrarna ges en möjlighet att arbete eftersom det finns andra vuxna som ser efter deras barn 

och barnen erbjuds ett mål mat om dagen genom skolbespisning vilket också reducerar 

kostnader och tidsåtgång. För den övriga allmänheten som betalar kommunal skatt men som 

inte har barn i skolan är skolgången en ekonomisk kostnad genom skatt vars direkta 

nyttoeffekter inte gagnar den övriga populationen (Alexander, 1997; Adsit & Murdock, 

2011). Samtidigt innebär en god utbildning att de unga i samhället ges förutsättningar att ta 

sig in på den framtida arbetsmarknaden och därmed generar skatteintäkter till kommunen 

genom; dels möjlighet till högre lön. Dels genom en god konusmentkraft vilket skapar 

efterfrågan vilket i sin tur generar arbetstillfällen (O’Sullivan et al, 2014; Frank & Bernanke, 

2004; Morell 2009; Tierney, 2009; Adsit & Murdock, 2011). Detta leder till att den allmänna 

nyttoeffekten på långsikt av skolväsendet kommer gagna en större del av samhället eftersom 

det innebär högre intäkter till kommunen genom skatter vilket gör att kommunen ges mer 

resurser att fördela på kommunens medborgare (Frank & Bernanke, 2004; O’Sullivan et al, 

2014; Tierney, 2006). 
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1.10.4 New public management governance  

Det har de senaste femtio åren skett en radikal förändring i hur samhällsbyggnaden och 

strukturen inom den offentliga sektorn ser ut. Först och främst har samhället i stor 

utsträckning gått ifrån att fungera som styrande byråkratiska organisationer, som skall syfta 

styra dess medborgare och fungera som en leverantör av tjänster inom välfärden, till att verka 

som organisationer som skall skapa forum och plattformar för olika aktörer att kunna verka 

och utföra samhällsnyttiga funktioner till samhällets invånare (Denhardt & Denhardt, 2000). I 

takt med att de tjänster och funktioner som till stor del tidigare erbjöds av kommuner, 

landsting och statliga organ övergått till att alltmer handhas av privata aktörer och 

entreprenörer med syfte att dels leverera en samhällsnyttig funktion, dels att leverera 

avkastning till parter med ekonomiskt intresse inom dessa organisationer har det uppstått ett 

vakuum inom vissa områden som den offentliga sektorn måste gå in och fylla och är således 

en konkurrerande aktör på marknaden (Denhardt & Denhardt, 2000). 

 

Den offentliga sektorn har därför till stor del blivit kontrollorgan som skall tillse att de 

samhällsnyttiga funktionerna fortsatt erbjuds och att kvalitén bland dessa tjänster inte 

reduceras på grund av andra intressen än de samhälleliga (Denhardt & Denhardt, 2000). 

Samtidigt är organisationerna inom den offentliga sektorn till viss del också aktörer på samma 

marknad som de privata aktörerna som de skall kontrollera (Denhardt & Denhardt, 2000). 

Detta gör att det ställs höga krav på transparens inom den offentliga sektorn på hur 

verksamheten sköts (Pollitt & Bouckaert, 2011). 

 

Fler valmöjligheter för allmänheten gör också att det ställs högre krav på den offentliga 

organisationen att interagera med medborgarna inom ramen för organisationens 

verksamhetsområde. Det går inte längre att driva byråkratiska, invecklade och svåråtkomliga 

myndighetsapparater, utan det ställs krav på de offentliga aktörerna att kunna involvera 

allmänheten i en större omfattning än tidigare (Denhardt & Denhardt, 2000).   

 

New public management governance är en teori om offentlig styrning där den demokratiska 

apparaten innebär en högre inblandning från den enskilde medborgaren. 

Myndighetsutövningen skall samtidigt ske i ett bredare spektrum och inte endast ses som en 

byråkratisk process inom ett slutet system utan ses vidare och omfatta en större del av 

samhället. Det finns också en tanke att New public management governance skall leda till att 

de beslut som fattas skall vara långsiktiga och leda till en ökad hållbarhet i samhället och 

organisationerna i den offentliga sektorn i en högre grad skall involvera dess medborgare 

(Denhardt & Denhardt, 2000; Pollitt & Bouckaert, 2011). 

 

Teorin om New public management governance är uppdelad i sju olika delmål som skall leda 

till förbättrad samhällelig verksamhet och ett mer hållbart samhälle: 

 

1. Erbjud istället för att styra- Snarare än att bestämma hur samhällsmedborgarna 

skall agera och verka inom samhället, skall den offentliga verksamheten erbjuda 

invånaren att själv formulera och nå fram till vägar att möta samtliga intressen i 

samhället (Denhardt & Denhardt, 2000). 

 

2. Det allmänna intresset är målet, inte en biprodukt- Målsättningen skall vara att 

skapa kollektiva idéer för hur samhället skall drivas, snarare än snabba lösningar 

baserat på individuella intressen (Denhardt & Denhardt, 2000). 
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3. Tänk strategiskt, agera demokratiskt- Policys och styrdokument skall möta det 

allmänna behovet och skall uppnås genom kollektiva insatser och processer 

(Denhardt & Denhardt, 2000).   

 

4. Betjäna medborgare, inte kunder- Det allmännas bästa skall uppnås genom dialog 

om delade värderingar snarare än av ett hopkok av en mängd egenintressen. 

Personalen inom de offentliga organisationerna måste därför fokusera på att bygga 

relationer, tillit och samverkan till och mellan medborgarna (Denhardt & 

Denhardt, 2000). 

 

5. Ansvar är inte lättvindigt- Offentligt anställda skall inte enbart fokusera på att 

tillhandhålla en produkt på en marknad, de skall också verka för att skapa och 

statuera lagar, samhällsvärderingar, normer, standarder och ett allmänintresse 

(Denhardt & Denhardt, 2000). 

 

6. Värdesätt individer, inte enbart produktivitet- Offentliga organisationer och 

nätverk kommer mer troligt att lyckas genom samverkansprocesser och delat 

ledarskap baserat på respekt (Denhardt & Denhardt, 2000). 

 

7. Värdesätt medborgarskap och medborgare högre än entreprenörskap- Det 

allmännas bästa utvecklas bättre genom bidrag från offentliga företrädare och 

medborgare än genom entreprenörer med vinstintressen (Denhardt & Denhardt, 

2000). 

 

 

Genom New public management governance skall fokus skifta från effektivitet och 

produktivitet inom den offentliga sektorns organisationer och istället fokusera på 

demokratiska värden och värderingar (Denhardt & Denhardt, 2000).   

 

1.10.5 Local public saftey- LPS  

Local public saftey, lokalt säkerhetsarbete, LPS, är ett ramverk som syftar till hur en kommun 

kan formulera och ta fram handlingsplaner för det lokala säkerhetsarbetet och hur det 

kommunala arbetet kan lyckas trots att det både råder oenighet inom den interna 

organisationen, samt finns påtryckningar från externa aktörer, såväl högre myndigheter som 

organisationer inom privat sektor och privatpersoner (Hanberger, 2015). 

 

LPS syftar också till att kunna möta och reducera de riskerna genom införandet av policys och 

handlingsprogram samt hur kommunen skall möta och reducera eventuella motsättningar från 

aktörer som kan drabbas av riskreducerande åtgärder (Hanberger, 2015). 

 

Den första aspekten i LPS är att kunna samla och skapa en stark kunskapsbas för att 

säkerställa att det finns en hög kompetens för att kunna identifiera vilka risker som kan 

komma att drabba den enskilda kommunen. Detta innebär att det skall finns kompetens för 

kunna göra en riskvärdering för att kunna upptäcka vilka risker som är sannolika att inträffa 

och därmed också skall prioriteras i det kommunala riskhanteringsarbetet (Hanberger, 2015).  

Efter att riskerna identifierats måste kommunen också inneha den kompetens som krävs för 

att kunna möta dessa risker och genomföra de åtgärder som skall vidtas för att dessa risker 

skall kunna reduceras. Det gäller också för kommunen att kunna identifiera de nyckelaktörer 

utanför organisationen som kan användas som resurser för att på så sätt säkerställa att det 

åtgärder som vidtas leder till en så effektiv riskreducering som möjligt. Dessa resurser skall 
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också kunna komma att fungera i det kommunala säkerhetsarbetet vid en eventuell 

krissituation (Hanberger, 2015). Målsättningen med att hitta intern kompentens och identifiera 

externa nyckelaktörer syftar till att täppa till eventuella brister eller kunskapsluckor för att 

stärka den kommunala förmågan att kunna hantera och reducera förekomsten av de lokala och 

regionala risker som kan komma att skada individer eller samhällen inom den enskilda 

kommunens verksamhetsområde (Hanberger, 2015). 

 

Arbetet med att identifiera nyckelaktörer handlar också till stor del att som tidigare nämnts 

hitta de individer eller organisationer som kan motsätta sig eventuella kommunala policys 

eller handlingsplaner på grund av att dessa kan inskränka organisationernas eller individernas 

möjlighet till handlingsutrymme (Hanberger, 2015). Hanberger (2015) menar att det är av vikt 

att det finns en förståelse få såväl interna som externa aktörer och att det går att uppnå en 

konsensus kring vilka risker som skall prioriteras och vilka åtgärder som är mest vitala att 

genomföra. Denna konsensus är också en viktig del i framtagandet av de kommunala 

handlingsplanerna och policys för det kommunala riskhanteringsarbetet ((Hanberger, 2015). 

 

Hanberger (2015) menar att den kompentens som en kommun skall besitta till stor del skall 

styras av det individuella behov som finns för den enskilda kommunen. Hanberger (2015) 

menar dock att det finns ett visst värde i att garantera att det finns teknisk, miljömässig, 

ekonomisk, lokal, kulturell och multikulturell kunskap för att garantera att det kommunala 

riskhanteringsarbetet på bästa sätt kan ge de mest effektiva och positiva utfallet. Vidare menar 

Hanberger et al (2014) att det skall finnas en möjlighet till lärande och utveckling inom 

organisationen. Det finns ett egenvärde för den enskilda kommunen att den interna kompetens 

som förvärvas inte blir individbunden. Det är viktigt att det finns en tydlighet kring 

kommunala riskhanteringspolicys och riskhanteringsprogram som tas fram och att den 

kompetens och kunskap skall gå att återförvärva inom organisationen trots att de interna 

nyckelaktörerna försvinner (Hanberger, 2015). Det är därför inte endast individen som skall 

inneha kompetens och förståelse för en specifik riskreducerande arbetsuppgift utan den 

kunskap skall till viss del förläggas på en organisatorisk nivå så att det endast är fragment som 

måste återförvärvas om personalen skulle bytas ut (Hanberger, 2015). Det är också viktigt att 

det finns en förståelse inom organisationen för varför vissa åtgärder vitas eller varför policys 

är formulerade på ett visst sätt. Detta för att säkerhetsarbetet skall kunna genomsyra 

organisationen och för att samtliga aktörer skall arbeta utifrån samma premisser (Hanberger, 

2015). 

 

Ett annat perspektiv som Hanberger (2015) lyfter är skillnader i utformningen av den 

kommunala organisationen och hur den enskilda kommunen är uppbyggd. Det finns enligt 

Hanberger (2015) en svårighet att kunna formulera något generellt tillvägagångssätt som är 

applicerbart på samtliga kommuner och kommunala verksamheter. Det finns aspekter kring 

beslutsfattande och inflytande som skiljer sig från organisation till organisation. Detta gör att 

det inte går att säga att LPS är i sin teoretiska utformning utan är beroende av aspekter som 

inte alltid är påverkansbara hos den enskilda kommunen. Rådande lagstiftning och andra 

regelverk som överskrider det kommunala mandatet och andra instrument och aspekter i 

huvudsak belägna på en regional eller nationell nivå är aspekter som de kommunala 

beslutsfattarna och utformarna av de kommunala riskhanteringspolicys måste ta i beaktande 

och som kan komma att resultera i handlingsluckor i det kommunala säkerhetsarbetet 

(Hanberger, 2015). 

 

Hanberger (2015) har utifrån dessa premisser formulerat ett ramverk för det lokala 

säkerhetsarbetet LPS som kan fungera som instrument för att identifiera i vilka områden den 
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enskilda kommunen besitter styrkor och vart det finns svagheter vid utformningen av 

riskhanteringspolicys, riskhanteringsprogram och riskreducerande åtgärder: 

 

 
Modell över LPS, Källa: Hanberger, 2015 

 

1.10.6 Sammanfattning av de teoretiska ramverken. 

De teoretiska ramverk som används i denna studie består av en till viss del övergripande 

teoretiska teorier och en del mer specifika teoribildningar. 

 

 
  Modell över förhållanden mellan de teoretiska ramverken. 

 

Det ramverket som blir aktuellt i det initiala skedet utifrån är nyttoteorin utifrån en 

allmännytta. Genom att identifiera de mest primära allmänna nyttobehoven gör detta att den 

kommunala organisationen kan komma att söka uppnå den högsta möjliga allmännyttan 

Nyttoteorin- den allmänna 
nyttan

New public management 
governace 

Organisationspsykologi 

LPS

Haddons tio 
skadepreventionsstrategier

Nyttoteorin- användarnytta
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(Varian, 2010). Efter att detta behov har identifierats gäller det att kunna formulera hur detta 

behov skall kunna uppnås och hur den kommunala organisationen på bästa sätt skall kunna 

tillse att den allmänna nyttan uppnås. Ett sätt detta kan genomföras på är utifrån New public 

management governace som syftar till att låta medborgarna integreras i det kommunala 

arbetet och på så sätt också kunna påverka det offentliga beslutsfattandet (Denhardt & 

Denhardt, 2000). Det krävs också en tydlig transparens för att tillse att den allmänna nyttan 

också är den nytta majoriteten eftersträvar (Pollitt & Bouckaert, 2011). För att på ett tydligt 

och framgångsrikt sätt kunna skapa en transparent och interaktiv beslutsprocess kräver det att 

organisationsstrukturer är välkomnande och inbjudande samt möjliggör för individen att 

inkluderas (Aronsson et al, 2012). Efter att besluten har fattats skall utförandet av detta 

regleras genom styrdokument och policys. Nyckelaktörer för verkställande och utförande 

skall identifieras både inom organisationen men också eventuella externa funktioner eller 

individer. Syftet med denna inventering är att kunna fylla de kompetensluckor som finns inom 

organisationen och tillse att kompetent och adekvat personal finns och att rätt resurser 

allokeras (Hanberger et al, 2014). Vidare skall det beslutade arbetet konkretiseras och 

strategier för utförandet skall ritas upp för att kunna besluta hur målet med det fastställda 

beslutet ska uppnås (Hanberger et al, 2014). I detta fall illustreras dessa strategier av Haddons 

tio skadepreventionsstrategier. Därefter skall beslut fattas kring konsumtionsbehov och vilka 

resurser som krävs samt hur dessa skall anskaffas. Dessa konsumtionsbeslut skall genera den 

maximala mängd nytta utifrån varje beslut och går att jämföra med hur en individ 

nyttomaximerar då individen ställs inför en ekonomisk beslutssituation (Wilkinson, 2008).   
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2. Metod 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Vissa begrepp som används genomgående i denna uppsats kan behöva definieras så inga 

missuppfattningar kring vad som avses uppkommer.  

 

• Lekplats definieras som markområde särskilt planerad för lek enligt 

Terminologiscentrum TNC, Plan- och byggtermer 1994 (rikstermbanken.se).  

 

I denna uppsats inkluderas endast allmänna lekplatser vilket det inte förekommer någon 

officiell definition för, därför har följande definition konstruerats; 

 

• Allmän lekplats; En lekplats som förvaltas och drivs i kommunal regi på platser som 

är tillgängliga för allmänheten. 

 

Vid beskrivning av säkerhetskontroller i denna uppsats nämns tre begrepp som innebär att 

lekplatser och/ eller lekredskap undersöks för att upptäcka eventuella fel eller brister som 

riskerar att leda till personskador och/ eller faror.  

 

• Tillsyn; Med tillsyn avses en mindre omfattande kontroll av lekplatsen och 

lekredskapen främst genom okulär besiktning. Vid en tillsyn observeras lekplatsen 

eller lekredskapen för att upptäcka synliga och lättvisualiserade brister eller risker som 

kan leda till personskador. Tillsyn rekommenderas att genomföras minst en gång var 

fjortonde dag och kan genomföras av samtlig personal inom en organisation (SIS, 

2010). 

 

• Funktionskontroll; Funktionskontroller avser en större genomgång av lekplatsen eller 

lekredskapens beskaffenhet. Vid en funktionskontroll genomförs okulära kontroller 

för att söka efter synliga fel och brister. Utöver detta genomförs också fysiska 

kontroller av exempelvis lekredskapens förankring genom att fysiskt rycka och slita i 

lekredskapen. Funktionskontroller skall genomföras minst en gång kvartalsvis och bör 

genomföras av personal inom organisationen med en större förförståelse för 

konstruktions- och/ eller byggnadsteknik. Funktionskontrollerna skall protokollföras 

för att fel och brister skall dokumenteras (SIS, 2010). 

 

• Årsbesiktning; En årsbesiktning är en djuplodande kontroll och kvalitetssäkring av 

lekplatsen och lekredskapens beskaffenhet. Förutom okulär och fysisk kontroll 

genomförs också mätningar med sonder för att undersöka lekredskapens, lekplatsens 

och fallskyddsytornas beskaffenhet. Sonderna skall exempelvis mäta 

fallskyddszonernas effektområde och djup, mått mellan lekredskapens delar, hur 

rörliga delar förhåller sig samt om det finns utstickande delar där det finns risk för att 

fastna. De fel och brister som eventuellt uppkommer klassificeras i A-, B- samt C-fel 

där A-fel är akuta fel som måste åtgärdas omgående och C-fel är mindre fel och brister 

som skall åtgärdas så snart som möjligt. Årsbesiktningen skall göras minst en gång per 

år och skall utföras av certifierade besiktningspersoner. Besiktningen skall 

protokollföras och delges skriftligen till den organisation som ansvarar för lekplatsen 

(SIS, 2010). 
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2.2 Studiedesign 

Denna studie faller till största del inom den kvalitativa forskningstraditionen då den syftar till 

att undersöka och utforska djupet och nyanserna i ett fenomen, snarare än att utforska bredd 

och skapa generaliserbar kunskap såsom kvantitativ forskning avser. Det går att särskilja dem 

åt genom att kvalitativ forskning handlar om att undersöka vad ett fenomen betyder och vad 

det handlar om, snarare än kvantitativ forskning som ställer frågor kring hur vanligt ett 

fenomen är och hur sambanden ser ut (Widerberg, 2002). 

 

Den datainsamlingsmetod som valts till denna studie är semi-strukturerad intervju. Intervju är 

den vanligaste metoden som tillämpas inom kvalitativ metod och av de olika intervjudesigner 

som finns är den semi-strukturerade den mest använda (Kallio et al, 2016). Intervjuer som 

forskningsmetod är inte utvecklade ur någon specifik teori eller epistemologiskt paradigm, 

utan har istället utvecklats från både den terapeutiska intervjun och medieintervjun (Kvale, 

2007).  

 

Den del av studien som dock faller under den kvantitativa forskningstraditionen är 

inhämtningen av statistiskt underlag från Patientregistret (Socialstyrelsen.se). Denna databas 

baseras uteslutande på kvantitativa data och är det som ligger till grund för vilka kommuner 

som kontaktades då de uppfyllde urvalskriterierna som beskrivs nedan.  

2.3 Urval 

De kommuner som tillfrågades om de var villiga att delta i studien identifierades genom ett 

strategiskt urval (Trost, 2005; Creswell, 2007). Ett strategiskt urval innebär att vissa kriterier 

som ställs upp på förhand måste uppfyllas för att hen ska inkluderas i studien. I denna studie 

var huvudkriteriet att kommunen skulle ligga i de tre län med högst eller de två län med lägst 

fallskadeprevalens vid fall från lekredskap på lekplats i statistiken hämtad från PAR. Detta 

beräknades genom medelvärdet på (fallskador/ 100 000 invånare) /år för åren 2001–2014. 

Anledningen till att tre län valdes bland de med högst fallskadeprevalens och endast två bland 

de län med lägst fallskadeprevalens var att antalet kommuner var mycket högre per län i de 

länen med låg fallskadeprevalens. I statistiken från PAR finns inte de enskilda kommunernas 

statistik presenterade, utan det är på länsnivå. De kommuner som ligger i de län med högst 

eller lägst fallskadeprevalens kontaktades, även om det då blev långt fler än tio kommuner 

som kontaktades. Detta gjordes med antagandet om att relativt få av de tillfrågade 

kommunerna skulle komma att tacka ja. Kommunerna kontaktades i första hand via deras 

officiella e-postadress där en förfrågan framfördes om att de skulle vidarebefordra brevet till 

den eller de anställda inom kommunen de ansåg vara lämplig. Således togs ingen hänsyn till 

kön eller andra demografiska attribut vid kontakt då det ansågs irrelevant för vilken kunskap 

den berörda eventuellt kunde bidra med till studien.  

 

De kommuner som slutligen valde att delta i studien var de som presenteras i tabellen nedan, 

kommuner från län med låg skadeprevalens är från det län med näst lägst skadeprevalens. 

Anledningen till att inga kommuner inkluderades från länet med allra lägst skadeprevalens är 

att inga av de kommunerna hade möjlighet att ställa upp i studien. De kommuner som 

representerar län med hög skadeprevalens kommer från de två län med andra samt tredje 

högsta skadeprevalens. Länet med allra högst skadeprevalens är Gotland, som även utgörs av 

en enda kommun, och eftersom denna kommun inte hade möjlighet att delta i studien föll hela 

länet bort.  
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Kommun från län med låg skadeprevalens Kommun från län med hög skadeprevalens 

Helsingborg Vännäs 

Tomelilla Lycksele 

Lomma Storuman 

Klippan Avesta 

Svalöv Umeå 

Ängelholm   
 Tabell över deltagande kommuner fördelat på låg respektive hög skadeprevalens 

 

2.3.1 Beskrivning av län med låg skadeprevalens 

De kommuner inom denna studie klassificerats som lågskadeprevalenta kommuner; 

Helsingborg, Tomelilla, Lomma, Klippan, Svalöv och Ängelholm, tillhör samtliga Skåne län. 

Länet innehade den 1 november 2016 knappt 1 320 000 innevånare, där könsfördelningen var 

knappt 660 000 män och knappt 665 000 kvinnor (scb.se). Den procentuella demografiska 

åldersfördelningen var samma år att drygt 25 procent barn upp till 14 år, drygt 7 procent var 

unga mellan 15 - 19 år drygt 51 procent i arbetsför ålder 20 - 64 år samt 17 procent över 65 år 

(scb.se). 

 

Medelålder för första barnet i länet var för kvinnor 2015 29 år och för män 31,5 år (scb.se). 

 

Årsmedelvärdet för disponibel inkomst i länet för ensamstående hushåll med barn 0 - 19 år, 

oavsett om den ensamstående föräldern avser fadern eller modern, var 2015 277 800 SEK. 

Årsmedel för disponibel inkomst för samboende hushåll med barn 0 - 19 år var 2015 drygt 

580 000 SEK och årsmedel för disponibel inkomst för övriga hushåll med barn 0 - 19 år var 

2015 drygt 650 000 SEK (scb.se). 

 

Den genomsnittliga kommunala skattekostnaden för länets hushåll 2016 var drygt 62 000 

SEK/person och den genomsnittliga kommunalskattesatsen samma år var 31,27 procent 

(scb.se). 

  

Av länets befolkning beräknades 2016 57 000 personer i åldrarna 20 - 64 år vara arbetslösa. 

Detta gjorde att drygt 7,5 procent av befolkningen i arbetsför ålder stod utanför 

arbetsmarknaden år 2016 (scb.se).  

