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Digital teknik



MFD:s fokus: Digital delaktighet

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/filmer-om-delaktighet/digital-delaktighet/


Resultat från projektet om Digital teknik

• Metodstödet digitalt bistånd

• Kläder efter väder

• Funktionssimulatorn

• Rapport ”Från digital teknik till digitalisering”

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/digitala-verktyg/metodstod/digitalt-bistand/
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/digitala-verktyg/appar/klader-efter-vader/
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/digitala-verktyg/simulatorer-och-kostnadssnurror/funktionssimulatorn/
https://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/rapporter/2019/2019-7-fran-digital-teknik-till-digitalisering.pdf


Aktiv fritid



Uppdraget

• Kartlägga lokala och regionala 

insatser för ökad tillgång till*:

• hjälpmedel eller teknikbaserade stöd för 

en aktiv fritid

• fritidsaktiviteter i allmänhet

*Ingår att kartlägga skillnader utifrån ålder och kön





• Rapport med resultat från 

undersökningarna (mars 2020)

• Tre webbsända/inspelade seminarier

• 15 okt

• 25 nov

• 11 dec

• Löpande ”smågodis”/goda exempel på 

lokala och regionala insatser

Målbild av leverans



Undersökning hur man upplever fritiden

• Enkäten besvarades under perioden 22 maj – 6 juni 2019

• Totalt svarade 2260 personer (73 % ♀, 25 % ♂, 2 % annat)

• Självrekryterad svarspanel



Att göra eller inte göra

• 66% gör någon fritidsaktivitet

• Av de som inte gör något vill 58% göra 

något (högre andel kvinnor än män)

• Främsta hindret att inte göra något är:

• Har inte råd (främst yngre kvinnor)

• Har ingen vän eller bekant att göra med 

(främst yngre)

• Svårt att ta sig till olika platser



Hjälpmedel för aktiviteter på 
fritiden

• 32 procent anger att de har behov av 

hjälpmedel för att delta i aktiviteter på fritiden

• Av de med behov:

• 45 procent har de hjälpmedel de behöver

• 38 procent har hjälpmedel men behöver andra/fler

• 15 procent har inga hjälpmedel 



Hur får man tillgång till hjälpmedel för 
fritiden?

Av de som använder hjälpmedel i aktiviteter på fritiden:

• Drygt hälften köpt hjälpmedlen själv

• Drygt hälften fått hjälpmedlen förskrivna

• Fått genom bekant eller fond (8 %)

• Hyra eller låna från klubb, förening, vän (ovanligt)



Fått förskrivet
”Manuell rullstol som jag 

även har i vardagen. Skulle 

behöva en stol som jag bara 

har till mitt idrottsutövande”
”Elrullstol kanske man kan 

räkna in eftersom den är en 

förutsättning för mig att 

kunna förflytta mig över 

huvudtaget”

”Formgjutna öronproppar 

som krävs för att klara av den 

högljudda miljön på gymmet”



Köpt själv

”sele för att komma på och 

av hästen”

”jag använder mobilen med 

timer, kalender, och en app

som påminner mig vad jag 

ska göra steg för steg”

”Västar där det står 

Synskada och Ledsagare vid 

löpning”

”en sportrullstol för att kunna 

hålla på med 

rullstolshandboll och 

rullstolsinnebandy”



Kontakta oss gärna
Erika Dahlin eller Erika Johansson

erika.dahlin@mfd.se erika.johansson@mfd.se

mailto:erika.dahlin@mfd.se
mailto:erika.johansson@mfd.se