 

Gällande utbildningsnivån för befolkningen 16 - 74 år i länet så hade drygt 37 procent av 

befolkningen 2016 genomfört utbildning lägre än en motsvarande 3-årig gymnasial 

utbildning. Drygt 23 procent hade en utbildningsnivå motsvarande en 3-årig gymnasial 

utbildning, knappt 15 procent av befolkningen hade en eftergymnasial utbildning på mindre 

än tre år och drygt 22 procent av länets befolkning hade en eftergymnasial utbildning på tre år 

eller mer, resterande tre procent saknades det uppgifter om utbildningsnivå för (scb.se).  

2.3.2 Beskrivning av län med hög skadeprevalens 

I urvalet för kommuner från län med hög skadeprevalens ingick som tidigare nämnts 

kommuner ur två län; Västerbottens- och Dalarnas län. Tre av kommunerna, Lycksele, 

Storuman och Umeå återfinns i Västerbottens län och två kommuner, Avesta och Vännäs.  
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Befolkningsmängden Västerbottens län uppgick den 1 november 2016 till drygt 265 000 

individer med en könsfördelning på ungefärligen 51 procent män och 49 procent kvinnor, 

knappt 134 000 män och drygt 131 000 kvinnor. Den procentuella demografiska 

åldersfördelningen i länet bestod samma år av drygt 16 procent barn upp till 14 år, drygt 5 

procent bestod av unga i åldrarna 15 - 19 år. Drygt 57 procent av befolkningen är i arbetsför 

ålder 20 - 64 år och 22 procent är individer över 65 år (scb.se). 

 

Medelåldern för det första barnet i länet var 2015 för kvinnor 28,63 år och för män 30,72 år 

(scb.se). 

 

Årsmedelvärdet för disponibel inkomst var för de ensamstående hushållen med barn 0 – 19 år, 

oavsett om föräldern är fadern eller modern, 2015 drygt 254 000 SEK per hushåll. 

Årsmedelvärdet för disponibel inkomst var för samboende hushåll med barn 0 – 19 år knappt 

559 000 SEK per hushåll och årsmedelvärdet för disponibel inkomst för övriga hushåll med 

barn 0 – 19 år var 2015 knappt 740 000 SEK per hushåll (scb.se). 

 

Den genomsnittliga kommunala skattekostnaden för länets hushåll 2015 var drygt 63 000 

SEK per person och den genomsnittliga skattesatsen för länet var 33,66 procent (scb.se). 

 

Av länets befolkning beräknades 2016 att 8 100 inom åldern 20 – 64 år var arbetslösa. Detta 

gjorde att drygt 5 procent av den arbetsföra befolkningen stod utanför arbetsmarknaden 2016. 

(scb.se). 

 

Utbildningsnivån för länets befolkning i åldrarna 16 - 74 år 2016 var att drygt 36 procent hade 

en utbildningsnivå lägre än motsvarande treårig gymnasial utbildning. Knappt 23 procent av 

befolkningen 16 - 74 år hade 2016 en utbildningsnivå motsvarande treårig gymnasial 

utbildning, knappt 15 procent hade en eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. Drygt 22 

procent hade utbildningsnivå på en eftergymnasial utbildning tre år eller högre, resterande 4 

procent saknades det uppgifter om utbildningsnivå för (scb.se).  

      

Befolkningsmängden i Dalarnas län var den 1 november 2016 knappt 285 000 innevånare där 

könsfördelningen var ungefärligt jämnfördelad med drygt 50 procent män och knappt 50 

procent kvinnor. Den procentuella demografiska åldersfördelningen för länet bestod 2016 av 

drygt 16 procent barn upp till 14 år, drygt fem procent av befolkningen var unga mellan 15 – 

19 år. Knappt 54 procent består av personer i arbetsför ålder 20 – 64 år samt knappt 25 

procent i åldrarna 65 och uppåt (scb.se). 

 

Medelåldern för det första barnet i länet var för kvinnor 2015 28 år och för män 30,5 år 

(scb.se). 

 

Årsmedelvärdet för disponibel inkomst för de ensamstående hushållen med barn 0 – 19 år, 

oavsett om föräldern är fadern eller modern, var 2015 drygt 250 000 SEK per hushåll. 

Årsmedelvärdet för disponibel inkomst var för samboende hushåll med barn 0 – 19 år drygt 

480 000 SEK per hushåll och årsmedelvärdet för disponibel inkomst för övriga hushåll med 

barn 0 – 19 år var 2015 knappt 625 000 SEK per hushåll (scb.se). 

 

Den genomsnittliga kommunala skattekostnaden för länets hushåll 2015 var drygt 61 000 

SEK per person och den genomsnittliga skattesatsen för länet var 33,81 procent (scb.se). 
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Av länets befolkning beräknades 2016 9 700 personer inom det arbetsföra ålder 20 - 64 år 

vara arbetslösa. Detta gjorde att drygt 6 procent av den arbetsföra befolkningen i länet stod 

utanför arbetsmarknaden (scb.se).  

 

Utbildningsnivån för länets befolkning i åldrarna 16 - 74 år 2016 var att drygt 44 procent hade 

en utbildningsnivå lägre än motsvarande treårig gymnasial utbildning. Knappt 27 procent av 

befolkningen 16 - 74 år hade 2016 en utbildningsnivå motsvarande treårig gymnasial 

utbildning, drygt 12 procent hade en eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. Drygt 14 

procent hade utbildningsnivå på en eftergymnasial utbildning tre år eller högre, resterande 3 

procent saknades det uppgifter om utbildningsnivå för (scb.se). 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Statistik från patientregistret 

Den första delen av datainsamlingen var att hämta in statistiskt underlag över fallskador från 

lekredskap på lekplatser via Patientregistret (PAR, socialstyrelsen.se). PAR består sedan 1987 

av rikstäckande statistik över alla patienter inom slutenvården i Sverige och syftet med 

registret är delvis att inhämta underlag kring befolkningens hälsa, hur den skiftar över landet 

och hur sjukvården nyttjas (socialstyrelsen.se). Kvalitén i registret anses god då det enligt 

Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se) endast är ett bortfall på mindre än en procent. De 

vårdtillfällen som inkluderas är de vårdtillfällen där fullständiga uppgifter kring 

personnummer, kön, ålder och länsuppgifter finns att tillgå.  

 

För att få fram för studien relevant statistik användes i PAR koden W09, fall från lekredskap 

på lekplats, för alla län och åldrarna 0 - 14 år med treårsintervaller. Båda könen inkluderades 

och måttet som användes var vårdtillfällen/ 100 000 invånare. Årtalen som inkluderades var 

alla år som vid söktillfället fanns tillgängliga, 2001 - 2014. Underlaget som detta genererade 

låg till grund för urvalet av kommuner som beskrivits ovan, men även som underlag till vidare 

analyser av den data som kom fram genom intervjuerna.  

2.4.2 Intervjumetod 

Den semi-strukturerade intervjun valdes just för att den utgår från specifika ämnesområden 

som på förhand finns med i intervjuguiden, men den tillåter ändå att respondenten får tala fritt 

kring det angivna ämnet så att nya aspekter och nyanser av ämnet kan fångas upp av 

intervjuaren. Den tillåter även intervjuaren fånga upp och vidare utforska nya vinklar i det 

respondenten delger, utan att detta finns med i den på förhand konstruerade intervjuguiden 

(Galletta, 2012). På så vis finns möjlighet att data kan samlas in, och kunskap skapas, även 

utanför de ramar som intervjuaren på förhand kunnat förutse. Detta är en klar styrka med 

denna metod, jämför med exempelvis mer strikta intervjuformer eller en kvantitativ 

enkätundersökning.  

2.4.3 Intervjuguide 

Första steget i datainsamlingen var att konstruera intervjuguiden. Huvudsakligen utgår guiden 

från de beskrivningar Galletta (2012) ger, vilket innebär att guiden delas in i ett 

öppningssegment, ett mellansegment samt ett avslutande segment. Frågorna i 

öppningssegmentet är de mest öppna frågorna i hela guiden för att respondenten ska få 

utrymme att utveckla sitt narrativ. Givetvis måste frågorna trots sin öppna natur ha en tydlig 

koppling till studiens frågeställningar. Det är i denna del respondentens upplevelser av 

fenomenet i fråga har utrymme att utvecklas. Det är också från detta narrativ som mycket av 

frågorna i mellansegmentet hämtas.  
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Mellansegmentets syfte är nämligen att ha mer specifika frågor, gärna kopplade till 

respondentens narrativ i öppningssegmentet och givetvis fortfarande kopplade till 

frågeställningarna i studien. Syftet här är att försöka fånga upp ytterligare nyanser av 

respondentens upplevelser av fenomenet. Här finns möjlighet att undersöka ett nytt djup och 

komplexitet kring fenomenet som inte framkommit i första delen. Som redan beskrivits kan 

det göras genom att plocka upp och vidare utforska delar av respondentens narrativ, men i 

intervjuguiden finns även ett antal förkonstruerade frågor knutna till studiens frågeställning 

för att underlätta för intervjuaren.  

 

Avslutningssegmentet är till för att knyta ihop intervjun och försöka koppla narrativet till 

teori. Eventuellt behövs än mer nyanserade frågor ställas för att fånga upp än mer av 

respondentens upplevelse av fenomenet och för att försöka klargöra att intervjuaren uppfattat 

hen korrekt. Dock är frågorna här än mer avsmalnade än i de tidigare segmenten. Hela 

intervjun avslutas med att ge respondenten sista ordet och att ge hen utrymme att fylla i om 

hen anser att något relevant kring fenomenet missats. Intervjuguiden återfinns i sin helhet i 

bilaga 2.  

 

Intervjuguiden delades in i fyra huvudområden, eller teman, för att vid intervjutillfället 

underlätta för intervjuaren att få en röd tråd genom samtalet. Första temat handlar om 

kommunens praktiska interna arbete med lekplatser för att få en bild av dels vilken roll 

respondenten har och dels hur den interna organisationen ser ut. Flera av frågorna inkluderas 

för att få en bild av hur engagemanget och drivet inom denna fråga ser ut för den aktuella 

kommunen och andra frågor inkluderas för att få en uppfattning kring utformningen och 

designen på lekplatserna kommunen förvaltar. 

 

Tema två behandlar området rörande kommunens teoretiska arbete kring lekplatser och 

lekplatssäkerhet. Här inkluderas frågor kring exempelvis styrdokument, interna diskussioner 

och politiskt stöd. Det främsta skälet är att få en känsla för hur viljan till att driva arbetet 

framåt ser ut inom kommunen, finns det en ambition att utveckla detta område eller förmedlas 

en bild av att det är ett nödvändigt ont. 

 

Det tredje temat i intervjuguiden inkluderas för att få en bild av det praktiska arbetet som 

utförs på lekplatserna. Vem som har ansvaret för det, exempelvis kommunalanställd personal 

eller entreprenadfirma. Vad som görs och hur ofta, om det finns något speciellt fokusområde 

kring säkerheten etcetera. Detta för att bilda en uppfattning kring hur driften av kommunens 

lekplatser ser ut.  

 

Fjärde och sista temat handlar uteslutande om de säkerhetsinspektioner som enligt standarden 

ska utföras på lekplatserna. Vilka typer av inspektioner som görs, tillsyner/ 

funktionskontroller/ årsbesiktningar, hur ofta de görs och vem som utför dem.  

 

Som beskrevs ovan ska inte intervjuguiden ses som en rigid och fast mall som måste följas 

utan undantag, utan som ett stöd vid intervjutillfället för att underlätta för intervjuaren. 

Ordningen på frågorna och temana kan kastas om, frågor kan tillkomma eller uteslutas 

beroende på i vilken riktning respondentens svar leder. Det är en av styrkorna med denna typ 

av intervju, att metoden är tillräckligt flexibel för att kunna följa respondentens tankebanor 

och utforska stickspår som annars kanske skulle utelämnas.  

2.4.4 Följebrev 

Innan intervjun inleddes lästes även ett följebrev upp för respondenten. Informationen som 

där gavs handlade bland annat om respondentens anonymitet, rätt att avbryta intervjun när 
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helst hen önskar (Trost, 2005), en repetition av studiens syfte, hur resultaten kan komma 

användas, ungefärlig tidsåtgång för intervjun (Creswell, 2007) och samtycke till att 

ljudupptagning av intervjun görs. Enligt Lentz et al (2016) bör informationen i följebrevet 

anpassas efter varje deltagares informationsbehov, detta tillämpades dock inte i denna studie, 

dels för att ett standardiserat arbetssätt gör studien enklare att replikera samt att den får högre 

transparens, dels för att de som genomför intervjuerna har olika erfarenhet av 

intervjusituationer. Ett standardiserat förfarande kring följebrevet underlättat således för 

intervjuaren och risken för att viktig information glöms att tas upp minskas. Däremot 

avslutades följebrevet med att fråga respondenten om hen hade frågor kring studien, intervjun 

eller hens deltagande innan intervjun inleddes, på så vis gavs de en chans att få förtydliganden 

från intervjuaren om något varit oklart. För att se följebrevet i sin helhet, se bilaga 1.  

 

Först när respondenten hört informationen i följebrevet och givit sitt medgivande till att delta i 

studien startades ljudupptagningen, vilket gjordes med hjälp av diktafon. 

2.4.5 Intervjusituationen 

Intervjuerna genomfördes över telefon och spelades in via diktafon. De planerades och 

genomfördes så att så få störningsmoment som möjligt på förhand elimineras, exempelvis att 

sitta i ett tyst och avskilt rum utan störande ljud eller andra störande faktorer som dels kunde 

påverka respondenten och intervjuaren och dels kunde störa ljudinspelningen. 

Respondenterna befann sig allesammans på deras arbetsplatser då intervjuerna genomfördes 

under deras arbetstid. 

2.5 Analys 

Eftersom den metod som syftas användas för genomförandet av denna studie är grundad i det 

kvalitativa forskningsfältet, kommer också de analysmetoder som används för 

databearbetning för att vaska fram studiens resultat också hämtas från den kvalitativa 

forskardisciplinen. Det finns ett antal olika analysmetoder att tillgå inom den kvalitativa 

forskningen där syftet med analysen är att bearbeta en större mängd data och plocka ut den 

essentiella nyckelinformationen som besvarar den eller de frågeställningar som ställts kopplat 

till en studies syfte. Beroende på studiens syfte och hur den data som ligger till grund för 

studiens resultat förvärvats skiljer sig också valet av analysmetod (Brinkmann & Kvale, 

2015). Det finns i huvudsak tre analysmetoder inom det kvalitativa forskningsfältet som anses 

som vedertagna och vetenskapligt accepterade; tematisk/fenomenologisk analys, narrativ 

analys samt Grounded Theory-analys (Kvale, 2009; Bryman, 2016). Samtliga tre 

analysmetoder fokusera på att analysera innehållet av ett textuellt datamaterial men skiljer sig 

åt i fråga om utförande och fokusområden (Bryman, 2016). 

 

Den data som ligger till grund för denna studies resultat har förvärvats genom audiell 

datainsamling via semi-strukturerade djupintervjuer med personer med ansvar för, eller med 

en god inblick i arbetet med lekplatsverksamhet hos de inkluderade kommunerna. Dessa 

intervjuer har dock genom transkribering konverterats till textuella rådata. Därför har 

tematisk/fenomenologisk innehållsanalys valts som analysmetod för att genomföra den analys 

som skall leda till framvaskande av resultat inom denna studie. Den 

tematiska/fenomenologiska innehållsanalysen är en analysmetod som fokuserar på att söka 

hitta väsentliga meningsdelar, nyckelord eller fenomen i ett datamaterial kopplat till teman 

inom studiens syfte, för att på så sätt kunna besvara studiens frågeställning (Bryman, 2016; 

Brinkmann & Kvale, 2015). Orsaken till att en studies syfte bryts ner i teman är för att bättre 

kunna hitta olika infallsvinklar inom syftet och på så sätt skapa en bredare och mer 

omfattande angreppspunkt inom studiens problemformulering (Bryman, 2016).  

Analysmetoden innebär att det textuella rådatamaterialet bryts ner på meningsnivå för att hitta 
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de enheter och fenomen som besvarar studiens frågeställningar utifrån de uppställda teman 

som studiens syfte delats in i (Bryman, 2016; Brinkmann & Kvale, 2015). Analysmetoden 

består av sex steg där varje steg innebär att den textuella rådata som insamlats bryts ner och 

sorteras för att således kunna finna de väsentliga nyckelbegreppen och bärande 

meningsenheterna som förklarar och framhäver de olika teman som syftet brutits ner i 

(Bryman, 2016).  

 

Den tematiska/fenomenologiska innehållsanalysens sex steg som genomförts vid utförandet 

av analysen till denna studie är (Bryman, 2016);  

 

1. Genomläsning av materialet 

2. Initial kodning av materialet 

3. Nedbrytning av kodningen och kategorisering av respektive teman 

4. Nedbrytning av respektive kategori i underkategorier 

5. Nedbrytning av respektive underkategori i meningsbärande enheter och nyckelbegrepp 

6. Vidimering av de meningsbärande enheterna och nyckelbegreppen genom påvisandet 

av citat och utdrag ur analyserade textdata  

 

Det första steget med genomläsning går att anses som relativt självklart. Samtidigt framhäver 

både Bryman (2016) och Brinkmann & Kvale (2015) vikten av att genomförararen av 

analysen har en förståelse för det material denne skall analysera. Genom att utföra en 

noggrann läsning av det material som skall analyseras och genom att bekanta sig med 

materialet skapar analytikern en förförståelse som ökar förmågan att sortera in olika 

textstycken under rätt tematiska avsnitt utifrån studiens syfte (Bryman, 2016).  

 

Steg två i analysprocessen innebär att göra en grov kodning av textmaterialet för att bättre 

kunna bryta ner textmassa under olika tematiska rubrikerna. Genom att göra en grovsållning 

reduceras mängden textmaterial som sedermera skall analyseras vilket underlättar den vidare 

analysen (Brinkmann & Kvale, 2015; Bryman, 2016). 

 

I steg tre av analysen analyseras den initiala kodningen och sorteras in inom teman som på 

förhand definierats. Textdelar kopplat till ett tema genomläses för att bryta ner texten 

ytterligare för att kunna kategorisera textsjoken till kategorier under temat. Textavsnitt med 

liknade eller samstämmig betydelse markeras ut och kopplas till den kategori som bäst 

beskriver respektive textdelar (Bryman, 2016). 

 

Därefter, i steg fyra görs ytterligare en nedbrytning av texten där varje kategori bryts ner i 

underkategorier. Dessa underkategorier skall syfta till att ytterligare sortera upp den 

transkriberade texten för att på så sätt bättre kunna hitta textavsnitt med liknade betydelse 

eller kopplat till samma fenomen under respektive tema och kategori (Bryman, 2016; 

Brinkmann & Kvale, 2015).   

 

Som steg fem utläses intervjusvarets meningsbärande enheter, nyckelbegrepp och -fenomen 

utifrån intervjusvarets underkategorier (Bryman, 2016; Brinkmann & Kvale, 2015). Dessa 

skall sedan analyseras mer noggrant för att hitta en motivering till att just dessa 

meningsbärande enheter, nyckelbegrepp och -fenomen är väsentliga för intervjusvaret, 

kopplat till det tema som studiens syfte är nedbrutet i (Bryman, 2016).  

 

Som sjätte och avslutande steg beskrivs den nedbrutna analysen genom urplock och citat ur 

den transkriberade intervjun för att motivera varför respektive kategori, underkategori 
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meningsbärande enheter, nyckelbegrepp och -fenomen under respektive tema har valts. Detta 

sammanställs i en matris där teman, kategorier, underkategorier samt meningsbärande 

enheter, nyckelbegrepp och -fenomen framgår. Matrisen och dess innehåll beskrivs 

avslutningsvis genom en skriftlig förklaring av varje del (Bryman, 2016). 

 

Vid genomförande av analysen av den analyserade textdata har underlaget tolkats manifest. 

Detta innebär att den data som analyserats via transkriberade telefonintervjuer har tolkats 

ordagrant och innebörden av de svar som informanterna lämnat och de förhållande som 

informanterna har återgivit har beaktats som informanternas egentliga mening och innebörd. 

Manifest tolkning innebär att innehållet av en text också återspeglar innebörden av texten och 

således innebörden av den data som analyseras (Granheim & Lundman, 2004). När de 

inspelade intervjuerna har transkriberats och analyseras har därför ingen mer djupgående 

psykologisk tolkning för att söka en djupare innebörd genomförts, utan de svar som har givits 

har också tolkats som den återgivning informanterna avsett förmedla (Granheim & Lundman, 

2004). 

2.6 Etiska överväganden 

Etiken kring en kvalitativ studie är något som bör reflekteras över genom studiens alla steg, 

från planering av design till färdig rapport. Kvale (2007) diskuterar etiken utifrån ett mikro- 

och ett makroperspektiv vilket är en bra metod för att få en god översikt över studiens etik. På 

en mikronivå handlar det bland annat om hur studien kan tänkas påverka informanten och om 

det senare kan få konsekvenser för hen. Exempelvis kan det beroende på den relation som 

finns mellan intervjuaren och respondenten komma att påverka deras självbild (Kvale, 2007). 

I denna studie inkluderas respondenter som är representanter för en kommun, vilket gör att de 

tydligt har en yrkesroll att gå in i. Detta kan bidra till att minska risken för att respondenten 

blir påverkad på ett privat plan.  

 

Utöver respondentens roll har en diskussion först kring etiken att namnge de kommuner som 

inkluderats i studien, dock ansågs det att det dels går att resonera sig till vilka kommunerna är 

genom att studera statistiken från PAR, dels att kommuners arbete är offentliga handlingar. 

Denna ståndpunkt stärks ytterligare av att det inte förefaller finnas någon uppenbar risk för att 

någon enskild privatperson kommer fara illa om kommunerna namnges. Det klargjordes även 

tydligt i följebrevet som respondenten fick ta del av innan intervjun att kommunen kan 

komma att namnges, men att individen själv inte kommer offentliggöras. I denna rapport har 

dock inga kommuner nämnts vid namn, men då uppgifter inkluderats som i teorin kan 

identifiera de enskilda kommunerna så valdes det att förbereda respondenterna på att så kan 

ske.  

 

På en makronivå så bör den etiska diskussionen betrakta huruvida resultaten kan komma få 

konsekvenser för den större grupp som respondenten tillhör (Kvale, 2007). Den större 

gruppen som avses i denna studie bör då anses vara kommunen och kanske främst de som 

arbetar med och har ansvar för lekplatserna och lekplatssäkerhet i kommunen. Det kan 

givetvis vara så att studien kan komma leda till diskussioner inom dessa arbetsgrupper, 

speciellt om de genom studien tolkar det som att det finns brister som måste åtgärdas, inom 

exempelvis arbetssätt, rutiner eller dylikt. Detta anses dock inte som något som rutinmässigt 

kommer drabba hela gruppen, det vill säga alla kommuners lekplatsansvariga, utan snarare 

kanske leda till nya infallsvinklar och diskussioner i de fall det kan komma allmänheten till 

nytta.  
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Utöver den data som hämtats ur intervjuerna kommer resterande data som använts i studien 

från PAR (socialstyrelsen.se). Med denna data anses det inte finnas några etiska hinder då det 

kommer från en publik datakälla och inte på något vis går att koppla till enskilda individer.  

 

Efter att de kommuner som mötte inkluderingskriterierna identifierades togs initial kontakt 

via e-post där en kort presentation av studien gjordes och en invitation om deltagande 

delgavs. Anledningen till att e-post valdes som initial kontaktkanal var att det för vissa 

kommuner var svårt att hitta information kring vem som var rätt person att kontakta, så för att 

den information som önskades förmedlas skulle presenteras i oförvanskad form var skriven 

text det enklaste valet. Totalt kontaktades 65 kommuner, 27 kommuner med hög 

skadeprevalens och 38 kommuner med låg skadeprevalens, varav totalt 11 kommuner valde 

att delta i studien.  
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3. Resultat 
Den kvalitativa analysen av intervjuerna som genomförts genererade fyra övergripande 

teman, goda förutsättningar för det praktiska arbetet, faktorer som hindrar det praktiska 

arbetet, goda förutsättningar för det teoretiska arbetet samt faktorer som hindrar det 

teoretiska arbetet. Dessa i sin tur byggs upp av ett antal kategorier och underkategorier. Dessa 

teman och kategorier reflekterar det manifesta innehållet i intervjuerna och diskuteras var för 

sig nedan. Då frågeställningarna efterfrågar svar på om det finns några skillnader i arbetssätt, 

både praktiskt och teoretiskt, mellan de kommuner som ligger i län med hög respektive låg 

fallskadeprevalens på grund av fall från lekredskap på lekplats har analysen utförts som två 

separata enheter. En analysprocess där intervjuerna med kommuner från högprevalenslän 

slagits samman och en analysprocess där intervjuerna från lågskadeprevalenslän slagits 

samman. Dessa två sammanslagningar har dock gjorts först efter att en initial analys av varje 

intervju genomförts.  

 

Resultaten nedan kommer presenteras utifrån varje tema, med ett separat avsnitt för 

analyserna från kommuner från län med hög- respektive låg skadeprevalens. Varje tema 

kommer således ha två underrubriker vardera.  

 

Temana nedan är diskuterade i sådan ordning att tema 1 och tema 2 är knutna till studiens 

första frågeställning, tema 3 och tema 4 är kopplade till den andra frågeställningen.  

 

Resultaten redovisas i matriser under vartdera underkapitlet kopplat till tema och län och 

beskrivs i textform. I nedanstående matriser framgår det hur teman förhåller sig till varandra 

och vilka kategorier och underkategorier som är kopplade till vartdera temat. Fullständig 

innehållsanalys presenteras i sin helhet i matriser i bilaga 3 - 4. 

 

 
Matris 3. Övergripande teman utifrån studiens frågeställningar 
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3.1 Tema 1, Goda förutsättningar för det praktiska arbetet 

Detta tema handlar om det som kommunerna själva upplever som positiva och drivande 

krafter som för det praktiska arbetet med lekplatser och säkerhetsarbetet framåt. Med 

praktiskt arbete avses allt arbete som fysiskt utförs på lekplatserna av kommunanställda själva 

eller inhyrd arbetskraft via entreprenad.  

3.1.1 Tema 1 utifrån kommuner som ligger i län med låg skadeprevalens 

För dessa kommuner framkom följande kategorier vid analys av detta tema; säkerhet som 

process, planering och ändamålsanpassning, tydlig arbetsstruktur samt dokument för 

komplettering av standarden.  

 

 
Matris 3.1.1 Tema 1: kategorier och underkategorier län med låg skadeprevalens 

 

Säkerhet som process byggs upp av två underkategorier; säkerhetsarbete som ständig process 

och stort fokus på ett flexibelt säkerhetsarbete. Denna kategori, och båda underkategorierna, 

representerar det synsätt som flertalet kommuner uttryckte som att arbetet med 

lekplatssäkerhet aldrig är klart, det är en pågående process i ständig utveckling och att det 

även är en förutsättning för att inte arbetet ska stanna av och hämmas. Det uttrycktes som en 

stor drivkraft att ständigt vilja vidareutveckla det interna arbetet och hela tiden försöka hitta 

nya synsätt och infallsvinklar och på så vis driva arbetet framåt.  

 

”… vi har ju varit med från början, EH och försökt leva upp till svensk standard […] 

man kan ju inte alltid leva upp till alla detaljer där men vi försöker att, ja de värsta 

anmärkningarna försöker vi åtgärda med en gång eller nåt i den stilen ja. Så det är ett 

successivt arbete om att avveckla och ta bort lekredskap som inte uppfyller Svenska 

standard och det klarar ingen kommun av att göra på ett år…”  

(Citat ur intervju 17 mars 2017, kl. 10:00, genomförd av intervjuare 2) 

 

Planering och ändamålsanpassning bryts ned i följande underkategorier; variation i storlek 

och åldersanpassning, fallskyddsunderlag beroende på nyttjandeområde, tankar kring hur 

olika fallskyddsmaterial reagerar med varandra samt pågående materialdiskussion. Denna 

kategori med tillhörande underkategorier sammanfattar den problematisering av materialval 

som många av kommunerna uttryckte ständigt pågår i det interna arbetet kring lekplatser. En 

ständig utvärdering av vilka fysisk attribut och material som finns på lekplatserna och hur 

ändamålsenliga de är, utifrån flertalet aspekter som exempelvis struktur, hållbarhet och 

kostnad. Detta tolkades som en ständig vilja att utvärdera och förbättra de fysiska 

förutsättningarna på lekplatserna för att förhindra fallskador bland de lekande barnen.  

 

”…alltså min egen erfarenhet från de här fallskyddsplattorna som kom först som är en 

vanlig matta i fyrkanter med plastpluggar emellan, de glider lätt isär och där blir gräs 
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och jord emellan som spränger sen när det fryser på och sen när, ja det blir skit som 

ska rensas, så det är rätt mycket jobb med det.”  

(Citat ur intervju 29 mars 2017, kl. 10:00, genomförd av intervjuare 2) 

 

Den tredje kategorin under tema 1 är tydlig arbetsstruktur som i sin tur bryts ner i 

underkategorierna tydlig ansvarsfördelning mellan drift och utformning samt varje lekplats ett 

projekt. Denna kategori representerar det flertalet kommuner uttryckte som en styrka i deras 

praktiska arbete kring lekplatser, nämligen att de som är involverade i arbetet har en tydlig 

bild av vem som är ansvarig för vad. Det tolkas som att det underlättar arbetet genom att 

minska förvirring och missförstånd samt att risken för att viktiga arbetsuppgifter faller mellan 

stolarna minskas och på så vis är det en faktor som positivt bidrar till att höja det interna 

praktiska arbetet med lekplatssäkerhet.  

 

Den sista kategorin som inkluderas i tema 1 för kommunerna som ligger i län med låg 

prevalens är dokument för komplettering av standarden, vilket i sin tur byggs upp av 

underkategorierna utformning av handlingsplan för lekplatsarbetet samt styrdokument kring 

tillgänglighet. Denna kategori representerar en intern vilja att inte enbart basera arbetet kring 

lekplatser och lekplatssäkerhet på den europeiska standard som dikterar minimumkraven som 

ställs för att lekplatsen ska vara godkänd. Dessa tilläggsdokument som vissa kommuner 

arbetat fram används dels som en guide till hur just den enskilda kommunen önskar arbeta 

kring vissa frågor, dels för att ytterligare förtydliga hur de internt tolkat de bestämmelser som 

finns att förhålla sig till. Allt detta sammantaget kan tyda på att det finns en intern vilja inom 

kommunerna att inte endast leverera resultat på minimumnivå utifrån att endast bli godkänd 

enligt europeiska standarderna, utan att det faktiskt finns en vilja att driva arbetet ännu längre. 

3.1.2 Tema 1 utifrån kommuner som ligger i län med hög skadeprevalens 

För dessa kommuner och detta tema framkom två kategorier vid analysen, vilka är plan för 

upprustning samt lekplatsanpassning efter målgrupp. 

 

 
Matris 3.1.2 Tema 1: kategorier och underkategorier län med hög skadeprevalens 

 

Kategorin plan för upprustning delades i sin tur in i underkategorierna fokus på upprustning, 

intern materialdiskussion och diskussion kring hur olika material reagerar fungerar 

tillsammans. Denna kategori visar på den diskussion och de tankegångar som finns inom 

kommunerna kring det praktiska arbetet med lekplatser och lekplatssäkerhet. Det tolkas som 

en vilja att på ett genomtänkt sätt genomföra upprustningar av lekplatserna som kommunen 

förvaltar så att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det ger goda förutsättningar till det 

praktiska arbetet med lekplatserna när det finns en tydlig tanke och plan bakom det arbete 

som ska utföras. 
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Kategorin lekplatsanpassning efter målgrupp har underkategorierna variation i storlek och 

åldersanpassning samt ett fåtal större lekplatser med tema kopplat till vardera lekplatsen och 

bidrar till att underlätta det praktiska arbetet genom att det precis som i föregående kategori 

finns en tydlig plan och tanke bakom det arbete som ska utföras på lekplatserna. Att det finns 

en tydlig tanke bakom lekplatserna, dess design och målgrupp stöder även tolkningen att det 

finns en vilja inom kommunen att aktivt arbeta med lekplatserna, något som i förlängningen 

kan underlätta det praktiska arbetet.  

 

”… det finns ju lekutrustning för alla åldrar […] några är anpassade efter olika 

åldrar så att en 6 - 12-årslekplats då är det så pass svårt att de här yngre små barnen 

inte kommer upp i utrustningen…”  

(Citat ur intervju 28 mars 2017, kl. 9:00, genomförd av intervjuare 2)  

3.2 Tema 2, faktorer som hindrar det praktiska arbetet 

Detta tema beskriver de faktorer som kommunerna själva lyft som hinder för att utföra 

och/eller utveckla det praktiska arbetet kring lekplatser och lekplatssäkerhet på ett optimalt 

sätt.  

3.2.1 Tema 2 utifrån kommuner som ligger i län med låg skadeprevalens 

För dessa kommuner framkom i temaanalysen två kategorier, klimatpåverkan på säkerheten 

och riskreducering före kreativitet och utveckling.  

 

 
 Matris 3.2.1 Tema 2: kategorier och underkategorier län med låg skadeprevalens 

 

Klimatpåverkan på säkerhet underbyggs i sin tur av två underkategorier, inga 

säsongsvariationer i arbetet samt problematisering kring ojämnt vinterväder som pendlar 

mellan tö/fruset. De kommuner som gav uttryck för att klimatet var en hindrande faktor för 

säkerhetsarbetet ligger i de mer södra delarna i av Sverige och det de gav yttryck för var att 

fallskyddsunderlagen utgjorde ett hinder för att lekplatserna skulle anses som säkra året om. 

Framförallt handlade problematiken om att underlaget ömsom frös, ömsom tinade. De 

framhöll även att enligt standarden ska lekplatsen göras obrukbar om den inte kan uppfylla 

standarden, men att detta inte gick att genomföra då det skulle innebära ett för stort logistiskt 

problem. Klimatet är dock en faktor som inte kan påverkas utan något som kommunerna på 

något vis måste ta ställning till, underkategorierna visar dock tydligt att kommunerna väljer 

att förhålla sig till denna faktor genom att passivt acceptera att de inte kan göra någonting åt 

det.  

 

” […]vi har upptäck efterhand är så att det har blivit lite väl halt på vintern vi 

inte sopar ordentligt eller får bort grus och så eller om det är en lekplats som 

både har grus och gummiasfalt så kan bli effekt också att gruset fäster i gummi 
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och sen lättare blir det halare då när det fryser så porerna sätts igen i gummi 

då…  

(Citat ur intervju 17 mars 2017, kl. 13:00, genomförd av intervjuare 1) 

 

Kategorin riskreducering före kreativitet och utveckling innefattar underkategorierna arbetar 

endast utifrån att uppfylla standarden samt drift- och underhållsplan finns, utgår från 

standarden. Denna kategori beskriver det några kommuner ger uttryck för, nämligen att 

arbetet som bedrivs kring lekplatser och dess säkerhet endast utgår från att uppfylla de 

säkerhetsstandarder som finns, men arbete som skulle kunna utveckla lekplatserna ännu mer 

inte är ett prioriterat område. Med andra ord att kommunen inte vill satsa mer än vad som 

krävs för att bli godkända, allt utöver det ses som onödigt och överflödigt. Den andra 

underkategorin, drift- och underhållsplan finns, utgår från standarden, ger visserligen uttryck 

för att det finns en drift- och underhållsplan, men den fokuserar ändock bara på att guida det 

praktiska arbetet inom kommunen till att uppfylla standarden.  

3.2.2 Tema 2 utifrån kommuner som ligger i län med hög skadeprevalens 

Även för dessa kommuner innefattar detta tema två kategorier, vilka är arbetssättet är 

standardstyrt, men inte klimatanpassat samt lekplatser lågprioriterade vintertid. 

 

 
 Matris 3.2.2 Tema 2: kategorier och underkategorier län med låg skadeprevalens 

  

Arbetssättet är standardstyrt, men inte klimatanpassat innefattar följande underkategorier; ej 

säsongsanpassade lekplatser, arbetet utgår från standarden, men kan vara svår att tillämpa 

och arbetet utgår från standarden. De kommuner som ingår här ligger i Sveriges mer norra 

delar och det fanns en tydlig bild av att det praktiska arbetet kring lekplatserna tog ett tydligt 

avstamp i standarden, men att de fann det svårt att tillämpa den året runt.  

 

”Nej, nej, nej det har det inte varit utan det har varit att uppfylla den här standarden 

för att vara säker. Men inget annat.” 

(Citat ur intervju 17 mars 2017, kl. 13:00, genomförd av intervjuare 2) 

 

Underkategorin som indikerar att standarden kan vara svår att tillämpa handlade mycket om 

att den var svår att tillämpa just på grund av att den är utformat med ett mer centraleuropeiskt 

klimat i åtanke, men att det uppstod problem då det dels kan förekomma stora mängder snö, 

dels att fallskyddsunderlaget i långa perioder kan vara fruset och således inte har de 

stötdämpande egenskaper som krävs. Någon kommun hade löst problemet på någon lekplats 

genom att sätta upp en varningsskylt som indikerade att lekplatsen inte var ändamålsenlig, 

men i övrigt hanterades problemet med en passiv acceptans att det inte gick att åtgärda då det 

var yttre krafter. Ytterligare en förklaring till varför inte arbetet var klimatanpassat i dessa 

kommuner var att det inte fanns något behov då lekplatserna inte användes på vinterhalvåret 
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och om de användes så var det på grund av att det på lekplatsen gjordes iordning för vinterlek, 

så som skridskobanor eller pulkabackar och att själva lekredskapen inte användes.  

 

”Nej, alltså […] de har ju pulkabackar, så på så vis används de ju men i övrigt så ja 

vi stänger dem ju inte, vi tar inte bort utrustningen, det går ju inte, vi har ingen 

möjlighet att göra den obrukbar […] För i normen står det ju att man ska göra 

lekplatsen obrukbar […] om lekutrustningen inte funkar som den ska […] Men det är 

ju en europeisk norm och det kan man ju göra i södra Europa förstås, men här uppe 

så går det ju inte att göra hela lekplatsen obrukbar på vintern.”  

(Citat ur intervju 28 mars 2017, kl. 9:00, genomförd av intervjuare 2) 

 

Kategorin lekplatser lågprioriterade vintertid går hand i hand med föregående kategori, men 

underbyggs av underkategorierna tydligt säsongsbetonat maj-september samt tillsyner under 

högsäsong, inga tillsyner under vinterhalvåret. Till skillnad från föregående kategori, där 

klimatet och vintern utgör en försvårande faktor för det praktiska arbetet, handlar denna 

kategori om kommuner som indikerat att klimatet används som en motivering till att helt eller 

delvis begränsa eller stoppa det arbete som ska utföras vintertid. Att inte genomföra tillsyner 

på lekplatserna regelbundet under vinterhalvåret är inte förenligt med standarden men kan 

vara arbetsbesparande för kommunerna i fråga. Det ska dock poängteras att kommunerna som 

gett utryck för detta även indikerat att det faktiska behovet av tillsynerna i princip är 

obefintligt då användningen av lekplatserna är nära nog icke-existerande.  
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3.3 Tema 3, Goda förutsättningar för det teoretiska arbetet 

Temat, goda förutsättningar för det teoretiska arbetet, syftar till att beskriva de faktorer eller 

de aspekter som kommunerna menar bidrar till att stärka och öka deras förmåga att utföra det 

teoretiska arbetet kring lekplatser och lekplatssäkerhet. Med det teoretiska arbetet avses det 

bakomliggande arbete som genomförs för att planera, administrera och hantera det 

handgripliga arbetet med lekplatser och lekplatssäkerhet.  

3.3.1 Tema 3 utifrån kommuner som ligger i län med låg skadeprevalens 

 Under arbetet med att analysera det rådatamaterial som insamlats gick det att vaska fram och 

konstatera tre kategorier hos de kommuner som ingick i län med låg skadeprevalens kopplat 

till temat med goda förutsättningar för det teoretiska arbetet. Dessa tre kategorier valdes att 

benämnas god kommunikation, god kompetens samt bra politiskt stöd. 

 

 
 Matris 3.3.1 Tema 3: kategorier och underkategorier län med låg skadeprevalens 

 

Vid en närmre analys av kategorin god kommunikation framgår det att kategorin är uppbyggd 

av en underkategori som uttrycktes av flera kommuner, god kommunikation mellan kommun 

och allmänhet. En stor del av kommunerna menade att deras främsta verktyg för att skapa 

goda förutsättningar för att kunna administrera lekplatsarbetet är att kommunicera med 

kommunens innevånare. En av kommunerna menar att det är en väldigt viktig del av arbetet 

att för att kunna strukturera arbetet kring lekplatser och lekplatssäkerhet.   

 

”Vi jobbar väldigt mycket utifrån att vi har mycket dialog med våra medborgare och 

vi har ju en väldigt välanvänd och enkel app. som man kan skicka in ärenden till oss 

och där ja skall svara på inom 48 timmar… 

 

[…] vi har ett väldigt utveckliga kund och kommunikationsstrategi här i staden där vi 

jobbar försöker jobba väldigt väldigt nära invånarna och uppmuntrar dom att skicka 

in ärenden… […] så att det är jag skulle vilja säga att den är använd den skulle säker 

kunna användas mycket…”  

(Citat ur intervju den 16 mars 2017, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 1) 

 

Det finns allmänt bland kommunerna en stor vilja och en stor drivkraft att samarbeta med 

kommuninvånarna, dels för att på ett mer omfattande sätt få kunskap och information om vad 

som sker på lekplatserna och vilka eventuella brister eller händelser som kommunen måste 

planera för att förhindra. Dels för kommunerna skall kunna utforma lekplatser som används 

genom att tillfråga kommuninvånarna hur de vill att lekplatserna skall designas.  

 

God kompetens är en kategori som omfattar en relativt stor och bred variation av 

underkategorier. I kategorin lyfter kommunerna faktorer som byggs upp till 
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underkategorierna; tradition och erfarenhet i arbetsgruppen, stort engagemang bland 

ansvarig personal, engagerad och kompentent personal, utformning och utförande inom 

kommunen samt lyhördhet inför forskning och rön. Flera kommuner lyfter fram engagemang 

och drivkraft som en viktig del av det teoretiska arbetet. Kommunerna uttrycker en stolthet 

över ett gediget och välutarbetat arbete kring sina lekplatser och framhäver att arbetet med 

lekplatssäkerhet är en viktig och vital del för att kunna skapa ett fungerande och jämställt 

samhälle där också barnen ges rätt till utrymme i kommunen och där barnen får en möjlighet 

att påverka utformning av lekplatser. 

 

”vi lyfter också frågan om barns rätt eller ja barns rätt till dom här platserna, barns 

möjlighet till att påverka dom här platserna… […] hur vi skall kunna arbeta mer i 

dialog med barn…” 

(Citat ur intervju den 16 mars 2017, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 1) 

 

Det framkommer också en stolthet i att kommunerna själva utformar och designar sina 

lekplatser och de själva har möjligheten att styra över hur utformning en av de kommunala 

lekplatserna skall ske.  

 

Kommunerna vidhåller också att kompetens genom dels traditioner och kunnande inom 

arbetsgruppen, dels vara i framkant och uppdaterad med rådande forskning och rön kring 

barns utveckling och lärande samt barns önskan om tillhörighet är viktig när det kommer till 

hur arbetet med att planera och utforma de teoretiska ramarna för att kunna genomföra det 

praktiska arbetet med lekplatser och lekplatssäkerhet.  

 

”man kan säga så här att… […] finns det en tradition […] av att rita lekplatser själv 

och den grundar sig tillbaka till av 50-talet ungefär… […] det innebär att vi lägger… 

[…] väldigt sällan ut något till konsult… […] Utan vi… […] sitter med det arbete 

själv… […] det är också ett sätt att ja få bra koll på lekplatserna…”  

(Citat ur intervju den 16 mars 2017, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 2) 

 

En kommun menar också att de försöker utforma lekplatserna utifrån hur den rådande 

forskningen om barn med särskilda behov och snarare tillse att barn med funktionsvariationer 

kan använda samtliga lekplatser än att utforma speciella lekplatser för barn med 

funktionsvariationer.  

 

”vi anser att vi följer med väldigt mycket faktiskt… […] och där vi det vi har sett och 

det forskningen också har sett att barn vill vistas tillsammans dom vill liksom inte bli 

utpekade och få vara på en särskild lekplats för funktionsvariationer…”  

(Citat ur intervju den 16 mars 2017, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 2) 

 

Den tredje kategorin under tema 3, bra politiskt stöd förklaras av flera kommuner som just bra 

politiskt stöd och är också underkategoriserade som bra politiskt stöd. Flera kommuner 

beskriver vikten av att den politiska makten och det politiska styret har sett vikten av 

lekplatssäkerhet och att de styrande politikerna visar att arbetet med lekplatssäkerhet är ett 

prioriterat område. Flera kommuner påtalar vikten av att de får möjlighet att utveckla och 

planera arbetet med lekplatser och lekplatssäkerhet och ges de resurser som behövs för att 

kunna göra ett tillfredställande och gott arbete.  
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3.3.2 Tema 3 utifrån kommuner som ligger i län med hög skadeprevalens 

Vid analysen av insamlade data från län med hög skadeprevalens går det att konstateras att 

tema 3 går att kategorisera i fyra kategorier; utrymme för utveckling ges genom politiken, god 

extern interaktion, tydlig rollfördelning samt säkerhetsprioriterat arbete. 

 

 
 Matris 3.3.2 Tema 3: kategorier och underkategorier län med hög skadeprevalens 

 

Den första kategorin under temat, utrymme för utveckling ges av politiken har i sin tur brutits 

ner i underkategorierna; stort politiskt stöd, säkerhet stort fokus från politiken i kommunen 

samt budgettillskott för ökad kvalitet. Flertalet informanter från de olika kommunerna i län 

med hög skadeprevalens vidhåller att de anser de får ett gott stöd från politiken. Det finns en 

vilja från de styrande politikerna inom kommunen att utarbeta strategier och arbetssätt som 

ökar förmågan att utforma kvalitativa och attraktiva lekplatser och arbeta för lekplatserna 

håller en hög säkerhetsnivå. Informanterna menar också att det finns stora incitament inom 

kommunpolitiken att arbetet genomförs och att informanterna får en de resurser som behövs.  

  

”[…] Dom tycker det viktigt vi tycker det är viktigt vi har ju väldigt mycket vad ska 

säga Ehhh möjlighet att påverka det här själva då så vi har ju den det är vi som tar 

fram vad vill hur vi ska sköta det här då och det har dom köpt och det är ingenting 

som har varit något problem dom tycker det är en viktigt grej och dom förstår ju inom 

det här med barnsäkerhet… […] dom satte av pengar när en av dom grejerna dom 

tyckte var viktigt var ju liksom Ehhh lek då för det är ju viktigt för det här fallet var 

det för integration vi sätter nått då där det har kommit in flyktingar visst politiken 

tycker det är viktig och vi tycker det är väldigt viktigt det här med säkerheten.”  

(Citat ur intervju den 23 mars 2017, kl. 9:30, genomförd av intervjuare 2) 

 

”Vi har tagit ett politiskt beslut om att satsa pengar på att rusta upp lekplatser… […] 

Säkerhet inom budget… […] Alltså så mycket som möjligt ja säkerheten är ju självklar 

eftersom det är kommunens mark.”  

(Citat ur intervju den 20 mars 2017, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 2) 

 

Den andra kategorin inom temat; god extern interaktion, är uppbruten i underkategorierna 

tydlig och viktig kommunikation med invånarna samt stort mått av kommunikation med 

intressegrupper inom kommunen. Flera informanter menar att ett av deras viktigaste forum 

när kommunen framarbetar och planerar lekplatser och lekplatssäkerhetsarbete är input från 

allmänheten eller aktörer vars verksamhet genomförs på lekplatser. Kommunerna försöker 

skapa dialog med dels de boende inom ett område för en lekplats, dels genom att diskutera 

med yrkesgrupper så som dagmammor eller förskolepedagoger. 
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arbetsgrupp med en 

ansvarig

Säkerhetsarbetet 
prioriterat

Tydligt fokus på 
säkerhetsarbete

Vikt på säkerhet 
samtlig personal 

som gör mer 
omfattande tillsyner 

utbildade i 
standarden
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“[…] det har varit en efterfråga under några års tid att varför kan man inte satsa på 

barnen det har kommit in sån här medborgarförslag och sådant och utifrån det fattade 

dom beslutet att satsa på lekplatser.” 

(Citat ur intervju den 20 mars 2017, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 2) 

 

”Sen är det lite sånna ute i våra lekparker där vi vet att vi har prata med våra 

dagmammor där dom är och där har vi också lite mindre för mindre barn där dom är 

då och det är lite kommunikation med dagmammorna och där har vi varit ute och 

prata lite med dom så att vi vet var dom håller till och då kan vi anpassa lite med 

deras kull då då och sen så har vi lite dialog med dom då…”  

(Citat ur intervju den 23 mars 2017, kl. 9:30, intervjuare 2) 

 

“[…] men ingen direkt rapportering nej annat att man får reda på det genom om det 

är nån från dagisverksamhet eller om det är dagmammor…”  

(Citat ur intervju den 23 mars 2017, kl. 9:30, genomförd av intervjuare 2) 

 

Kategorin tydlig rollfördelning, bryts ner i underkategorierna; tydlig och konkret 

lekplatspolicy och arbetsstruktur och en större arbetsgrupp med en ansvarig. 

Underkategorierna tolkas utifrån hur kommunerna har beskrivit den strukturella uppdelningen 

av det teoretiska arbetet och vilka styrmedel och vilken arbetsgång som kommunerna har för 

att planera och administrera lekplatser och lekplatssäkerheten. Vissa kommuner framhäver att 

en tydlig arbetsstruktur är nyckeln till ett framgångsrikt arbete med att kunna planera och 

utveckla en högkvalitativ lekplatssäkerhet och för att lägga grunden för ett säkert 

lekplatsarbete. 

 

Den avslutande kategorin inom temat för län med hög skadeprevalens; säkerhetsprioriterat 

arbete, är uppdelad i underkategorierna; tydligt fokus på säkerhetsarbete och vikt på säkerhet, 

samtlig personal som gör mer omfattade tillsyner utbildade i standarderna. 

Underkategorierna tolkas utifrån en vilja att säkerställa att säkerhetstänket genomsyrar allt 

arbete från planering till praktiskt utförande. En av kommunerna menar att genom att tillse att 

säkerhetsfokus involveras också inom de teoretiska aspekterna av lekplatsarbetet och att alla 

personal med större delaktighet i lekplatsarbetet har erforderlig utbildning så ökar den 

teoretiska förståelsen för varför det praktiska arbetet utförs. 

 

“[…] sen har vi ytterligare tre genomgångar med professionell personal som är 

utbildad och har lärt sig det utan att genomför jättestora skriftliga anteckningar som 

gör genomgångar men det är dom här som jobbar professionellt med det här så att 

säga…”  

(Citat ur intervju den 23 mars 2017, kl. 9:30, genomförd av intervjuare 1) 

 

“[…] Samtliga som håller på med det här har gått besiktningskurs…” 

(Citat ur intervju den 23 mars 2017, kl. 9:30, genomförd av intervjuare 1) 
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3.4 Tema 4 Faktorer som hindrar det teoretiska arbetet 

Studiens avslutande tema fokuserar på vilka faktorer som kan tolkas som upplevda hinder för 

kommunerna rörande det teoretiska arbetet kring lekplatssäkerhetsarbetet.   

3.4.1 Tema 4 utifrån kommuner som ligger i län med låg skadeprevalens 

Vid analysen av temat; faktorer som hindrar det teoretiska arbetet har en kategori 

utkristalliserats; lågprioriterat område. 

 

 
 Matris 3.4.1 Tema 4: kategorier och underkategorier län med låg skadeprevalens 

 

Kategorin lågprioriterat område bryts i sin tur upp i två underkategorier; politiskt 

ointresse/lågprioriterat område inom kommunen och ensam ansvarig för planeringsarbetet 

kring lekplatser. Dessa underkategorier har tolkats som begränsningar från den styrande 

politiken som leder till att arbetet med lekplatssäkerhet i sin tur försvåras. Informanterna 

uttrycker till viss del att det finns aspekter som gör att deras arbete kompliceras och där det 

teoretiskt inriktade planeringsarbetet reduceras till att uppfylla de mest fundamentala delarna 

av vad som krävs för att upprätthålla säkra lekplatser. I vilken utformning dessa begräsningar 

ges uttryck skiljer sig något mellan kommunerna men handlar till stor del att det saknas 

ekonomiska och personella resurser vilket gör att arbetsgången och utformningen kring 

lekplatssäkerhet inte utvecklas. Avsaknaden av ekonomiska medel skapar också ett behov av 

att prioritera vilka fokusområden som är av absolut vikt och där eventuella möjligheter till 

utveckling av lekplatserna blir frånvarande. Begräsningar i personella resurser leder till att det 

administrativa arbetet med planering och utformning försvåras och således gör att fokus kan 

komma att endast kretsa kring att upprätthålla en godtagbar lekplatssäkerhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindrande faktorer för det teoretiska arbetet

Lågprioriterat område

Politiskt ointresse/ lågprioriterat 
område inom kommunen

Ensam ansvarig för 
planeringsarbetet kring lekplatser
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3.4.2 Tema 4 utifrån kommuner som ligger i län med hög skadeprevalens 

Inom temat för kommuner i län med hög skadeprevalens framvaskades vid temaanalysen tre 

kategorier; avsaknad av officiella riktlinjer, låg budget hinder för säkerhetsarbetet samt 

begränsade arbetsförhållande. 

 

 
 Matris 3.4.2 Tema 4: kategorier och underkategorier län med hög skadeprevalens 

 

Kategorin; avsaknad av officiella riktlinjer har i sin tur brutits ner i inga officiella 

styrdokument, inga särskilda styrdokument, reglerat i kommunal handlingsplan, interna 

överenskommelser, saknas styrdokument. Dessa underkategorier tolkas som att kommunerna 

saknar formella riktlinjer och dokument över hur lekplatssäkerheten skall planeras och 

utformas. Flera kommuner framhåller att de har arbetsrutiner och arbetsgång internt men att 

dessa inte finns dokumenterade. Det finns en risk för att rutiner inte följs eller att de glöms 

bort vid överlämning till ny personal. Det finns också en aspekt kring godtycklighet och 

brister i den interna kommunikationen då rutiner och riktlinjer utgår ifrån muntliga 

överenskommelser. 

 

Den andra kategorin; låg budget hinder för säkerhetsarbetet kategoriseras vidare i 

underkategorierna; lågt politiskt stöd (budget hinder för säkerhetsarbete), liten kommun, liten 

budget, val av fallskydd beroende av ekonomiska faktorer samt begränsningar i budgeten. 

Denna kategori och dessa underkategorier tolkas som att de ekonomiska aspekterna i vissa 

fall är överordnade säkerhetsaspekterna. Kommunerna gör också utryck för att 

kommunstorleken är avgörande för hur lekplatssäkerheten planeras och utformas. 

Kommunerna ger också uttryck för vad som kan tolkas som underprioriteringar av 

lekplatssäkerhet och där andra delar av kommunens verksamhet går före. Det finns också en 

avsaknad av förståelse för vikten av arbetet med lekplatssäkerhet från politiken. 

 

”och sen upplever jag att den är inte stor budgeten vi har så är det ju vi är en liten 

kommun och bara jätteglad att vi har fått pengar att få göra någonting och där man ju 

också i det här läget att ska man sätta fallskyddsmattor så är det väldigt dyr för att det 

kräver ju i princip samma underlag som om man lägger sand att du ska ha dränering 

du ska markduk du ska ha bärlagergruset du ska ja men osv och nån sättsand som gör 

att det liksom ligger still va... […] så att och då dessutom ska man köpa till mattan 

som är väldigt dyr […]och då kommer om man ska lägga det en hel lekplats då 

kommer det inte räcka till så mycket grejer… […] så ekonomin är ju också en del med 

det här med fallskyddet…” 

(Citat från intervju den 20 mars 2017, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 1) 

 

”[…]det mycket gammal utrustning som som inte är säker som vi plockar bort då är 

det ju det här då köper vi nytt och det är ju en kostnad…”  

Hindrande faktorer för det teoretiska arbetet

Avsaknad av officiella riktlinjer

Inga officiella 
styrdokument

Inga särskilda 
styrdokument, 

reglerat i kommunal 
handlingsplan

Intern 
överenskommelse, 

saknar styrdokument

Låg budget hinder 
för säkerhetsarbete

Lågt politiskt stöd 
(budget hinder för 
säkerhetsarbete)

Lite kommun liten 
budget, val av 

fallskydd beroende av 
ekonomiska faktorer

Begränsande 
arbetsförhållande

Liten arbetsgrupp en 
person ansvarig för 

alla kommunens 
lekplatser

En ansvarig för det 
teoretiska arbetet
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(Citat från intervju den 17 mars 2017, kl. 10:00, genomförd av intervjuare 1) 

 

Brist på ekonomiska resurser samtidig som barnkullarna är fluktuerande leder till att 

lekplatssäkerhetsarbetet försvåras. En kommun ger uttryck för att denna aspekt gör att 

planeringsarbetet försvåras.  

 

“[…] ja det är lite beroende på hur många barn som bor i området hur hur, stor vi 

kan göra dom…” 

(Citat från intervju den 20 mars, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 1) 

 

“[…] det som var problemet att en gång i tiden så föll det över på föräldrarna att 

hålla efter dom och då… det gick ju bra några år och så sen tappade dom intresset för 

att barnen vart stor och så har dom stått och förfallit…”  

(Citat från intervju den 20 mars, kl. 15:00, genomförd av intervjuare 1) 

 

Den avslutande kategorin inom temat; begränsade arbetsförhållande bryts ned i 

underkategorierna; liten arbetsgrupp, en person ansvarig för alla kommunens lekplatser och 

en ansvarig för det teoretiska arbetet. På liknade sätt som begränsningar i de ekonomiska 

resurserna leder till reducerad förmåga att utöva lekplatssäkerhet, gör begränsade personella 

resurser också att lekplatssäkerhetsarbetet tillviss del får stryka på foten. Det går att tolka ett 

uttryck för vissa aspekter för underbemanning bland en del av kommunerna och att 

arbetsbörda gör att det teoretiskt administrativa arbetet hämmas. Det saknas 

handlingsutrymme för att kunna utföra och utveckla lekplatser och lekplatssäkerhet eftersom 

de personella resurserna måste allokeras till de mest grundläggande aspekterna av 

lekplatssäkerhet.  

3.5 Resultatjämförelse 

3.5.1 Översikt över fördelning av kategorier och underkategorier mellan län med låg respektive 

hög skadeprevalens  

 

 
 

Kommuner från 

lågskadeprevalenslän 

Kommuner från 

högskadeprevalenslän 

Tema 

Antal 

Kategorier 

Antal under-

kategorier 

Antal 

kategorier 

Antal under-

kategorier 

Goda förutsättningar för det 

praktiska arbetet 4 8 2 5 

Hindrande faktorer för det 

praktiska arbetet 2 4 2 5 

Goda förutsättningar för det 

teoretiska arbetet 3 8 4 9 

Hindrande faktorer för det 

teoretiska arbetet 1 2 3 8 
Tabell över fördelning av framvaskade kategorier och underkategorier fördelat på tema och län 

 

För att inleda jämförelsen mellan de två undersökta grupperna presenteras i tabellen ovan 

antalet kategorier och underkategorier per tema för de båda grupperna. Om en summering 

görs av temana kring de goda samt hindrande förutsättningarna för båda grupperna går det att 

se att för kommuner från lågskadeprevalenslän finns det för de goda förutsättningarna sju 

kategorier (4+3) samt 16 underkategorier (8+8), motsvarande siffror för kommunerna från 

högskadeprevalenslän är sex kategorier (2+4) samt 14 underkategorier (5+9). En liknande 
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summering för temana kring de hindrande faktorerna visar att det för kommuner från 

lågskadeprevalenslän finns tre kategorier (2+1) och sex underkategorier och för 

högskadeprevalenslän finns det fem (2+3) kategorier och 13 underkategorier (5+8). 

 

 

kommuner från lågskadeprevalenslän Kommuner från högskadeprevalenslän 

Tema 

Antal 

Kategorier 

Antal 

underkategorier 

Antal 

kategorier 

Antal 

underkategorier 

Goda 

förutsättningar 7 16 6 14 

Hindrande faktorer 3 6 5 13 
Tabell över sammanställning av antal kategorier och underkategorier fördelat på faktor och län 

 

Det går i tabellen ovan se att fördelningen mellan de båda grupperna är att bland kommunerna 

från lågskadeprevalenslän är det fler kategorier och underkategorier bland de två teman som 

handlar om goda förutsättningar för arbetet med lekplatssäkerhet. Det omvända gäller de två 

teman kring hindrande faktorer, där är det kommunerna från högskadeprevalenslän som har 

högst antal. Även om en dylik kvantitativ analys inte säger mycket om resultatet i sig kan det 

vara en intressant observation då det visar på tendenser mellan de båda grupperna att de 

kommuner som ligger i län med låg skadeprevalens även anser sig ha fler goda förutsättningar 

för arbetet kring lekplatssäkerhet än kommuner från högskadeprevalenslän, och vice versa för 

de hindrande faktorerna. Det som framkom under analysen av insamlade data var att det bland 

kommunerna från lågksadeprevalenslän fanns en mer samstämmig uppfattning kring vilka 

faktorer som underlättade samt hindrade deras arbete kring lekplatssäkerhet, medan det bland 

kommunerna från högskadeprevalenslän var en något mer spretig bild som målades upp.  

3.5.2 Jämförelse mellan län med låg respektive hög skadeprevalens utifrån det praktiska 

lekplatssäkerhetsarbetet 

En första iögonfallande skillnad mellan hur de faktorer som kommunerna ser goda 

förutsättningar för det praktiska arbetet, tar sig uttryck i de båda grupperna av kommuner är 

antalet kategorier och underkategorier som kunnat identifieras. Bland kommunerna som ingår 

i län med låg skadeprevalens identifierades sex separata kategorier och 12 underkategorier. 

Motsvarande siffror för kommunerna som låg i län med hög skadeprevalens var fyra 

kategorier och totalt tio underkategorier. Även om det i sig inte behöver vara av vikt, så tolkas 

det här ändå som att det bland kommunerna som ingår i län med låg skadeprevalens upplever 

att de har fler faktorer som bidrar till att det finns goda förutsättningar att genomföra det 

praktiska arbetet kring lekplatser och lekplatssäkerhet än vad kommuner från län med hög 

skadeprevalens uttrycker att de har. 

 

En annan skillnad som kan ses mellan de två grupperna av kommuner är vilken bredd det 

finns inom kategorierna för de goda förutsättningarna för det praktiska arbetet. De två 

kategorierna som ingår för kommunerna från län med hög skadeprevalens är väldigt konkreta 

och handfasta, plan för upprustning och lekplatsanpassning efter målgrupp. Kategorierna som 

ingår för kommunerna från län med låg skadeprevalens har istället en fördelning där två 

kategorier är handfasta och konkreta, planering och ändamålsanpassning och dokument för 

komplettering av standarden, medan de övriga två kategorierna snarare handlar om mindre 

handfasta och mjukare värden såsom en intern kultur av att diskutera säkerhet som process 

och att ha en tydlig arbetsstruktur. Trots att båda grupper i sitt grundarbete utgår från de 

europeiska standarderna går det att se en viss attitydskillnad i det praktiska arbetssättet. 

Kommuner i län med låg skadeprevalens har i högre utsträckning utvecklat egna 

arbetsprocesser och styrdokument för att bättre kunna applicera de europeiska standarderna 

utifrån de egna förutsättningarna. Län med låg skadeprevalens har utformat mer tydliga 

riktlinjer för hur lekplatsarbetet skall genomföras på ett så väl övergripande som detaljerat 
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plan både utifrån ett kortsiktig och ett långsiktigt perspektiv. Inom län med hög 

skadeprevalens förekommer förvisso tillviss del egna styrdokument men dessa är tydligare 

kopplade till detaljstyrning av verksamheten snarare än övergripande riktlinjer och 

styrdokument. Istället antyder informanterna från kommuner i län med hög skadeprevalens att 

det finns en starkare muntlig tradition där arbetssätt och styrmedel i högre utsträckningen 

finns tillgänglig genom en muntlig förståelse. Det går därför att skönja en stor skillnad i 

tillvägagångsätt där kommuner i län med låg skadeprevalens i högre utsträckning 

dokumenterar arbetsmetoder och tillvägagångssätt än län med hög skadeprevalens.   

 

På ett övergripande plan går det att se att det givetvis finns faktorer som ger goda 

förutsättningar för det praktiska arbetet inom båda de jämförda grupperna av kommuner, men 

att det är lite mer uttalat och större bredd bland dessa faktorer i kommuner som ligger i län 

med låg skadeprevalens.  

 

Det är intressant att se att klimat, vinterväder och kyla är något som båda grupperna lyfter 

som en tydlig och viktig faktor som hindrar det praktiska arbetet kring lekplatserna de 

förvaltar. Det är visserligen föga förvånande i ett så nordligt land som Sverige faktiskt är, det 

som dock gör det så intressant är just att båda grupperna har stora klimatrelaterade utmaningar 

vintertid men av helt olika karaktär. De mer nordliga kommunerna som ligger i län med hög 

skadeprevalens har så pass mycket snö att det kan innebära en faktisk barriär för att utföra 

någon form av arbete på lekplatserna under den perioden, medan de mer söderliggande 

kommunerna som ligger i län med låg skadeprevalens snarare diskuterar klimatrelaterade 

hinder utifrån att det förändrar eller helt minimerar de skadereducerande egenskaperna som 

fallskyddsunderlagen annars ska ha.  

 

Något som inte skiljer sig åt mellan de två grupperna är dock inställningen att 

klimatrelaterade utmaningar inte går att göra någonting åt, utan att det helt enkelt accepteras 

att riskerna ökar under denna period, undantaget en kommun som försåg enstaka lekplats med 

varningsskylt när fallskyddsunderlaget inte hade någon skyddande effekt. Generellt för båda 

grupper går det att se att arbetssättet inte skiljer sig avsevärt beroende på årstid. Den största 

skillnaden mellan de båda grupperna är istället orsaken till att arbetssättet inte differentierar 

beroende på årstid. För de kommuner inom denna studie som kategoriserats till län med låg 

skadeprevalens återfinns samtliga i södra Sverige. Detta gör att dessa kommuner uppger att 

det är svårt att anpassa arbetet efter klimat då klimatet på den geografiska platsen inte tillåter 

några större variationer. Kommunerna inom lågprevalenslänet i denna studie kan under 

vinterhalvåret se skillnader från dygn till dygn vilket leder till att det övergripande arbetssättet 

inte är anpassningsbart beroende på årstid. Istället uppger dessa kommuner att de försöker 

utföra lekplatssäkerhetsarbetet utifrån ett arbetssätt som är applicerbart över majoriteten av 

året vilket leder till att undantagen som uppstår vid väderlek som innebär frystemperaturer får 

ses som bias i arbetet. För de kommuner som i denna studie kategoriserats inom län med hög 

skadeprevalens uppger att orsaken till de inte förändrar arbetssätt beroende på årstid är att 

bruket av lekplatserna är extremt säsongbetonade. Det geografiska läget medför stora 

säsongsvariationer vilket innebär stora snömängder under vinterhalvåret. Detta gör att 

lekplatserna anses som obrukbara vilket innebär att lekplatsarbetet under vinterhalvåret inte 

prioriteras i samma utsträckning som under sommarens högsäsong. 

 

En skillnad som går att se mellan grupperna är att bland kommunerna från län med hög 

skadeprevalens var det uteslutande klimat- och väderrelaterade problem som lyftes som 

begränsade faktorer för det praktiska arbetet med lekplatser och dess säkerhet, medan det 

bland kommuner från län med låg skadeprevalens även lyftes att en begränsande faktor även 



 

  51 

var att ambitionsnivån från kommunens sida begränsades till att uppfylla de säkerhetskrav 

som ställs genom den europeiska standarden. De faktorer som beskrivs som 

framgångsfaktorer för det praktiska arbetet bland kommuner i län med låg skadeprevalens, 

beskrivs också som de största hindrande faktorerna för det praktiska arbetet om dessa faktorer 

inte är applicerbara. Samtidig så identifierar kommunerna inom län med hög skadeprevalens 

beskriver klimatet som en avgörande hindrande faktor för det praktiska arbetet. Å ena sidan 

går det att se att det säsongbetonade arbetssättet leder till att arbetet endast genomförs under 

en del av året. Samtidigt så gör den täta kopplingen till de europeiska standarderna att 

säkerhetsarbetet i vissa fall är svår att applicera på grund av klimatet. Flera av kommuner 

framhäver att det finns en problematik med de europeiska standarderna eftersom dessa skall 

vara applicerbara i klimatzoner från Medelhavet upp till Polcirkeln. 

3.5.3 Jämförelse mellan län med låg respektive hög skadeprevalens utifrån det teoretiska 

lekplatssäkerhetsarbetet 

Utifrån en okulär jämförelse av fördelningen av kategorier och underkategorier så framgår 

inte några stora skillnader mellan län med hög skadeprevalens och län med låg 

skadeprevalens. Antalet kategorier för län med låg skadeprevalens under uppgår till tre till 

antalet medan län för hög skadeprevalens uppgår till fyra. Samtidigt så är antalet 

underkategorier fördelat till elva för län med låg skadeprevalens och nio underkategorier för 

län med hög skadeprevalens. Detta gör att det är svårt att avgöra huruvida det finns några 

skillnader i det kvantitativa antalet för de faktorer som anses som goda förutsättningar för det 

teoretiska arbetet. Samtidigt så går det att skönja att det till viss del är en större variation av 

övergripande faktorer för kommuner i län med hög skadeprevalens. Det finns dessutom fler 

underliggande faktorer bland kommuner i län med låg skadeprevalens vilket kan tyda på att 

län med låg skadeprevalens har en mer tydlig övergripande struktur för arbetet med 

lekplatssäkerhet. Eftersom kommunerna i län med låg skadeprevalens också har fler 

underkategorier så går det att tolka resultatet som att kommuner i län med låg skadeprevalens 

också har fler arbetssätt för att kunna planera och administrera arbetet med lekplatssäkerhet.  

 

Trots att det skiljer sig i antal faktorer och underfaktorer så går det att se stora likheter mellan 

länen snarare än skillnader. Både kommunerna från län med låg skadeprevalens som län med 

hög skadeprevalens påvisar likartade faktorer för framgång med fokus på kommunikation med 

allmänheten, stöd från politiken samt kompetent och utbildad personal. Resultatet av 

intervjusvar från kommuner i län med såväl låg som hög skadeprevalens lyfter upp aspekter 

som tangerar vandra i fråga om faktorer för ett framgångsrik teoretiskt arbete med 

lekplatssäkerhet. Båda typer av kommuner menar att det är av yttersta vikt kring såväl intern 

som extern kommunikation och involvering av aktörer såväl inom den egna organisationen 

som aktörer och input utifrån. Samtidigt visar analys av intervjusvaren att kunskap och 

kompetens hos den egna personalen dels kan öka förmågan att vidhålla en högkvalitativ 

lekplatssäkerhet, dels innebära att lekplatssäkerhet involveras i de mindre handgripliga, 

teoretiska aspekterna av lekplatssäkerhetsarbetet så som planering och utformning av 

lekplatser.  

 

Vid en jämförelse mellan de två grupperna går det att se en faktor som är ett avgörande hinder 

för både kommuner i län med låg skadeprevalens och för kommuner i län med hög 

skadeprevalens, prioritet från den styrande politiken i kommunen. Båda kommungrupper 

utrycker ett behov av resurser såväl ekonomiska som personella. Det går att skönja en önskan 

från informanterna i båda kommungrupper att ha möjligheten att utveckla, utforma och 

planera lekplatssäkerhetsarbetet trots begränsade resurser. Det finns samtidigt en viss skillnad 

i anledningarna till avsaknaden av resurser där kommunerna i län med hög skadeprevalens 

snarare beror på kommunstorlek och kommunala resurser. Det förmedlas incitament att 
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politiken har en vilja att prioritera områden men saknar medlen för att kunna genomföra 

visionerna. Informanterna från kommunerna i län med låg skadeprevalens förmedlar snarare 

uppfattning av att politiken inte ser området som prioriterat eller viktigt. Detta gör att det 

teoretiska arbetet kring lekplatssäkerhet hämmas och fokus på praktiska aspekter att lösa 

problem och släcka bränder kring lekplatssäkerhet prioriteras. Det finns en viss differens i 

kommungruppernas ambitionsnivå där ena gruppen saknar resurserna och andra gruppen 

saknar prioriteringarna. 

 

De skillnader som går att skönja mellan grupperna är antalet faktorer som kommunerna ser 

som hinder för det teoretiska arbetet med lekplatser och lekplatssäkerhet. För kommunerna i 

län med låg skadeprevalens består förhindrande faktorer för det teoretiska av en kategori; 

lågprioriterat område med en två underkategorier; politiskt ointresse/lågprioriterat område 

inom kommunen och ensam ansvarig för planeringsarbetet kring lekplatser. För kommunerna 

i län med hög skadeprevalens går det istället att hitta tre kategorier; avsaknad av officiella 

riktlinjer, låg budget hinder för säkerhetsarbetet samt begränsade arbetsförhållande med 

underkategorierna; låg budget hinder för säkerhetsarbetet kategoriseras vidare i 

underkategorierna; lågt politiskt stöd (budget hinder för säkerhetsarbete), liten kommun, liten 

budget, val av fallskydd beroende av ekonomiska faktorer samt begränsningar i budgeten. Det 

är den ekonomiska aspekten som skiljer de båda grupperna åt då det i båda grupper ses som 

en problematik kring engagemanget och återkopplingen från de organ och de individer som 

fattar de politiska beslutet är faktorer som genomsyra kommuner inom så väl län med låg 

skadeprevalens som län med hög skadeprevalens. Resonemanget kring det politiska stödet 

skiljer sig inte avsevärt mellan de olika grupper utan båda anser att det är av yttersta vikt att 

ha en god förankring kring lekplatssäkerhetsarbetet bland beslutsfattarna. De flesta kommuner 

anser också att det finns en förståelse och en vilja hos beslutfattarna i respektive kommun 

kring arbetet med lekplatssäkerhet, även om det inte alltid är de mest belysta vid 

besluttagandet.  

 

Den springande punkten är istället resonemanget kring resursallokering där beskrivningen 

kring hindret skiljer sig mellan de två grupperna. Kommuner från län med låg skadeprevalens 

för ett resonemang kring problematik och hinder på grund av resursbrist gällande personal 

och tid. Flera av kommunerna i låg skadeprevalenta län menar att det i vissa fall kan vara 

svårt att finna utrymme att kunna utveckla leksäkerhetsplatsarbetet och att arbetet i många fall 

handlar om att genomföra ett grundläggande administrativa- och planeringsarbetet som krävs 

för verksamheten och för att lekplatssäkerhetsarbetet skall kunna genomföras. Det är flera 

kommuner som beskriver att de ensamma skall bedriva lekplatssäkerhetsarbetet med 

begränsade möjligheter för diskussion och boll-plankande.  

 

Kommunerna från län med hög skadeprevalens vittnar istället om resursbrist gällande 

ekonomiska aspekter och flera kommuner menar att viljan och ambitionen finns men på grund 

av att kommunen är relativt liten och har begränsade ekonomiska resurser, gör detta att det 

saknas ekonomiska medel för lekplatssäkerhet. De ekonomiska resurser som finns räcker för 

att täcka de grundläggande behoven och kunna planera och utforma lekplatssäkerhetsarbetet 

på någon form basalnivå. Däremot menar kommunerna att det är svårt att kunna utveckla och 

förändra lekplatserna och skapa mer en kreativ omgivning för lek i en säker miljö.  

 

De skillnader som finns beskriver förvisso liknade problem men ger uttryck i differentierande 

behov där svårigheten är att hitta vägar att kunna utveckla lekplatssäkerhetsarbetet. Trots att 

de mest basala behoven uppfylls så uttrycks en önskan om att ha möjligheten att 

vidareutveckla arbetet kring lekplatsutformning och utformning av lekplatssäkerhetsarbetet.  
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet som framkom i analysen som presenterades i förra kapitlet visar att det inte är 

några tydliga, specifika skillnader mellan de jämförda grupperna. Däremot finns det 

skillnader som är något vagare, men som ändå är intressanta att lyfta och diskutera. Nedan 

kommer först resultatet för kommuner från högprevalenslän och kommuner från 

lågprevalenslän att diskuteras under två separata rubriker, indelat i kommunernas praktiska 

samt teoretiska arbete kring lekplatssäkerhet. Resultaten problematiseras under dessa två 

rubriker utifrån de teorier som presenterades i inledningen, under rubriken 1.6 Teoretiska 

ramverk.  

4.1.1 Diskussion jämförelse mellan kommuner från län med hög- respektive låg skadeprevalens 

utifrån det praktiska arbetet  

Arbetet med att utveckla tydliga strukturer och processer för att tillse att det finns tydliga 

verktyg för säkerhetsarbete inom kommunala organisationer är aspekter som Strömgren & 

Andersson (2010) lyfter som viktiga hörnstenar inom det kommunala säkerhetsarbetet. De 

menar i sin studie kring verktyg för säkerhetsarbete inom svenska kommuner att 

säkerhetsarbetet skall syfta till att vara en omfattande process som kan komma att ta utryck i 

ett antal utförande för att säkerställa att det går att identifiera, förebygga och reducera de 

risker som kan uppkomma inom ramen för den kommunala verksamheten. Strömgrens & 

Anderssons (2010) studie visar att det skiljer sig relativt mycket i hur välutvecklade 

säkerhetsprocesserna är inom de olika kommunerna som undersökts i studien. De menar 

också att det är svårt att analysera den enskilda kommunens säkerhetsarbete eftersom det 

finns stora skillnader utifrån behov och riskomfattning. Studien framhäver även att det kan 

vara svårt att helt formulera egna processer specifika för den enskilda kommunen (Strömgren 

& Andersson, 2010). Vidare menar de dock att ett sätt för kommunerna att kunna utforma 

säkerhetsprocesser är att använda sig av standardiserade processer för att sedermera tillämpa 

dessa utefter den enskilda kommunens lokala förutsättningar och behov. Differenser i 

omfattningen av kommunala säkerhetsprocesser utifrån lekplatssäkerhet beskrivs tydligt inom 

Arroyo-Johnson et al (2016) studie över lekplatssäkerhet i St. Louis. Arroyo-Johnson et al 

(2016) menar att det finns stora demografiska aspekter kring lekplatssäkerheten och vilka 

områden där säkerhetsarbetet är högprioriterat respektive lågprioriterat. Studien visar att inom 

de områden där det finns en konsekvent närvaro av barn i högre grad prioriteras än i de 

områden där barnaskaror fluktuerar övertid.  

 

Flertalet kommuner i denna studie uppger som tidigare nämnts att de använder sig av de 

europeiska standarderna som grund för det praktiska säkerhetsarbetet. Samtidigt finns det 

vissa studier som riktar kritik mot användandet av standarder eftersom det minskar 

flexibiliteten i den enskilda kommunens lekplatssäkerhetsarbete. Jongeneel et al (2015) menar 

att det finns en risk att lekplatser som utformas utifrån standarderna leder till en ökad risk för 

skador. Detta eftersom lekplatserna inte utformas utifrån de behov och de förutsättningar som 

finns dels lokalt geografiskt, dels utifrån vilka användarna av lekredskapen på lekplatserna är.  

Jongeneel et al (2015) menar för visso att standarder är en god övergripande riktlinje för hur 

lekplatser skall utformas men att det lätt istället blir regler skall följas. Detta är också en 

aspekt som flera kommuner beskrivet då problematiken med utformningen av de europeiska 

standarderna skall syfta till att kunna appliceras på en rad olika länder med olika klimat. Detta 

gör att det finns en risk att de material som rekommenderas att användas i fallskyddsområden 

inte är anpassade till det svenska klimatet. De europeiska lekplatssäkerhetsstandarderna bör 
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därför kunna anses som goda riktlinjer men är inte helt anpassade för de svenska 

klimatzonerna. 

4.1.2 Jämförelse mellan kommuner från län med hög- respektive låg skadeprevalens utifrån det 

teoretiska arbetet 

Vikten av interaktion och kommunikation mellan kommunen och allmänheten när det 

kommer till lekplatsarbetet är något som Jansson & Ramberg (2012) också trycker på i sin 

studie som jämför lekplatsförvaltning i två svenska städer. De menar att det viktigt att 

lekplatsanvändarna är en aktiv part i utformningen av lekplatsförvaltningsarbetet och att 

föräldrar, dagmammor och andra aktörer i samhället som har verksamhet på lekplatser har 

möjlighet att framföra synpunkter på hur lekplatser skall utformas och förvaltas. Jansson & 

Ramberg (2012) menar dock att den allra viktigaste aktören vars synpunkter och åsikter i 

synnerhet skall beaktas i lekplatsarbetet är barnen. Lekplatser är en av de få platser inom 

samhället där den huvudsakliga målgruppen är barn, vilket gör att lekplatser också är en av de 

få verksamheter där barnen faktiskt har en möjlighet att få påverka sin omgivning. Detta gör 

att lekplatsförvaltningsarbetet enligt Jansson & Ramberg (2012) måste vara barncentrerad och 

sätta barnens önskemål och vilja högt på agendan.  

 

Jansson & Ramberg (2012) menar också att det är viktigt att det finns en god kommunikation 

och interaktion internt inom den kommunala organisationen. En av de framgångsfaktorer som 

presenteras i deras studie är en samverkan mellan de operativa och de administrativa utförarna 

av lekplatsarbetet. Det är viktigt att den operativa personalen och den personalen som sköter 

det administrativa arbetet samverkar och att de beslut som fattas tas i samförstånd. Samtidigt 

är det också viktigt att det finns en samverkan mellan den avdelning ansvarig för 

lekplatsförvaltningen och övriga delar inom den kommunala organisationen, i synnerhet på 

den politiska beslutsnivån men även med de delar som ansvar för att registrera och utreda de 

demografiska förhållandena i kommunen (Jansson & Persson, 2010). Jansson & Persson 

(2010) redogör i sin studie över hur lekplatser skall planeras och förvaltas att det är av stor 

vikt att det finns en förståelse för hur den kommunala demografin sett ut, både historiskt och i 

dagsläget, för att kunna skapa en förståelse över hur demografin kan komma att förändras i 

framtiden för att på så sätt kunna skapa en framtida bild över vilka behov som kommer att 

kunna uppstå. De politiska beslutsfattarna måste också ges rätt förutsättningar att kunna fatta 

rimliga beslut som gynnar och skapar förutsättningar för en god utveckling och framgångsrik 

behovsuppfyllning (Jansson & Persson, 2010; Jansson & Ramberg, 2012). Ett bra politiskt 

stöd är också av absoluta vikt för att lekplatsförvaltningen skall kunna genomföras eftersom 

det gäller att såväl den operativa som den administrativa personalen skall ha goda 

förutsättningar för att kunna genomföra ett tillfredställande arbete (Jansson & Persson, 2010). 

Det politiska stödet skulle gå att beskriva i termer i form av ekonomiska resurser men också 

resurser i form av personal som kan genomföra arbetet samt riktlinjer för hur arbetet skall 

genomföras. Det lokala säkerhetsarbetet måste formuleras och det måste skapas utrymme för 

att identifiera de risker som finns inom samhället samt måste riktlinjer formuleras som 

reducerar dessa risker (Hanberger, 2015). 

 

Det är svårt att utläsa några tydliga skillnader i vilka faktorer som skapar goda förutsättningar 

för det teoretiska lekplatssäkerhetsarbetet mellan kommuner i län med låg- respektive hög 

skadeprevalens. Inom båda kommungrupperna redogörs för framgångsfaktorer som liknar 

varandra och som ligger i linje med aspekter som presenterats i tidigare studier. På samma sätt 

går det att se att de aspekter som kommunerna ser som hinder i det teoretiska arbetet går att se 

som direkta motsatser till de aspekter som kommunerna framhäver som framgångsfaktorer. I 

synnerhet går det att se det politiska stödet i form av ekonomiska resurser och intresse från 
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beslutsfattarna inom kommunen som brister eller hinder för ett gott lekplatsarbete och en god 

lekplatssäkerhet.  

 

 Det skulle därför gå att påstå att det finns en evidens att just kommunikation och interaktion 

mellan kommunen och externa aktörer är avgörande för en gott lekplatssäkerhets arbete och 

en god lekplatsförvaltning. Genom att identifiera vilka behov och önskemål som finns ute i 

samhället kan kommunen också styra sitt arbete med lekplatsförvaltining och 

lekplatssäkerhetsarbete. Samtidigt som gäller att det finns tillräckligt med resurser för att 

kunna genomföra det arbetet som efterfrågas av de externa aktörerna. Det gäller därför att den 

interna kommunikationen fungerar att beslutshavarna som tilldelar resurser inom kommunen 

förstår vikten av arbetet och att de kan ges incitament för att allokera de resurser som krävs. 

Det skulle därför gå att påstå att det ändock att det finns incitament att anta att det teoretiska 

arbetet i kommuner än med hög skadeprevalens inte är lika omfattande och begränsar dessa 

kommuners förmåga att planera och utforma arbetet kring lekplatssäkerhet. Samtidig går det 

också att tolka det som att kommunerna i de län med hög skadeprevalens är mindre då de har 

mer begränsade resurser. Detta kan i sin tur tolkas som att dessa kommuner bättre ser de egna 

begräsningarna och bristerna i lekplatssäkerhetsarbetet och är mer medvetna om vilka 

förbättringsområden som finns att arbeta med. Det finns dock också här aspekter med 

begränsat datamaterial inom denna studie som gör att det kan vara svårt att dra i några höga 

växlar gällande denna studies analys.  

4.1.3 Kommunernas praktiska arbete utifrån de teoretiska ramverken 

4.1.3.1 Organisationspsykologi och Haddons 10 skadepreventionsstrategier 

Haddons 10 skadereduktionsstrategier har på egen hand ingen direkt koppling till hur det 

kommunala arbetet kring lekplatssäkerhet utformas, däremot finns en indirekt koppling 

genom att strategierna reflekteras i de europeiska standarderna som kommunerna arbetar 

efter. Standarderna påverkar i allra högsta grad många aspekter kring hur kommunerna 

utformar arbetet rörande lekplatssäkerhet. Av den anledning valdes det att inkludera Haddons 

strategier i denna diskussion, kopplat till organisationspsykologi. 

 

Det praktiska arbetet som utförs i kommunerna kring lekplatssäkerhet utgår från de 

europeiska standarderna i alla de kommuner som inkluderats i studien. Dessa är i sig 

utformade på ett sätt som med liten möda går att koppla till Haddons (1970) tio 

skadepreventionsstrategier. Det handlar i standarderna till stor del om att reducera mängden 

energi som frisätts genom att begränsa fallhöjder eller att modifiera kontaktytor, så som 

fallunderlag, för att förhindra eller förminska skador.  

 

Det går tydligt att se att detta är starkt förankrat hos alla kommuner som ingått i studien, 

oavsett om de ligger i län med hög eller låg skadeprevalens. Det är föga förvånande att så är 

fallet då arbetet i kommunerna utgår från samma europeiska standarder, men även att det är 

logiska, konkreta och handfasta diskussionsämnen när det gäller skadeprevention. Det gör 

även att det förmodligen är enkelt att förankra hos den egna kommunala ledningen, trots att 

dessa kanske inte är så insatta i varken skadeprevention eller lekplatskonstruktion; det är 

enkelt att förklara och få genomslag för att lekplatserna bör ha vissa attribut eller uppfylla 

vissa krav för att inte utsätta de lekande barnen för onödiga skaderisker. På så vis kan även 

ekonomiska medel säkras för att driva det arbetet framåt, en process som kan antas ser 

ungefär likadan ut oavsett vilket län kommunen ligger i. Om diskussionen kring 

lekplatssäkerhet, kanske med hjälp av Haddons strategier, kan bli så tydlig och överskådlig att 

även de som inte är direkt involverade i arbetet kan få en god insikt i problematiken så kan det 

påverka vilka signaler som senare skickas från ledningen i organisationen. Detta är en faktor 
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som framkommit som en viktig aspekt kring vad som kan hjälpa eller stjälpa arbetet kring 

lekplatssäkerhet. Något som går hand i hand med organisationspsykologins teorier (Aronsson 

et al, 2012).  Sedan varierar givetvis summorna som kan allokeras till denna typ av arbete 

mellan de olika kommunerna, säkerligen beroende mest på kommunens storlek och totala 

budget, men å andra sidan så är intrycket att dessa två parametrar även påverkar storleken 

samt antalet lekplatser som kommunen innehar från början.  

 

Just kommunal och statlig verksamhet är lite speciell jämfört med exempelvis vinstdrivande 

företag ur ett organisationspsykologiskt perspektiv, genom att bland annat resursfördelning 

kan avgöras på andra grunder än lönsamhet och intresse av att driva verksamheten framåt. 

Detta blir väldigt tydligt då flertalet kommuner som ingått i studien lyfter det som en styrka 

att de tillåts ha flexibla arbetssätt och att tillräckliga resurser tilldelas för att arbetet kan 

utföras. Det förmedlas helt enkelt att det finns god vilja och positiva inställningar från 

överordnade som eventuellt inte är direkt involverade i arbetet, men som har stort inflytande 

över att utforma de arbetsvillkor som finns för arbetet. Denna positiva inställning innebär 

enligt organisationspsykologin (Aronsson et al, 2012) att arbetsklimatet upplevs som mycket 

trevligare vilket i förlängningen ger personal som är mindre stressade och mer tillfreds med 

sitt arbete, vilket i sin tur kan leda till bättre prestationer och högre effektivitet på 

arbetsplatsen.  

 

Å andra sidan finns det även tydliga begränsningar i det praktiska arbetet som går att koppla 

ihop med Haddons (1970) skadepreventionsstrategier. Båda grupperna av kommuner framhöll 

att en tydligt begränsande faktor kring lekplatssäkerhet är väder och klimat. Även om klimatet 

är väldigt skiftande i de olika kommunerna så såg alla det som ett stort hinder för det 

praktiska arbetet, framförallt var det då vinterförhållanden som avsågs. Något som i många 

fall hanterades genom att passivt acceptera att det är så det är i Sverige och inget som går att 

råda över. Hade kommunerna arbetat efter Haddons strategier året om hade förmodligen 

arbetet sett annorlunda ut och anpassats efter säsong i långt större utsträckning, något som 

eventuellt kunde komma påverka skadestatistiken. Det skulle även innebära att de europeiska 

standardernas krav på att lekplatsen ska göras obrukbar om den inte uppfyller kraven som 

ställs i standarden skulle uppfyllas. Exempelvis kan gungor monteras ned om 

fallskyddsunderlaget är för hårt på grund av minusgrader, eller rutschkanor stängas av av 

samma anledning. Det skulle dock, precis som minst en av respondenterna reflekterar över, 

vara ett stort logistiskt tilltag som skulle kräva resurser, som de eventuellt inte i dagsläget har 

att disponera.  

 

Det finns även de kommuner som uttryckte att den egna kommunala organisationen kändes 

som en hämmande faktor för arbetet de försökte bedriva. I dessa kommuner kommunicerades 

budskapet ut att allt arbete som gick utöver att uppfylla de europeiska standarderna ansågs 

onödigt och överflödigt. I vissa fall var det ett budskap som inte kommunicerades ut i tydliga 

och uttalade former, utan mer som ett underförstått budskap. Denna inställning inom den egna 

ledningen kan påverka dels de resurser av olika slag som krävs för att utföra arbetet, dels 

påverka personalen negativt. Det ska poängteras att inom organisationspsykologin så handlar 

det inte endast om ekonomiska medel då resurser diskuteras, utan det kan även bland annat 

handla om fortbildning, tidsmässiga resurser, frihet att påverka det egna arbetet eller 

uppmuntran och stöttning från överordnade chefer (Aronsson et al, 2012).  

 

Just kommunal verksamhet kan anses, ur ett organisationspsykologiskt perspektiv, vara i 

speciellt stort behov av att försöka främja ett gott arbetsklimat och en god organisationskultur. 

Detta är nämligen en verksamhet som ofta blir granskad med kritiska ögon från flera håll; 
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allmänheten som inte allt för sällan uttrycker sitt missnöje med hur deras samhälle förvaltas å 

ena sidan, å andra sidan är det riksdag och landsting som kan påverka vilka förutsättningar 

den kommunala verksamheten har att tillgå. Med krav från flera håll är behovet än större av 

ett positivt ledarskap inom den kommunala organisationen för att arbetsklimatet ska upplevas 

som positivt av de anställda och på så vis öka effektiviteten och produktiviteten, något som 

kan driva hela den kommunala verksamheten framåt i en positiv riktning, inklusive arbetet 

kring lekplatssäkerhet.  

 

Det är också slutligen intressant att reflektera över huruvida det faktiskt skulle komma 

påverka skadestatistiken om kommunerna fick mer resurser så att lekplatserna fullt ut kunde 

klimatanpassats. Detta är något som inte är helt säkert då de kommuner som ligger i län med 

hög skadeprevalens faktiskt är de kommuner med jämnast vinterklimat, det vill säga när 

vintern kommer är det färre nollgenomgångar. Detta innebär att åtgärder som skulle behövas 

sättas in kanske bara skulle behövas genomföras vid ett eller ett fåtal tillfällen. Kommunerna 

som ligger i län med låg skadeprevalens har å andra sidan fler nollgenomgångar per 

vintersäsong, vilket gör att exempelvis fallskyddsunderlag såsom sand ömsom fryser till is 

ömsom tinar. Detta kan leda till att om exempelvis ytor ska hållas halkfria krävs ett mer 

kontinuerligt arbete med att sanda och/eller salta.  

 

En faktor som givetvis kan spela in på skadestatistiken, speciellt i förhållande till 

vinterklimat, är ju hur den faktiska användningen av lekplatserna ser ut under den säsongen. 

De allra flesta som intervjuades hävdade att användningen var låg under denna period, dock 

finns ingen data på detta inkluderat i denna studie. Något som kan vara intressant för framtida 

forskning.   

 

4.1.3.2 Nyttoteorin 

En stor del av det praktiska arbete kommunerna ställs inför är att utforma och designa 

lekplatser på ett sätt som dels skapar en kreativ och utvecklande miljö för barn att vistas i, 

dels är en säker och trygg miljö där risken för att skada sig är minimal. En nyckelfaktor kring 

kommunernas praktiska arbete som framkom är arbetet med att utforma och jämföra olika 

typer av fallskyddsunderlag och jämföra olika typer av material för att säkerställa att 

målsättningen med att reducera riskerna för att användarna av lekredskapen skadas uppnås. 

Det skulle kunna gå att säga att det absolut bästa sättet för kommunerna att reducera riskerna 

för skadeuppkomst är att helt eliminera de situationer där skaderiskerna kan komma att 

uppstå. Som nämndes i inledningen finns det dock en viktig poäng i att låta barn utsätta sig 

för vissa risker för att de skall ges möjlighet att utvecklas och lära sig (Svedung, 2007).  

 

När det kommer till det praktiska arbetet med lekplatssäkerhet skulle det gå att till viss del se 

kommunen som en individuell konsument som i arbetet med lekplatssäkerhet utgår ifrån att 

maximera nyttan vid utformningen av lekplatsen. Vissa av de attribut som den individuella 

konsumenten inom nationalekonomin antas underbygga sina beslut med i en 

konsumtionssituation (O´Sullivan et al, 2014) går också att tillskriva den enskilda 

avdelningen eller enheten med ansvar för lekplatser och lekplatssäkerhet. För det första så är 

budgeten hos dessa enheter begränsad vilket gör att valmöjligheterna för de personer 

ansvariga för lekplatssäkerhet också är begränsade. Det finns inte en outtömlig mängd 

resurser utan verksamheten som ansvar för lekplatssäkerheten måste hushålla med de resurser 

de tillhandahåller (Wilkinson, 2008). En aspekt som framkommit som en framgångsfaktor för 

det praktiska arbetet är en aktiv jämförelse av olika typer av fallskyddsmaterial och 

fallskyddsunderlag.  
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Målsättningen för samtliga kommuner är att reducera förekomsten av skador utifrån Haddon 

Jr:s tio skadepreventionsstrategier. Detta torde göra att samtliga kommuner har liknade 

preferenser när det kommer till att välja fallskyddsunderlag, att fallskyddsunderlaget skall 

minska det mekaniska energiutbytet och reducera energiuppkomsten utifrån Newtons tredje 

fysisklag (Goldstein, 2000; Gibson: Rivara et al, 2001). Genom att utifrån Haddons andra 

skadepreventionsstrategi;  

 

Begränsa mängden av ansamlad energi, ex reducera potentiell fallhöjd 

 (Haddon Jr, 1980), 

 

och skapa förutsättningar för att nyttoeffekten med skadereducerandeåtgärder och fallskydd 

maximeras. Utifrån Haddons andra skadepreventionsstrategi går det att argumentera för att 

det tillvägagångsätt som bör vidtas för att uppnå fullständig nyttomaximering kring 

fallskyddet är att helt reducera risken för att falla och endast använd markliggande lekredskap. 

Här uppstår dock en valsituation där risken för fallskada ställs emot barns möjlighet till 

utveckling genom att få utsätta sig för risker och testa sina gränser (Svedung, 2007). Samtliga 

kommuner som deltagit i denna studie har uppgett att deras lekplatser innehar lekredskap med 

fallhöjden 3.0 meter som är den maximalt rekommenderade fallhöjden i de europeiska 

standarderna (SIS, 2010). Det går därför att anta att samtliga av de tillfrågade kommunerna 

anser att det finns en högre marginalnytta i att låta barn få möjlighet att få testa sina gränser 

och utsätta sig för riskerna med att klättra.  

 

Kommunerna har istället valt att söka reducera riskerna med fallskador genom att applicera 

Haddons sjunde skadepreventionsstrategi; 

 

Att modifiera potentiellt skadande kontaktytor, ex mjukare fallytor eller 

avrundande hörn (Haddon Jr, 1980), 

 

genom att applicera de europeiska standardernas rekommendationer att tillse att det finns ett 

välfungerande fallskyddsområde under de lekredskapen med en fallhöjd på högre än 60 

centimeter (SIS, 2010). De preferenser som kommunerna har vid val av lekredskap och 

fallskyddsunderlag kommer därför att fokusera på att nyttoeffekten av fallskyddsunderlaget 

reducerar en så stor mängd av den energi som uppstår vid det mekaniska energiutbyte som 

uppstår vid kollision efter fall utifrån Newtons tredje fysiklag Goldstein, 2000; Gibson: 

Rivara et al, 2001). Preferenserna vid val av fallskyddsunderlag är således att hitta ett så 

effektivt material för fallskyddsunderlag som möjligt. Rekommendationer för effektiva och 

fungerande fallskyddsunderlag finns också de beskrivna i de europeiska standarderna (SIS, 

2010). Detta innebär att det går att anta att preferenserna vid val av fallskyddsunderlag syftar 

till andra aspekter än hur väl fallskyddsunderlaget reducerar energiutbytet vid kollision 

 

Det är i huvudsak tre av de olika nyttoteorier som Wilkinson (2008) presenterar som skulle 

kunna appliceras vid kommunens konsumtionsbeslut vid antagandet om att kommunen i 

konsumtionssituation agerar som en individuell konsument och där allt annat endast är en 

valsituation av vilken typ av utrustning och fallskyddsunderlag som skall jämföras. Först och 

främst är beslutsnyttoteorin den teori som skulle gå att applicera, där kommunen jämför de 

olika fallskyddsunderlagen och de olika utrustningarnas egenskaper och kostnader utifrån 

vilka nyttopreferenser kommunen har (Wilkinson, 2008). Kostnaden är en aspekt som flera 

kommuner poängterat vid val av fallskyddsunderlag, då kommunerna menar att deras 

begränsade budget är en viktig faktor. Eftersom samtliga material som används är godkända 

menar vissa kommuner att det billigaste materialet har högst nyttoeffekt då fallskyddet 
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uppfyller standardernas krav och ger mest skydd per spenderad krona (Wilkinson, 2008). En 

annan aspekt som kommunerna menar tas i beaktande när de väljer fallskyddsunderlag är hur 

olika material reagerar med varandra; nyttan av att ha material vars egenskaper inte reduceras 

av varandra är också en faktor som kommunerna uppger som en orsak till att de väljer att 

konsumera olika material. Hur kommer nyttoeffekten påverkas av att ha två olika material 

som minskar varandras skadereducerande egenskaper och hur kan kommunerna påverka valen 

för att uppnå maximal nyttoeffekt genom att kombinera olika material och på så sätt hitta en 

kombination av de fallskyddsunderlag som generar den största nyttoeffekt (Wilkinson, 2008). 

 

Den andra nyttoteorin som kan appliceras är förväntningsnyttoteorin. Fallskyddsunderlagets 

användningsområde är också en viktig aspekt som kommunerna uppger som en faktor vid val 

av fallskyddsunderlag. Detta gör att det finns en tanke kring hur fallskyddsunderlaget 

förväntas fungera och vilken den förväntade nyttoeffekten uppfattas vara (Wilkinson, 2008). 

Flera kommuner uppger att de varierar material utifrån vilken typ av lekredskap som finns 

inom fallskyddsområdet och vilken nyttoeffekt som utformningen av lekplatsen förväntas ha 

(Wilkinson, 2008).  

 

Det finns också en allmännyttoaspekt som måste beaktas. Flertalet av kommunerna uppger att 

de i hög grad försöker anpassa lekplatserna så att de skall tilltala och kunna nyttjas av en 

varierad population av barn inom kommunen med olika förutsättningar, förmågor och 

intressen. Detta gör att en stor mängd av individuella upplevelser av nytta skall sammanfogas 

för att maximera den allmänna nyttograden och skapa en så stor positiv nyttoeffekt som 

möjligt inom ramen för den offentliga verksamheten (Varian, 2010; Wilkinson, 2008; Frank 

& Bernanke, 2004).  

 

4.1.3.3 LPS 

Flertalet kommuner poängterar att de i kommunen har ett övergripande säkerhetstänkande 

som också skapar utrymme och en kvalitét i det praktiska arbetet med lekplatssäkerhet och 

den praktiska utformningen av lekplatser. Kommunerna uppger att de utformat processer 

kring det praktiska arbetet vilket leder till att de utifrån LPS också säkerställer en tydlig 

struktur kring hur arbetet skall utföras och som genomsyrar hela organisationen ansvarig för 

det praktiska arbetet kring lekplatserna och lekplatssäkerheten. En kommun menar att de 

lägger stor vikt på kompetens hos sin personal och att samtliga som arbetar med de mer 

kvalificerade arbetsuppgifterna är utbildade i de europeiska standarderna som ligger till grund 

för kommunens utformning av lekplatser. Just den tekniska kompetensen är något som 

Hanberger (2015) anser är en viktig byggsten i det kommunala arbetet med det lokala 

säkerhetsarbetet och Hanberger (2015) menar att teknisk kompetens är en av de bitar som bör 

finns i den lokala säkerhetsorganisationen. Samtidigt finns det också en viss risk med att 

tillhandahålla samtliga anställda inom organisationen denna kompetens.  

 

Kommunen som uppgav att samtlig personal innehar kompetens i att utföra arbetet utifrån de 

europeiska standarderna uppgav också att det är den interna personalen som sköter de årliga 

besiktningarna. Detta göra att såväl det utförande som kontrollerande arbetet återfinns inom 

en och samma organisation. Det finns ett visst värde i att kunna använda sig av aktörer 

utanför organisationen som kan genomföra eller kontrollera, för att på så sätt minska risken 

för jävsituationer. Trots att kommunen uppgav att det inte är samma individer som bygger 

lekplatserna som besiktigar dem så finns det ändock en viss risk för att individerna inom 

organisationen påverkas av sina kollegor (Hanberger, 2015). Det går dock att argumentera för 

att finns ett kvalitiétsvärde i att de personer som utför monteringen av en lekplats också har 

kompetens att genomföra besiktningar. Detta gör att kvaliteten på det arbetet som genomförs 
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ökas eftersom den monterande personalen känner till vilka risker som kan reduceras redan i 

monteringsskedet. Detta skapar en övergripande kompetensökning inom organisationen och 

kan organisationen förmedla värdet och vikten av att genomföra goda besiktningar kan också 

risken för besiktingsbias och jävsituationer reducera eftersom organisationens lärande och 

kunnande ökar (Hanberger, 2015).  

 

Inom det flesta andra kommuner uppgavs det att de lägger ut den årliga kontrollbesiktningen 

på entreprenad. Detta ställer krav på att organisationens personal och ansvariga för det 

övergripande praktiska arbetet också kan identifiera vilka externa nyckelaktörer som skall 

involveras (Hanberger, 2015). Det finns naturligtvis en positiv inverkan på att kontrollarbetet 

genomförs utanför organisationen men detta leder också till ett kunskapsglapp eftersom det 

finns aspekter som kan leda till att den helhetsbilden med erfarenhet saknas inom 

organisationen (Hanberger, 2015). Ett antal kommuner har dock uppgett att de personer som 

har det övergripande ansvaret för lekplatsarbetet och lekplatssäkerheten tidigare har arbetat 

som besiktningspersoner för lekplatssäkerhet. Organisationen har därmed lyckats identifiera 

en kompetenslucka och sedan fyllt den med den saknade kompetensen (Hanberger, 2015). 

 

En annan aspekt som kommunerna har framhävt vara en framgångsfaktor för det praktiska 

arbetet är tydliga arbetsstrukturer, styrdokument för det praktiska utförandet samt en 

förförståelse för det material som används. Att det finns en kompetens inom organisationen 

hur arbetet skall genomföras och en tydlighet som gör att det vid omsättning av personal 

underlättar överlämningsarbetet och som reducerar antalet kunskapsglapp på grund av 

erfarenhetsförskjutningar (Hanberger, 2015). Det finns därför underlag inom organisationerna 

för hur verksamheten skall bedrivas och erfarenheten och lärdomar förflyttas inom 

organisationen snarare än blir individbunden (Hanberger, 2015). 

4.1.4 Kommunernas teoretiska arbete utifrån de teoretiska ramverken 

4.1.4.1 Organisationspsykologi 

Även in om kommunernas teoretiska arbete kring lekplatssäkerhet framkom det att 

organisationspsykologin är en stor påverkansfaktor i hur arbetet upplevs. Det gavs uttryck för 

att det inom organisationen fanns en flexibilitet som gjorde det möjligt för allmänheten att 

påverka kommunens arbete kring lekplatserna och dess säkerhet. Något som ansågs vara en 

enorm styrka och viktig framgångsfaktor för det egna arbetet. Detta inom 

organisationspsykologin kan tolkas som att det inom organisationen finns ett klimat och en 

vilja som tillåter ett flexibelt arbetssätt och att de anställda känner att de ges utrymme för 

detta, något som kräver en upplevd trygghet i arbetsklimatet (Aronsson et al, 2012). Har inte 

de anställa en känsla av frihet att utforma det egna arbetet och att de har tillit från sina 

överordnade skulle detta vara långt mer begränsat.  

 

Det lyftes även i intervjuerna att erfarenhet, engagemang och kompetens var stora tillgångar 

för att driva det teoretiska arbetet kring lekplatssäkerhet framåt. Alla dessa faktorer är olika 

typer av resurser som Aronsson et al (2012) lyfter som viktiga resurser för att skapa ett gott 

arbets- och organisationsklimat. Även lyhördhet inför ny forskning belystes, något som 

återigen kan tyda på en flexibel och öppen organisation.  

 

Det finns även inom kommunernas teoretiska arbete kring lekpaltssäkerhet faktorer som 

upplevdes som begränsande som kan diskuteras ur en organisationspsykologisk vinkel. Något 

som lyftes var att det inom någon kommun upplevdes som att det egna arbetsområdet var 

politiskt lågprioriterat och av ointresse för överordnade i organisationen, något som tog sig 

uttryck i att det mesta av arbetet utfördes av en person. Detta kan vara hämmande både för 
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arbetet i sig, men även påverka den anställda negativt. Som Aronsson et al (2012) poängterar 

så är positiv kommunikation från ledare/ chefer av stor vikt för hur de anställda ska uppleva 

sitt arbetsklimat och på så vis att de i förlängningen även påverkar den anställdes både 

prestation och välmående. Även om det i en liten kommun finns små finansiella medel kan 

organisationen utformas på ett sådant sätt att de anställda känner sig guppskattade och sedda. 

Detta kan påverka hens motivation och på så vis leda arbetet hen utför framåt.  

 

Givetvis är det så att arbete med att utveckla en organisation genom 

organisationspsykologiska termer inte kommer påverka skadestatistiken över fallskador från 

lekredskap på lekplats på kort sikt. Däremot är det inte helt otroligt att anta att det på lång sikt 

kan göra att större fokus och engagemang läggs i arbetet kring ämnet, något som i sin tur 

givetvis kan visa sig ha effekt på statistiken.  

 

4.1.4.2 Nyttoteorin 

Nyttoteorin kopplat till de teoretiska aspekterna av kommunernas lekplats- och 

lekplatssäkerhetsarbete handlar till stor del om allmännyttan, Welfare-aspekterna av arbetet 

(Varian, 2010). Allmännyttan är en aspekt som dels måste beaktas på ett övergripande plan 

inom kommunen och dels måste beakta en maximal nyttoeffekt på ett flertal olika 

verksamheter (Varian, 2010). Samtidigt är de resurser som kommunen har att röra sig med 

begränsade och flera kommuner påtalar att en av de största begräsningarna för deras arbete 

med lekplatser och lekplatssäkerhet är begränsade ekonomiska resurser och små budgetar. 

Den övergripande kommunala budgeten skall fördelas på ett sådant sätt den kan bekosta en 

rad samhällsnyttiga funktioner. Då en kommun skall prioritera och fördela de ekonomiska 

resurserna så att en så stor del av kommunens befolkning får så stor nytta av de beslut och den 

resursallokering som fattas gäller det att kunna hitta former för att bemöta och uppnå de 

behov och maximera de nyttoeffekter som i största mån gynnar en sådan stor del av 

befolkningen som möjligt.  

 

När det kommer till lekplatssäkerhet går det att argumentera för att allmännyttan är begränsad 

och nyttoeffekterna endast gagnar en mindre befolkningsandel. Det finns därför få argument 

för att lägga stora resurser på just lekplatssäkerheten, något som också ett flertal kommuner 

påtalar då flera menar att det saknas politiskt stöd i vissa aspekter. Vissa kommuner menar att 

lekplats- och lekplatssäkerhetsarbetet överhuvudtaget är lågprioriterat inom kommunen och 

att de i mångt och mycket får klara sig på knappa resurser. Detta kan anses tangera den 

moraliska problematiken inom Welfare-teorin eftersom en lågprioriterad lekplatssäkerhet 

drabbar en del av befolkningen som flera kommuner menar är en redan utsatt och 

lågprioriterad befolkningsgrupp (Varian, 2010). Vissa kommuner menar också att de har ett 

stort politiskt stöd men att kommunen är liten och saknar stora ekonomiska resurser vilket gör 

att de måste prioritera andra områden för att den allmänna nyttoeffekten skall maximeras för 

en så stor befolkningsgrupp som möjligt (Varian, 2010). Flertalet kommuner påtalar också en 

problematik med att den egna kommunen är relativt liten, vilket också med för begränsningar 

i kommunens resurser när det kommer till såväl ekonomiska som personella tillgångar. 

Kommunerna arbetar med relativt små medel för att bedriva en övergripande verksamhet som 

skall gynna en så stor del av kommunens medborgare. Kommunerna menar å ena sidan att 

lekplatssäkerhetsarbetet är en viktig aspekt inom ramen för den kommunala verksamheten 

och det finns en önskan och en vilja att kunna bedriva ett gott lekplatssäkerhetsarbetet. 

Problematiken ligger i att kommunen också måste förvalta sina resurser för att tillse att den 

allmänna nytta i sådan hög grad som möjligt, detta gör också att kommunerna torde prioritera 

de aspekter inom ramen för kommunens verksamhetsområde som också generar största 

möjliga allmännytta. Utifrån den aspekten är det inte svårt att anta varför 
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lekplatssäkerhetsarbetet i vissa kommuner inte är högprioriterat. Lekplatssäkerhetsarbetet är 

en kostnad för kommunen och dess innevånare där en relativt liten del av kommunens 

medborgare gagnas av de direkta nyttoeffekterna av ett framskridande 

lekplatssäkerhetsarbete. Det är i huvudsak de barn och deras familjer samt aktörer så som 

dagmammor eller förskolor som nyttjar lekplatsen som kan anses gagnas av 

lekplatssäkerhetsarbetets direkta nyttoeffekter då eventuella skador som kan komma att 

uppstå på grund av olyckor i samband med lek också kommer att ha en direkt inverkan på i 

första hand barnet genom smärta och skador samt på föräldrar och tidigare nämnda aktörer 

genom psykiskt lidande (Jansson, 2005; Svedung, 2007). 

 

I en direkt nyttoeffekt kommer inte övriga medborgare att gynnas av att resurser läggs på 

lekplatssäkerhetsarbete utifrån antagandet att de inte har en direkt koppling till ett barn som 

eventuellt skadad sig. Ur den aspekten går det inte heller att se någon nyttoeffekt för den 

övriga allmänheten som inte nyttjar lekplatsen utan det skall snarare krasst ses som en 

slösaktig resursallokering där resurserna istället kunnat läggas på exempelvis förbättrat 

gatunät eller förbättrad sjukvård. Det finns också en problematik som nämnts av flera av 

kommunerna kring den ojämna demografiska fördelningen. Kommunerna menar att det är 

svårt att motivera lekplatssäkerhetsarbetet på vissa platser inom kommunen eftersom det inte 

längre finns några barn på området. Flera kommuner menar att de rustar upp lekplatserna på 

ett område där det under en tidsperiod finns många barn och där lekplatsen är frekvent brukad 

men att den då barnen växer upp och slutar nyttja lekplatsen inte längre finns något behov. 

Det går inte längre att argumentera för att det finns någon allmännytta att underhålla 

lekplatsen då den inte utnyttjas vilket kommunerna menar skulle leda till en oansvarig 

resursallokering eftersom resurser läggs på outnyttjad verksamhet. På kortsikt finns det därför 

inga argument för lekplatssäkerhetsarbete då den direkta nyttoeffekten inte speglar det behov 

som finns för att uppnå en allmännytta (Frank & Bernanke, 2004; O’Sullivan et al, 2014; 

Tierney, 2006). 

 

Samtidigt går det att argumentera för att det på långsikt finns en allmännytta och en 

nyttoeffekt som kan gagna hela samhället. Dels finns den moraliska aspekten där kommunen 

har ett ansvar att tillse att alla de medborgare som finns i kommunen har möjlighet till en 

miljö där de utifrån de egna förutsättningarna kan utvecklas och stimuleras (Jansson, 2005; 

Svedung, 2007). Det finns således ett moraliskt ansvar att tillse att lekplatser som drivs utifrån 

kommunen också uppfyller de behov och den nyttoeffekt för användaren vilket gör att 

allmännyttan får ta avsteg till fördel för den moraliska aspekten av nyttoeffekten av 

lekplatssäkerhet (Varian, 2010). Dels finns det en långsiktig allmännyttoaspekt som går att 

tillämpas. Skulle ett barn skada sig så finns det risk för stora samhällsekonomiska 

konsekvenser eftersom då vid vårdtillfället innebär att dels kortsiktiga samhällskostnader då 

föräldrarna är hemma för vård av barn vilket leder till produktionsbortfall då åtminstone en 

förälder är borta från arbetet (SoU, 2003), dels kan det innebära långsiktiga samhällskostnader 

om barnet kräver längre vård eller vid invaliditet kräver framtida assistans(SoU, 2003). Detta 

är kostnader som kan komma att påverka hela samhället i en högre grad än kostnaden för att 

förebygga och reducera skadorna vid fallolyckor på lekplatser (MSB, 2012) vilket gör att den 

långsiktiga allmänna nyttoeffekten dels är ekonomisk försvarbar, dels är en moralisk 

ståndpunkt som inte skall förringas (Svedung, 2007; Jansson, 2005; Tierney, 2006; Varian, 

2010). 
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4.1.4.3 New public management governance 

En av de aspekter som flertalet kommuner poängterat vara en nyckelfaktor för att lyckas är en 

god interaktion med kommunmedborgarna. Kommunerna menar att en av deras viktigaste 

ingångskanaler för att kunna utveckla lekplats- och lekplatssäkerhetarbetet är input från 

allmänheten. Flertalet kommuner poängterar vikten av att medborgarna tar kontakt när de 

upptäcker brister men också att medborgarna får vara delaktiga i processen att utveckla och 

utforma lekplatserna. Denhardt & Denhardt (2000) menar att det är viktigt att allmänheten får 

vara delaktiga i de processerna inom den offentliga sektorn och att det finns en arbetsgång 

som inbjuder till delaktighet och att det allmänna intresset sätts i första rummet. 

Organisationer i den offentliga sektorn måste utvecklas ifrån att vara byråkratiskt styrda organ 

med slutna system och invecklade beslutsapparater till att bli öppnare och mer transparenta 

organisationer som tar tillvara på medborgarnas engagemang och försök att bidra till 

förbättring (Denhardt & Denhardt, 2000).   

 

Det är tydligt att det finns en viss kontrast mellan de olika kommunerna då vissa menar att det 

finns ett visst motstånd från det politiska styret att arbeta med lekplatssäkerhetsfrågor trots att 

det finns ett uttalat behov från allmänheten. Medan andra menar att orsaken till att lekplats- 

och lekplatssäkerhetsarbetet har lyfts upp på agendan är på grund av medborgarförslag och ett 

ökat intresse för att tillse att det finns aktivitetsmöjligheter för barnen i kommunen.   

 

Denhardt & Denhardt (2000) menar också att det är viktigt att organisationerna inom offentlig 

sektor utvecklas från att servera medborgarna färdiga produkter till att erbjuda alternativ där 

medborgarna själva får möjlighet att påverka och utveckla dessa samhällsnyttiga funktioner. 

Samtidig påtalar vissa av kommunerna under intervjuerna att det finns en viss problematik 

kring föräldrarnas önskemål kring såväl lekplatssäkerheten som lekplatsutformningen. Vissa 

kommuner menar att en del föräldrar inte alltid har en förståelse för att det är viktigt för barn 

att få möjlighet att utvecklas genom att ta risker, utan föräldrarna menar istället att 

lekplatserna i vissa fall är osäkra. I andra fall menar kommunerna att föräldrar inte alltid har 

kunskap om vilka faktorer och säkerhetsaspekter som måste uppfyllas då föräldrarna själva 

utformar lekredskap och lekplatser som inte alltid är helt säkra. Det finns därför en viss 

konflikt mellan de organ som skall tillhandahålla en produkt och de som skall konsumera eller 

använda produkten. Det är därför viktigt för kommunerna att tänka strategiskt men att agera 

demokratiskt så att medborgarna har en förståelse för varför vissa aspekter inom 

lekplatsutformningen inte är gångbar eller varför vissa åtgärder som de önskar vidtas inte 

genomförs. Detta på ett sätt som innebär att den offentliga organisationen inte kör över 

medborgarna och åsidosätter deras åsikter utan beaktar och behandlar dessa i en demokratisk 

anda. Samtidigt som det allmänna intresset beaktas och är det huvudsakliga målet (Denhardt 

& Denhardt, 2000). 

 

Ett flertal kommuner poängterar också att en aspekt som är ett hinder för det teoretiska arbetet 

är avsaknaden av policys och styrdokument. Det finns en arbetsgång internt på kommunen där 

de insatta har en stor förståelse för hur arbete med lekplatssäkerhet och lekplatsutformning 

skall genomföras. Det finns dock en risk att detta hindrar den demokratiska processen och 

möjligheten till engagemang försvåras eftersom de personer som inte är förtrogna med 

arbetssätten inte har en möjlighet att förstå och/ eller sätta sig in i processerna. Detta leder till 

en försämrad transparens och ett försämrat engagemang bland medborgarna. Det kan i sin tur 

riskera att leda till en återgång där organisationerna i den offentliga sektorn styr vilka 

samhällsnyttiga funktioner som skall prioriteras snarare än att erbjuda de samhällsnyttiga 

funktioner som medborgarna efterfrågar (Denhardt & Denhardt, 2000). 
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4.1.4.4 LPS 

En av de aspekter som kommunerna beskrev som en nyckelfaktor för framgång i det 

teoretiska arbetet är stöd från den kommunala politiken. Genom att applicera LPS på den 

enskilda kommunenheten med ansvar för lekplatser och lekplatssäkerhet skulle det också gå 

att ge en förklaringsmodell över hur den enskilda enheten påverkas av beslut som tas i den 

övergripande kommunala organisationen.  

 

Kommunerna menar att det i vissa fall är svårt att få tillgång till de resurser de skulle vilja ha 

och att det i vissa enskilda fall också är så att politiken i kommunen prioriterar ned 

lekplatssäkerhetsarbetet. Detta gör att den enskilda enheten i mångt och mycket har en 

reducerad handlingskraft och de måste anpassa sitt arbete utifrån mandat från en annan del i 

organisationen (Hanberger, 2015). En annan aspekt som ett antal kommuner lyfte var bristen 

på lokala policys kring lekplatssäkerhetsarbete och att mycket av det interna arbetet baserades 

på muntlig förståelse och muntligt formulerade tillvägagångssätt. Detta kan som tidigare har 

nämnts skapa svårigheter vid omsättning av personal eftersom den kompetens och kunskap 

som finns inom organisationen riskerar att bli individbunden och således tappas om dessa 

individer skulle förvinna ur organisationen (Hanberger, 2015). En annan aspekt kring 

avsaknaden av styrdokument och policys som Hanberger (2015) beskriver är risken för 

godtycklighet och risken för att beslut och åtgärder som tas inte är konsekventa. Det finns 

också en risk för att det uppkommer otydligheter kring vilka åtgärder som skall vidtas och hur 

arbetet kring lekplatssäkerheten skall utformas (Hanberger, 2015). 

 

En av de faktorer för framgång som många kommuner framhåller är kommunikationen med 

samhällsaktörer utanför den egna organisationen. En av de aspekter som många av 

kommunerna berört är dialogen med dagmammor som till viss del bedriver sin verksamhet på 

lekplatserna. Denna dialog innebär att kommunerna lyckats identifiera nyckelaktörer med 

relativt stor kompetens kring vilka faror och risker som kan uppstå på en lekplats och hur 

dessa kan undvikas eller när något inte står rätt till. Samtidigt är dessa aktörer ute på plats i en 

annan kontext än den interna personalen, utifrån den faktorn att dagmammorna använder sig 

av lekplatsutrustningen genom att deras dagbarn leker där. Fel och brister som kanske inte 

syns vid de okulära kontrollerna, som genomförs mer frekvent än de mer omfattande 

besiktningarna, kommer upp idag och kan åtgärdas. Utifrån LPS är detta ett bra exempel på 

hur en organisation kan nyttja nyckelaktörer i samhället för att upprätta ett lokalt 

säkerhetsarbete och som gynnar hela samhället då resurser kan läggas på andra delar i den 

stora organisationen än att göra funktionskontroller (Hanberger, 2015). 
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4.1.5 Slutmodell 

 
Modell över påverkansfaktorer för det kommunala lekplatsarbetet  

 

Ovanstående modell visar de påverkansfaktorer och påverkansaspekter som diskuterats under 

resultatdiskussionsavsnittet utifrån de faktorer kommunerna själva uppgett, samt utifrån de 

teoretiska ramverk som diskuteras samt de lagrum som omnämns i inledningskapitlet. 

Modellen visar hur dessa aspekter förhåller sig till lekplatsarbetet och i vilken omfattning 

dessa kan anses påverka lekplatsarbetet.  

4.2 Metodologisk diskussion 
Inom vetenskaplig forskning finns en stark tradition av kvantitativ metod som även präglat 

den terminologi som används än idag vid presentation av resultat och metodologiska 

diskussioner. Enligt Kvale (2007) är de vanligaste termerna som diskuteras objektivitet, 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa termer, med de definitioner som används 

inom kvantitativ forskning, är svåra att överföra till kvalitativ forskning. Därför föreslår 

Granheim & Lundman (2004) att lämpligare termer bör användas för kvalitativ forskning. De 

diskuterar därför forskningsresultat utifrån tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet. Kvale 

(2007) menar dock att det är bättre att använda samma terminologi men att tydligt definiera 

vad som avses när de används för att diskutera kvalitativ forskning, så därför kommer det 

nedan vara just objektivitet, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet som används för att 

diskutera studien.  

4.2.1 Objektivitet 

Objektivitet kan vid första anblick tyckas vara ouppnåeligt genom kvalitativ forskning som 

till hög grad handlar om att studera verkligheten genom människors perception och tolkningar 

av den. Kvale (2007) hävdar dock att objektivitet kan tolkas som att reflektera det studerades 

sanna natur. Så om det studerade ämnet ses som en produkt av den värld eller sociala 

verklighet som skapas genom den förhandling som sker i interpersonella möten, då kan den 

kunskaps som lyfts ur den situationen anses vara objektiv. Med andra ord, om verkligheten 

inte definieras som ett statiskt tillstånd med en enda sann definition, utan snarare som ett 
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tillstånd som är i ständig omförhandling beroende på vem som tolkar den och/eller som en 

produkt som skapas mellan människor där enighet uppstår kring hur verkligheten ska tolkas, 

då går det att diskutera objektivitet även inom kvalitativa studier. Objektivitet diskuteras då 

som till vilken grad resultaten avspeglar den tolkning som skapades i det interpersonella 

mötet, i detta fall mellan intervjuare och respondent, utan att den som genomfört analysen 

färgat resultatet med sina egna biaser. Kvale (2007) poängterar således att om hantverket i 

studien är gott, går objektivitet att uppnå.  

 

Frågan blir då om hantverket i denna studie är tillräckligt gott för att hävda att objektivitet är 

uppnådd. Detta är givetvis komplicerat att bedöma och kommentera, men något som styrker 

studiens objektivitet är att två personer varit involverade genom hela processen. Intervjuerna 

och transkriberingarna genomfördes individuellt, men analyserna genomfördes både 

individuellt och gemensamt, vilket resulterade i att den som inte genomfört intervjun kunde 

analysera materialet och bilda sig en uppfattning kring det och sedan stämma av med 

intervjuaren till vilken grad den bild som framkommit genom analysen reflekterade den 

verklighet som skapats vid intervjutillfället.  

4.2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studien är. Ur ett kvalitativt perspektiv handlar det 

exempelvis om huruvida respondenten skulle komma att ge samma svar på frågorna vid olika 

intervjutillfällen och/eller till olika intervjuare. Senare i processen kan det diskuteras utifrån 

om två olika personer skulle komma till samma resultat vid transkribering och analys (Kvale, 

2007).  Utifrån perspektivet om respondenterna skulle ge samma svar vid olika tillfällen 

och/eller olika intervjuar så bedöms det här att det i denna studie är hög reliabilitet. 

Anledningen till att denna slutsats dras är att ämnet i fråga inte är av personlig karaktär för 

respondenterna, det vill säga det är inte frågor som kräver personliga, privata och/eller intima 

svar som kan vara känsligt för respondenterna. Istället handlar det om deras profession och 

den organisation de arbetar inom. Det finns helt enkelt en distans mellan frågorna som ställs 

och respondenternas person, vilket förmodligen gör frågorna mindre känsloladdade för dem 

personligen, vilket i sin tur leder till att slutsatsen som här dras är att det på grund av låg 

känsloladdning är hög sannolikhet för att respondenterna skulle komma att ge samma svar på 

frågorna till olika intervjuare och/eller vid olika tillfällen.   

4.2.3 Validitet 

Validitet definieras ofta genom frågan ’mäter studien det tror att den mäter?’, vilket 

eventuellt är en fråga som är enklare att tillämpa och besvara inom kvantitativa studier. Om 

begreppet breddas något och diskuteras ur perspektivet till vilken grad den valda metoden 

undersöker det som ska undersökas så är det enklare att förhålla sig till begreppet även inom 

kvalitativa studier (Kvale, 2007). Han menar till och med att begreppet går att vidga ännu mer 

till att försöka besvara frågan ’i vilken utsträckning studien/ observationerna reflekterar 

fenomenet och/eller variablerna som studien har för avsikt att studera’. Ur ett kvalitativt 

perspektiv handlar det helt enkelt inte om att försöka hitta en absolut sanning i resultaten, då 

hela grundantagandet inom kvalitativ forskning är att det inte finns någon absolut sanning 

eftersom det är socialt konstruerade fenomen som undersöks. Istället handlar denna 

diskussion om grad av sannolikhet, att genom analyser försöka värdera och bedöma olika 

möjliga tolkningarna och försöka komma fram till vilken av tolkningarna som bäst reflekterar 

och återger den verklighet som respondenterna försökt förmedla.  Kvale (2007) föreslår att en 

studies validitet bedöms utifrån tre kriterier; 

 

• Kvalitén i hantverket 

• Genom kommunicerade resultat 
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• Resultatens pragmatiska effekt 

 

Validitet genom hantverkskvalité innebär kort att det genom hela studiens gång har 

kontrollerats, återkopplats, ifrågasatts och teoretiskt tolkats för att på så vis försöka hålla 

resultatet nära det insamlade materialet. Det innebär att kritiskt granska de egna resultaten för 

att på så vis testa de egna slutsatsernas validitet. I denna studie har ständiga återkopplingar 

gjorts genom både planeringen och utformningen av studien och analysen av det insamlade 

materialet. Visserligen begränsas alltid en studie av kunskapen av de som genomför studien 

och givetvis är denna studie inget undantag. Hade arbetet utförts av erfarna forskare med stor 

erfarenhet av de metoder som här använts så hade givetvis validiteten varit högre, å andra 

sidan kan kanske ett visst mått av osäkerhet vara bra för en studies kvalité. Processen tillåts gå 

långsammare och fler återkopplingar till teori, metodik och material görs för att försöka 

säkerställa att inget av stor vikt för studieresultatet går omärkt förbi.  

 

Punkt nummer två enligt Kvale (2007) handlar om att kommunicera studiens resultat på ett 

sätt att de så långt det är möjligt faktiskt förmedlar det de avser att förmedla. Det kan 

testas/göras på tre nivåer. Deltagarnivå, läsarnivå samt kollegial nivå. På deltagarnivå har 

denna studie inte återkopplat till respondenterna i efterhand för att kontrollera/validera 

resultaten, däremot gjordes det direkt i intervjusituationen om något var oklart. Detta gjordes 

genom att intervjuaren hela tiden hade stödfrågor för att påminnas om att något kanske 

behövde utvecklas eller förtydligas så inga missuppfattningar mellan de två parterna uppstod. 

Validering på läsarnivå har inte gjorts, helt på grund av tidsbrist. På kollegial nivå däremot 

har det fortlöpande varit en process att stämma av och validera då det varit två som utfört 

studien tillsammans. Här har möjligheten utnyttjats till stor grad att få återkoppling på att det 

som förmedlats i textform verkligen avspeglar den innebörd som önskas förmedla. I det 

avseendet måste studiens validitet bedömas som hög.  

 

Den sista punkten Kvale (2007) tar upp som viktig för validering är den pragmatiska effekten 

av resultaten, vilket innebär om den nya kunskapen som förmedlas genom studien faktiskt 

används och leder till praktiska förändringar. Han menar att om så sker så stärker det studiens 

validitet genom att påvisa att kunskapen är tillämpbar i den verklighet som studien hade för 

avsikt att studera. I detta fall är det dock för tidigt att dra sådana slutsatser då dels studien är 

liten i sin omfattning och dels är resultaten ännu inte tillgängliga för de som möjligen skulle 

komma omsätta dem i praktiken. Det kan dock eventuellt vara uppslag för framtida forskning 

som presenteras nedan.  

4.2.4 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet är starkt förknippat med kvantitativa studier där ett stort underlag kan 

reflektera samhälleliga tendenser och trender. Det är även detta som är kvalitativa studiers 

största kritik gällande generaliserbarhet, att underlaget helt enkelt är för litet för att kunna 

generalisera resultaten till andra situationer eller populationer. Det går även lite mot 

grundtanken med kvalitativa studier; att på djupet förstå ett fenomen specifikt för den 

studerade gruppen. Däremot kan det finnas situationer där det finns intresse av att generalisera 

även kvalitativa resultat, exempelvis till liknande situationer som i stor grad liknar och/eller är 

kopplade till den typen av situation/händelse/fenomen som studien undersökt. I just denna 

studie kan det handla om en vilja att möjligen kunna generalisera studiens resultat till andra 

kommuner som ingår i de län som inkluderats i studien, men som av olika skäl inte själva 

deltagit i studien. Dessa kommuner kan ur vissa aspekter antas ha liknande egenskaper som 

de kommuner som ställt upp i studien och därför önska ta del av och använda de resultat som 

framkommit.  
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Kvale (2007) presenterar två metoder för att genomföra en sådan generalisering, genom 

statistisk generalisering samt genom analytisk generalisering. Den förstnämnda kräver att 

studiens resultat är kvantifierade samt att deltagarna är randomiserade, det är med andra ord 

inte en metod som går att tillämpa i denna studie. Analytisk generalisering kan göras från två 

perspektiv, dels genom ett resonemang och analys från de som utfört studien, dels genom att 

de som eventuellt är mottagare av generaliseringen får ta del av resultaten och avgöra dess 

relevans. Den förstnämnda metoden är svår att tillämpa här då kunskapen om de övriga 

kommunernas egenskaper är för bristfällig för att avgöra om deras situationer är tillräckligt 

lika för att kunna implementera studiens resultat hos sig. Den senare metoden, att 

kommunerna själva får ta del av och bedöma studiens relevans för deras egen situation är fullt 

möjlig och kanske den mest lämpliga metoden för att avgöra generaliserbarhet.  

 

Något som dock kan öka studiens generaliserbarhet menar Granheim & Lundman (2004) (de 

använder termen överförbarhet) är dock att det i studien finns med utförliga beskrivningar 

över kontexten studien genomförs i, karaktäristika kring deltagarna samt detaljerade 

beskrivningar av datainsamlingsmetod och analys. Om detta uppfylls ökar chansen att kunna 

generalisera resultaten då det finns fler punkter att stämma av om situationen som studerats är 

jämförbar med situationen som resultaten önskas generaliseras till. I denna studie har det 

gjorts stora ansträngningar för att uppfylla just dessa kriterier. 

4.2.5 Studiebegränsningar 

En stor begränsning i denna studie är att det inte med säkerhet går att säga att de kommuner 

som inkluderats i studien fullt ut är representativa för det statistiska underlaget för hela länet 

som hämtats via PAR. Då statistiken är baserad på alla kommuner inom länet, men att endast 

ett urval av dem valt att delta i studien så går det inte att dra definitiva slutsatser. Det kan vara 

så att just de kommuner som valt att delta har helt annan statistik för fallskador från 

lekredskap på lekplats än länet i stort. Faktum är att i de tre län som inkluderades i studien 

finns totalt 63 kommuner, men endast 11 kommuner inkluderas i denna studie, vilket är 

17,5% av det totala antalet. Givetvis går det inte att dra slutsatser från ett så litet urval och 

påstå att det är gällande alla kommuner. För att kunna göra det hade en mycket större 

kvalitativ studie varit nödvändig, alternativt en kvantitativ studie, exempelvis en enkätstudie.  

 

Det som däremot är en enorm styrka i att utföra en kvalitativ studie är att det går att få ett djup 

i insamlade data som inte är möjlig i en kvantitativ studie i samma utsträckning. Eftersom 

varje datainsamlingstillfälle, i detta fall intervjuerna, skräddarsys och utvecklas i samverkan 

med respondenten finns möjligheten att fånga upp långt fler nyanser och detaljer än vad en 

enkät med standardiserade frågor någonsin har möjlighet att göra. Detta i sin tur gör att det 

genom analysarbetet kan framkomma en större förståelse till underliggande orsaker, trender 

och tendenser som kan berika och bredda förståelsen för det studerade fenomenet.  

 

En annan begränsning som bör tas med i beaktning när slutsatser dras från denna studie är 

vilka begränsningar som finns i Patientregistret (socialstyrelsen.se). Enligt dem själva 

kategoriseras 25% av alla fallolyckor som ospecificerade fall vilket innebär att det i den 

kategorin kan finns ett antal fallskador från lekredskap på lekplats som då inte räknas med i 

korrekt kategori. Då det inte går att säga hur stort det eventuella antalet är så förblir det en 

osäkerhetsfaktor i analysen av koden W09, fallolyckor från lekredskap på lekplatser. Vidare 

så bör det även has i åtanke att Patientregistret endast representerar de som behandlats inom 

slutenvården, givetvis finns det även ett stort antal patienter som söker vård på grund av 

fallolyckor från lekredskap på lekplatser som inte hamnar inom slutenvården, utan exempelvis 

istället behandlas inom öppenvården, det kan exempelvis handla om lindrigare skador. Hade 
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statistik från öppenvård/ specialistöppenvård inkluderats i studien hade dock resultatens 

osäkerhet varit än större, då det enligt socialstyrelsen själva är e än större procentuell andel av 

ospecificerade fall inom denna typ av vård. Med alla dessa betänkligheter kring statistiken 

hämtad från PAR så kvarstår ändå det faktum att det finns en markant skillnad i statistiken 

mellan län med hög skadeprevalens och län med låg skadeprevalens som inte endast går att 

förklara genom att påstå att vissa landsting är mer noggranna i sin rapportering till 

Socialstyrelsen, även om det givetvis kan påverka.  

 

En begränsning med den intervjuteknik som valts till denna studie är att intervjuerna utfördes 

över telefon. En stor del av det som kommuniceras mellan två personer är så kallad icke-

verbal kommunikation (Creswell, 2007). Icke-verbal kommunikation består av all 

kommunikation förutom själva orden som uttalas, exempelvis kroppsspråk, intonation och 

språkmelodi. Kroppsspråket kan förmedla mycket när vi kommunicerar med andra, men det 

faller av naturliga orsaker helt bort vid en telefonintervju där respondenten och intervjuaren 

inte ser varandra. Intonation, språkmelodi och eventuell annan icke-verbal kommunikation 

som kommuniceras genom hörsel kan givetvis uppfattas via telefon, även detta faller dock 

bort då transkriberingsmetoden som valdes till denna studie inte tar hänsyn till dessa 

parametrar, utan endast går ut på att transkribera de faktiska talade orden. Att det helt faller 

bort är dock en sanning med modifikation då det varit samma personer som utfört intervjuerna 

som senare har lyssnat igenom ljudfilerna, transkriberat och senare analyserat materialet. Med 

andra ord har förmodligen känslan för och uppfattningen av materialet ändå färgats något av 

denna typ av icke-verbal kommunikation.  

 

Att valet föll på telefonintervju, trots de begränsningarna som följer, var helt enkelt en 

resursfråga. Det skulle ta allt för stora resurser i anspråk att åka runt till de respektive 

kommunerna som ställt upp i studien och genomföra intervjuerna på plats. Framförallt hade 

det varit allt för tidskrävande för att hinnas med inom den tidsram som fanns tillgänglig för 

denna studie då avstånden mellan de olika kommunerna är stort. Något som däremot mildrar 

förlusten av den icke-verbala kommunikationen något är det faktum att analysmetoden 

baseras på det manifesta innehållet i underlaget, snarare än det latenta, vilket innebär att den 

stora vikten i analysen läggs just vid det uttalade ordet och mindre vikt på vilket budskap som 

kan tolkas fram ”mellan raderna”.  
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4.3 Slutsats 
Resultaten av denna studie är inte några tydliga och enkla svar på vad i kommunernas arbete 

kring lekplatser och lekplatssäkerhet som eventuellt skiljer sig åt mellan kommuner belägna i 

län med hög skadeprevalens kontra kommuner belägna i län med låg skadeprevalens. Det som 

framkom var en bild av att de kommuner belägna i län med låg skadeprevalens hade en något 

mer samstämmig och enhetlig bild de förmedlade gällande vilka faktorer de ansåg vara 

hindrande eller underlättande för deras arbete. I kommuner belägna i län med hög 

skadeprevalens var dessa faktorer mer spridda och inte lika samstämmiga kommunerna 

emellan.  

 

Den slutsats som därför dras i denna studie är att det kan finnas faktorer i hur kommunerna 

från län med olika fallskadeprevalens arbetar kring lekplatser och lekplatssäkerhet som skiljer 

dem åt, något som denna studies resultat indikerar, men för att få en specifik bild av vilka 

dessa faktorer är krävs vidare forskning.  

4.4 Framtida forskning 

Ett förslag till framtida forskning som vore intressant att utforska vore om klimatet påverkar 

skadeprevalensen i de olika länen. De län som ingått i denna studie ligger i väldigt olika 

klimatzoner vilket leder till att de inom kommunerna står inför väldigt olika vädermässiga 

förhållanden. I denna studie fanns en tanke om att jämföra skadedata per kvartal från 

Patientregistret (socialstyrelsen.se) med väderdata från SMHI. Tyvärr gick det inte att 

genomföra inom ramarna för denna studie på grund av ekonomiska och tidsmässiga 

begränsningar. Detta skulle dock kunna vara intressant att studera för att på så vis kanske 

förstå skillnaderna i statistiken bättre.  
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  A 

Bilagor 

Bilaga 1, följebrev 
Tack för att du överväger att delta i denna studie!  

Syfte: Studiens syfte är att försöka kartlägga vilka faktorer kring lekplatser samt arbetet 

kopplat till dessa som kan påverka nivån av fallskador till följd av fallolyckor från lekredskap 

på lekplatser. Flertalet kommuner runt om i landet är inkluderade.  

 

Anonymitet: Kommunerna kommer inte vara anonyma i studien, då det handlar om 

offentliga verksamheter samt att de eventuellt går att identifiera genom annat material som 

används, då främst skadestatistik från Patientregistret, genom Socialstyrelsens 

statistikdatabaser. Däremot kommer du som person vara anonymiseras, all information som 

kan komma identifiera dig, exempelvis namn, befattning etc., kommer under transkriberingen 

av intervjun redigeras bort. Detta innebär att endast de som ingår i studiegruppen (två 

studenter samt eventuellt deras handledare) kring studien kommer ha tillgång till denna 

information. Om det inom er kommun är en väldigt liten arbetsgrupp som arbetar just med 

lekplatser och att denna grupp är enkel att identifiera, exempelvis via kommunens hemsida, 

får du noga ta ställning till huruvida du ändå kan tänka dig att ställa upp på intervjun. 

 

Rätt att avbryta: Du har närhelst du önskar rätten att avbryta intervjun, utan att ange orsak 

till intervjuaren. Du har även rätten att avstå från att besvara vissa frågor, givetvis även här 

utan att behöva ange orsak.  

 

Tidsåtgång: Intervjun kommer ta mellan 30-60 minuter. 

 

Resultatens användande: Resultaten från studiens intervjuer kommer analyseras och 

inkluderas i en masteruppsats skriven vid Karlstads universitet. Denna masteruppsats är efter 

godkänd opponering publikt material. 

 

Ljudupptagning: Intervjun kommer spelas in. Inspelningen kommer sedan transkriberas och 

anonymiseras (se punkt ovan angående anonymitet). Endast de som ingår i studiegruppen 

kommer ha tillgång till, och arbeta med, ljudfilerna.  

 

Frågor i efterhand: Om du i efterhand har frågor du vill ställa kring studien, din medverkan 

eller resultaten är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter kan förmedlas på det vis 

som passar dig bäst, över telefon i slutet av intervjun (om du väljer att delta) eller skriftligen 

via e-post.  

 

Nu när vi gått igenom förutsättningarna för studien och din medverkan, känns det fortfarande 

okej att delta i studien?  

 

(OM JA): Då kommer vi starta ljudinspelningen och den första frågan kommer vara om du 

fått ta del av följebrevet, så det kommer med på inspelningen. 

 

(OM NEJ): Då tackar vi för att du tog dig tiden att prata med oss och om du har några frågor, 

nu eller senare, är du varmt välkommen att kontakta oss.  
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Bilaga 2, intervjuguide 
Inledning 

 

- Nu har ljudinspelningen startat. Följebrevet har vi gått igenom och du har godkänt det, 

stämmer det? 

- Har du några frågor kring studien eller följebrevet innan vi startar? 

 

Tema 1. Översikt över kommunens (praktiska) arbete kring lekplatser samt 

lekplatsernas design. 

 

- Har jag uppfattat det korrekt att du är väl förtrogen med kommunens arbete med lekplatser? 

 

- Kan vi börja med att du beskriver hur ni inom kommunen arbetar med era lekplatser? 

   

  

      

 

 

 

 

 

 

 

- Kan du beskriva de lekplatser ni har inom kommunen? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2. Kommunens arbete kring lekplatser, utöver det praktiska/ fysiska.  

 

- Utöver det praktiska arbetet kring lekplatser, kan du beskriva om ni inom kommunen på 

annat sätt arbetar med lekplatssäkerhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- När det gäller kommunens arbete kring lekplatssäkerhet, vad är det ni fokuserar på? 

Stödfrågor: 

• Hur många finns? (har antalet varierat 

över tid?) 

• Hur stora är de? (finns strl. indelningar, 

ex lekplatser och parklek etc.?) 

• Hur gamla är de? 

• Vilka underlag används? 

• Vilka redskap finns? 

• Vilka fallhöjder har de? 

Stödfrågor: 

• Vilken förvaltning är ansvarig? 

• Speciell arbetsgrupp/ person som är 

ansvarig? 

• Är arbetet aktivt eller passivt? Ex finns 

speciellt fokus eller har någon ”råkat få” 

ansvaret för lekplatser? 

Stödfrågor: 

• På vilket sätt? Policys? Styrdokument? 

• Vem har ansvaret för det arbetet? 

• Långsiktig/ officiell plan? 

• Är det ansett som ett prioriterat område? 



 

  C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hur många av de nuvarande lekplatserna är godkända enligt de Europeiska-standarder som 

finns? 

 

- När blev de olika lekplatserna godkända? 

 

 

 

 

 

 

 

- Finns det uppdateringar inplanerade på de nu icke godkända lekplatserna inom kommunen? 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3. Löpande arbete/ underhåll kring lekplatserna.  

- Vem/ vilken tjänst inom kommunen är ansvarig för det löpande underhållet av kommunens 

lekplatser? 

 

-Vem/ vilken enhet/ grupp utför det praktiska arbetet med underhållet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Har de som genomför underhållsarbetet något speciellt fokus på säkerheten kring 

lekplatserna? 

 

- Om det skulle upptäckas säkerhetsbrister på en lekplats, kan du beskriva hur det då hanteras 

inom kommunen? Hur ser arbetsgången ut? 

Stödfrågor: 

• Vilka faktorer är det som diskuteras? 

(fallolyckor, staket, nedskräpning, 

vandalism etc. etc.).  

• Är skador pga. fallolyckor något som 

diskuteras/ fokuseras på? 

Stödfrågor: 

• Var uppdateringar nödvändiga för att få 

dessa godkända? 

• Om ja, varför uppdaterades just dessa? 

Stödfrågor: 

• Av vilken anledning ska de uppdateras? 

• Hur/ på vilket sätt ska de uppdateras?  

Stödfrågor: 

• Vad är det som görs? (gräsklipp, 

undersökning av strukturer/ underlag.) 

• Har de speciella fokusområden? (om ja, 

fastställda av vem?) 

• Hur ofta genomförs underhållsarbetet? 

(olika för olika säsonger?) 

• Görs uppföljning på underhållsarbetet? 



 

  D 

- Historiskt sett inom er kommun, vilken typ av brister är det som är vanligast? 

 

Tema 4. Säkerhetsinspektioner.  

- Hur ser förfarandet ut kring säkerhetsinspektioner av lekplatser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Om brister upptäcks vid säkerhetsinspektionerna, hur ser arbetsgången ut inom kommunen 

då? 

 

 

 

 

 

 

 

-Görs säsongsbetonade säkerhetsbesiktningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Är det något mer du skulle vilja tillägga kring er kommuns arbete med lekplatser och dess 

säkerhet? 

 

- Finns det någon aspekt kring lekplatssäkerhet som du känner att vi missat att ta upp i denna 

intervju? 

 

- Vi vill återigen tacka för att du tog dig tiden att delta i vår studie och om du kommer på 

något du vill tillägga eller fråga om så är du varmt välkommen att kontakta mig eller min 

kollega!  

  

Stödfrågor: 

• Vem utför inspektionerna? 

• Hur ofta genomförs de? 

• Är det ett standardiserat arbete? 

• Utifrån vilka kriterier är inspektionerna 

utformade? 

Stödfrågor: 

• Vilka åtgärder tas? 

• Vem är ansvarig för åtgärderna? 

• Görs någon uppföljning på det arbetet? 

 

Stödfrågor: 

• Vinter, hårt underlag; sommar, värme 

etc.  

• Har det hänt att ni fått stänga lekplatser 

pga. säkerhetsrisker? 
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Bilaga 3, resultatmatris kommuner från län med låg skadeprevalens 

Tema Kategori Underkategori 

Goda förutsättningar för det 

praktiska arbetet 

Säkerhet som process 
Säkerhetsarbete som ständig process 

Stort fokus på ett flexibelt säkerhetsarbete 

Planering och 

ändamålsanpassning 

Variation i storlek och åldersanpassning 

Fallskyddsunderlag beroende på nyttjandeområde 

Tankar kring hur olika fallskyddsmaterial reagera 

med varandra 

Pågående materialdiskussion 

Tydlig arbetsstruktur 

Tydlig ansvarsuppdelning mellan drift och 

utformning 

Varje lekplats ett projekt 

Dokument för komplettering av 

standarden 

Utformning av handlingsplan för lekplatsarbetet 

Styrdokument kring tillgänglighet 

Hindrande faktorer för det 

praktiska arbetet 

Klimatpåverkan på säkerhet 
Inga säsongsvariationer i arbetet 

Problematisering kring ojämnt vinterväder som 

pendlar mellan tö/fruset 

Riskreducering före kreativitet 

och utveckling 

Arbetar endast utifrån att uppfylla standarden 

Drift- och underhållsplan finns, utgår från 

standarden 

Goda förutsättningar för det 

teoretiska arbetet 

God kommunikation God kommunikation mellan kommun och allmänhet 

God kompetens 

God sakkunskap hos ansvarig personal 

Tradition och erfarenhet i arbetsgruppen 

Stort engagemang bland ansvarig personal 

(eldsjälar) 

Engagerad och kompetent personal (eldsjäl) 

Utformning och utförande inom kommunen 

Lyhörd för forskning och nya rön 

Bra politiskt stöd 
Bra politiskt stöd 

Bra politiskt stöd 

Hindrande faktorer för det 

teoretiska arbetet 
Lågprioriterat område 

Politiskt ointresse/ lågprioriterat område inom 

kommunen 

Ensam ansvarig för planeringsarbetet kring 

lekplatser 
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Bilaga 4, resultatmatris kommuner från län med hög skadeprevalens 

Tema Kategori Underkategori 

Goda förutsättningar för det 

praktiska arbetet 

Plan för upprustning 

Fokus på upprustning  

Intern materialdiskussion 

Diskussion kring hur olika material fungerar 

tillsammans 

Lekplatsanpassning efter 

målgrupp 

Variation i storlek och åldersanpassning 

Ett fåtal större lekplatser med tema kopplat till vardera 

lekplatsen 

Faktorer som hindrar det 

praktiska arbetet 

Arbetssättet är standardstyrt, men 

inte klimatanpassat 

Ej säsongsanpassade lekplatser 

Arbetet utgår från standarden, men kan vara svår att 

tillämpa 

Arbete utifrån standarden 

Lekplatser lågprioriterade 

vintertid 

Tydligt säsongsbetonat maj-september 

Tillsyner under högsäsong, inga tillsyner under 

vinterhalvåret 

Hindrande faktorer för det 

teoretiska arbetet 

Avsaknad av officiella riktlinjer 

Inga officiella styrdokument 

Inga särskilda styrdokument, reglerat i kommunal 

handlingsplan 

Intern överenskommelse, saknar styrdokument 

Låg budget hinder för 

säkerhetsarbete 

Lågt politiskt stöd (budget hinder för säkerhetsarbete) 

Lite kommun liten budget, val av fallskydd beroende av 

ekonomiska faktorer 

Begränsningar i budgeten  

Begränsande arbetsförhållande 

Liten arbetsgrupp en person ansvarig för alla 

kommunens lekplatser 

En ansvarig för det teoretiska arbetet 

Goda förutsättningar för det 

teoretiska arbetet 

Utrymme för utveckling ges 

genom politiken 

Stort politiskt stöd 

Säkerhet stort fokus från politiken i kommunen 

Budgettillskott för ökad kvalitet  

God extern interaktion 
Tydlig och viktig kommunikation med invånare 

Stort mått av kommunikation med intressegrupper inom 

kommunen 

Tydlig rollfördelning  
Tydlig och konkret lekplatspolicy och arbetsstruktur 

En större arbetsgrupp med en ansvarig 

Säkerhetsarbetet prioriterat 
Tydligt fokus på säkerhetsarbete 

Vikt på säkerhet samtlig personal som gör mer 

omfattande tillsyner utbildade i standarden 
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Bilaga 5, Länsdemografisk statistik för urvalen 

 

Skånes län 
 

Befolkningsstorlek 
Total 

befolkning 

2016 1 319 663 

 

 

 

  Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 
  

Kön Befolkningsstorlek Procentuell fördelning 

  
Män 

657 244 
49,80% 

  
Kvinnor 662 419 50,20% 

  Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

  

   

Ålder Befolkningsstorlek Åldersgrupper 

Befolkningsstorlek per 

åldersgrupp 

Procentuell 

fördelning 

0-4 år 79 117 

0-14 år 223 615 16,94% 5-9 år 70 800 

10-14 år 73 698 

15-19 år 68 577 15-19 år 68 577 5,20% 

20-24 år 84 973 

20-64 år 757 205 57,38% 

25-29 år 94 252 

30-34 år 86 248 

35-39 år 84 831 

40-44 år 86 564 

45-49 år 86 776 

50-54 år 86 662 

55-59 år 74 844 

60-64 år 72 055 

65-69 år 74 324 

65+ år 260 076 19,71% 

70-74 år 70 251 

75-79 år 47 219 

80-84 år 32 566 

85+ år 35 716 
Källa: Statistiska Centralbyrån scb.se 

 

Medelvärde för disponibel inkomst hushåll med barn 0-19 år 2015 

Ålder 

Ensamstående 

hushåll i SEK 

Medel för 

population i 

SEK 

Samboende hushåll 

i SEK 

Medel för 

population i 

SEK 

Övriga hushåll 

i SEK 

Medel för 

population i 

SEK 

18+ år 317 100 

277 800 

624 700 

580 386 

673 100 

653 743 

18-29 år 226 200 407 600 583 100 

30-49 år 310 300 617 600 669 600 

50-64 år 392 400 757 200 741 600 

65+år 349 200 683 500 690 500 

65-79 år 349 400 689 800 723 900 

85+ år 0 282 300 494 400 
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Källa: Statistiska Centralbyrån scb.se 

 

Medelålder vid födsel för första barnet 

2015 
  

Kön Ålder 

  
Män 31,50 år 

  
Kvinnor 29,09 år 

  Källa: Statistiska Centralbyrån scb.se 

 

Medelvärde för skatt i länet 2015 
 

Medelkommunalskattesats i länet 2015 i procent 31,24% 

 
Medelvärde för slutlig kommunal skatt i länet 2015 i SEK 56 600 

 Källa: Statistiska Centralbyrån scb.se 

 

Andel arbetslösa i länet 2016 
 

Ålder Antal 

Procentuell 

Fördelning 

20-64 år 57 000 7,53% 
Källa: Statistiska Centralbyrån scb.se 

Utbildningsnivå för länet under 2016 

   

Ålder 

Befolkningsstorl

ek för 

Åldersgrupp 

Utbildning 

mindre än 3-årig 

gymnasialutbildni

ng 

Utbildning 

motsvarande 3-

årig 

gymnasieutbildni

ng 

Utbildning kortare än 

en 3-årig 

eftergymnasialutbildn

ing 

Utbildning längre än 

en 3-årig 

eftergymnasialutbildn

ing 

Utbildningsni

vå saknas 

16-24 år 140 009 55 709 52 883 18 386 6 305 7 805 

25-34 år 180 500 33 378 56 371 30 798 53 511 7 394 

35-44 år 171 395 40 102 42 379 23 529 61 035 4 909 

45-54 år 173 438 74 284 27 343 28 162 41 209 2 576 

55-64 år 146 899 75 352 18 784 22 001 29 252 1 514 

65-74 år 144 575 80 164 18 557 16 951 26 679 1 944 

Totalt 956 816 358 989 216 317 139 827 217 991 26 142 
Källa: Statistiska Centralbyrån scb.se 

 

Ålder 

Utbildning mindre 

än 3-årig 

gymnasialutbildning 

i % 

Utbildning 

motsvarande 3-årig 

gymnasieutbildning 

i % 

Utbildning kortare än en 

3-årig 

eftergymnasialutbildning 

i % 

Utbildning längre än en 

3-årig 

eftergymnasialutbildning 

i % 

Utbildningsnivå 

saknas i % 

16-24 år 39,79% 37,77% 13,13% 4,50% 5,57% 

25-34 år 18,49% 31,23% 17,06% 29,65% 4,10% 

35-44 år 23,40% 24,73% 13,73% 35,61% 2,86% 

45-54 år 42,83% 15,77% 16,24% 23,76% 1,49% 

55-64 år 51,30% 12,79% 14,98% 19,91% 1,03% 

65-74 år 55,45% 12,84% 11,72% 18,45% 1,34% 

Totalt 37,52% 22,61% 14,61% 22,78% 2,73% 
Källa: Statistiska Centralbyrån scb.se 
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Västerbottens län 

    Befolkningsmängd 2016 

Total befolkning 2016 265 355 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 
 

Kön Befolkningsstorlek Procentuell fördelning 

Män 
133 973 

50,49% 

Kvinnor 131 382 49,51% 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 
 

 

Ålder Befolkningsstorlek Ålderskategorier 

Befolkningsstorlek 

per ålderskategori Procentuell fördelning 

0-4 år 14 420 

0-14 år 43 632 16,44% 5-9 år 15 109 

10-14 år 14 103 

15-19 år 13 862 15-19 år 13 862 5,22% 

20-24 år 19 971 

20-64 år 152 117 57,33% 

25-29 år 20 052 

30-34 år 16 354 

35-39 år 15 557 

40-44 år 15 857 

45-49 år 16 092 

50-54 år 16 473 

55-59 år 15 694 

60-64 år 16 067 

65-69 år 16 143 

65+ 55 736 21,00% 

70-74 år 14 596 

75-79 år 10 208 

80-84 år 7 503 

85+ år 7 286 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Medelvärde disponibel inkomst för hushåll med barn 0-19 år 2015 

Ålder 

Ensamstående 

hushåll i SEK 

Medel för 

population i SEK 

Samboende 

hushåll i SEK 

Medel för 

population i SEK 

Övriga 

hushåll i SEK 

Medel för 

population i SEK 

18+ år 320 600 

254 314 

597 300 

558 900 

713 300 

739 886 

18-29 år 230 500 443 200 546 200 

30-49 år 317 400 592 800 720 500 

50-64 år 381 500 691 000 796 900 

65+år 265 100 794 000 779 200 

65-79 år 265 100 794 000 765 000 

85+ år 0 0 858 100 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 
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Medelålder vid födsel för första 

barnet 2015 

Kön Ålder 

Män 30,72 år 

Kvinnor 28,63 år 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Medelvärde för skatt i länet 2015 

Medelkommunalskattesats i länet 2015 i procent 33,66% 

 Medelvärde för slutlig kommunal skatt i länet 2015 i 

SEK 62 800 

 Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Andel arbetslösa i länet 2016 

Ålder Antal Procentuell fördelning 

20-64 år 8 100 5,32% 
K Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Utbildningsnivå för länet under 2016 

    

Ålder 

Totalt 

Åldersgrup

p 

Utbildning mindre 

än 3-årig 

gymnasialutbildnin

g 

Utbildning 

motsvarande 3-

årig 

gymnasieutbildnin

g 

Utbildning kortare än 

en 3-årig 

eftergymnasialutbildni

ng 

Utbildning längre än en 

3-årig 

eftergymnasialutbildni

ng 

Utbildningsniv

å saknas 

16-24 

år 31 126 10 845 12 709 4 931 1 423 1 472 

25-34 

år 36 405 4 940 13 394 6 151 11 085 900 

35-44 

år 31 414 5 886 9 046 3 764 12 256 426 

45-54 

år 32 565 14 629 4 405 5 265 8 078 182 

55-64 
år 31 761 17 109 3 453 5 081 5 978 119 

65-74 

år 30 739 17 970 3 412 3 783 5 399 112 

Totalt 194 010 71 379 46 419 28 975 44 219 3 211 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Ålder 

Utbildning mindre 

än 3-årig 

gymnasialutbildnin

g i % 

Utbildning 

motsvarande 3-

årig 

gymnasieutbildnin

g i % 

Utbildning kortare än 

en 3-årig 

eftergymnasialutbildnin

g i % 

Utbildning längre än en 

3-årig 

eftergymnasialutbildnin

g i % 

Utbildningsniv

å saknas i % 

16-24 år 34,84% 40,83% 15,84% 4,57% 4,73% 

25-34 år 13,57% 36,79% 16,90% 30,45% 2,47% 

35-44 år 18,74% 28,80% 11,98% 39,01% 1,36% 

45-54 år 44,92% 13,53% 16,17% 24,81% 0,56% 

55-64 år 53,87% 10,87% 16,00% 18,82% 0,37% 

65-74 år 58,46% 11,10% 12,31% 17,56% 0,36% 

Totalt 36,79% 23,93% 14,93% 22,79% 1,66% 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 
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Dalarnas län 

Befolkningsmängd 2016 
 

Total befolkning 2016 1 319 663 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Kön Befolkningsstorlek Procentuellfördelning 

Män 
657 244 

49,80% 

Kvinnor 662 419 50,20% 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Ålder Befolkningsstorlek Ålderskategori 

Befolkningsstorlek 

per ålderskategori 

Procentuell 

fördelning 

0-4 år 79 117 

0-14 år 223 615 16,94% 5-9 år 70 800 

10-14 år 73 698 

15-19 år 68 577 15-19 år 68 577 5,20% 

20-24 år 84 973 

20-64 år 757 205 57,38% 

25-29 år 94 252 

30-34 år 86 248 

35-39 år 84 831 

40-44 år 86 564 

45-49 år 86 776 

50-54 år 86 662 

55-59 år 74 844 

60-64 år 72 055 

65-69 år 74 324 

65+ år 260 076 19,71% 

70-74 år 70 251 

75-79 år 47 219 

80-84 år 32 566 

85+ år 35 716 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Medelvärde disponibel inkomst för hushåll med barn 0-19 år 2015 

Ålder 

Ensamstående 

hushåll i SEK 

Medel för 

population i SEK 

Samboende 

hushåll i SEK 

Medel för 

population i SEK 

Övriga 

hushåll i SEK 

Medel för 

population i SEK 

18+ år 298 500 

249 829 

588 900 

480 600 

667 200 

624 357 

18-29 år 219 600 424 800 554 200 

30-49 år 303 100 588 000 682 000 

50-64 år 333 200 685 500 706 100 

65+år 297 200 537 000 651 700 

65-79 år 297 200 540 000 687 200 

85+ år 0 0 422 100 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 
 

 

 



 

  L 

Medelålder vid födsel för första barnet  

2015 

Kön Ålder 

 
Män 30,50 år 

 
Kvinnor 27,97 år 

 Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Medelvärde för skatt i länet 2015 

Medelkommunalskattesats i länet 2015 i procent 33,81% 

 
Medelvärde för slutlig kommunal skatt i länet 2015 i SEK 61 700 

 Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

  
Andel arbetslösa i länet 2016 

Ålder Antal Procentuell fördelning 

20-64 år 9 700 6,31% 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 

 

Utbildningsnivå för länet under 2016 

   

Ålder 

Totalt 

Åldersgrup

p 

Utbildning mindre 

än 3-årig 

gymnasialutbildnin

g 

Utbildning 

motsvarande 3-

årig 

gymnasieutbildnin

g 

Utbildning kortare än 

en 3-årig 

eftergymnasialutbildni

ng 

Utbildning längre än en 

3-årig 

eftergymnasialutbildni

ng 

Utbildningsniv

å saknas 

16-24 

år 28 477 12 630 11 478 2 080 488 1 905 

25-34 

år 33 120 7 302 14 104 4 665 5 282 1 003 

35-44 
år 31 254 8 438 10 308 3 653 8 452 426 

45-54 

år 36 757 18 241 5 860 5 267 6 169 259 

55-64 

år 36 297 21 413 4 446 5 264 5 006 183 

65-74 

år 38 317 23 101 4 908 4 300 4 720 226 

Totalt 204 222 91 125 51 104 25 229 30 117 4 002 
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 
 

 

Ålder 

Utbildning mindre 

än 3-årig 

gymnasialutbildnin

g i % 

Utbildning 

motsvarande 3-årig 

gymnasieutbildning 

i % 

Utbildning kortare än en 

3-årig 

eftergymnasialutbildning 

i % 

Utbildning längre än en 

3-årig 

eftergymnasialutbildning 

i % 

Utbildningsniv

å saknas i % 

16-24 år 44,35% 40,31% 7,30% 1,71% 6,69% 

25-34 år 22,05% 42,58% 14,09% 15,95% 3,03% 

35-44 år 27,00% 32,98% 11,69% 27,04% 1,36% 

45-54 år 49,63% 15,94% 14,33% 16,78% 0,70% 

55-64 år 58,99% 12,25% 14,50% 13,79% 0,50% 

65-74 år 60,29% 12,81% 11,22% 12,32% 0,59% 

Totalt 44,62% 25,02% 12,35% 14,75% 1,96% 
 

Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se 
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