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Abstract 

This essay aims at exploring playgrounds with special connection to children and its use of 

public space. Also how this is affected by the type of housing in which the children live in 

and how the physical design of the public space affects their use. The work has a qualitative 

approach and an observation has been made at playgrounds relevant to the essay. A planning 

architect at Karlstad municipality was interviewed for insight into how the work with 

playgrounds is done, from the municipality's perspective. After exploring the in-depth and 

out-of-the-range perspective, it appears that both perspectives have the same value in the 

children's play and design of the room, however, the prioritization differs slightly from what 

parents value higher than what the municipality chooses to focus on. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats har som mål att undersöka lekplatser med särskild koppling till barn och dess 

användning av det offentliga rummet. Även hur detta påverkas av vilken bostadstyp som 

barnen bor i samt hur den fysiska utformningen av det offentliga rummet påverkar 

användandet. Arbetet har en kvalitativ utgångspunkt och observationer har genomförts av 

lekplatser som är relevanta för uppsatsen. En planarkitekt på Karlstads kommun intervjuades 

för insikt i hur arbetet med lekplatser ser ut från kommunens perspektiv. Efter att inifrån- och 

utifrånperspektivet studerats närmare visar det sig att båda perspektiven i utgångspunkt har 

samma värde i barnens lek och utformning av rummet. Dock skiljer sig prioriteringen något 

från vad föräldrar värderar högre än det kommunen väljer att prioritera.  

 

Nyckelord  

Barn, lek, grönyta, offentliga rummet, fysisk planering och segregering.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Som många andra kommuner har Karlstads kommun målet att växa och länge har visionen 

varit att nå 100.000 invånare (Karlstads kommun 2016a). Befolkningstillväxten ska gå hand i 

hand med att en god livskvalitet, eftersom kommunerna är tillsatta för befolkningens 

välmående och framtidens bästa (Forsberg 2013). Som blivande samhällsplanerare är vi med 

och formar den stad vi tror är bäst för omgivningen och frågor som hur och för vem staden 

utvecklas är återkommande aspekter som vi måste förhålla oss till. Dagens planering 

innehåller många typer av samverkan mellan grupper och problemområden (Forsberg 2013). 

En av de saker som det förs en större diskussion runt är betydelsen av grönska i vår närhet, 

eftersom det visats att grönområden har stor betydelse för att vi ska trivas (Solecki & Welch 

1995) men också hur detta används som argument för att kunna exkludera grupper i samhället 

(Duncan & Duncan 2001). Parker kan upplevas vara mindre betydande i vardagens möten, 

men de spelar en viktig roll i vårt välmående, då grönska bland annat bidrar till gemenskap 

och trivsel (Solecki & Welch 1995). Vid undersökningar framstår tillgängligheten vara 

begränsad för olika typer av människor där exempelvis stadsdel, kön, etnicitet och ålder kan 

ha en inverkan (Solecki & Welch 1995). I dagens samhälle hävdar Forsberg (2013) att 

planering och utformning av det offentliga utrymmet är en omfattande och betydande uppgift 

för många kommuner. Det arbetas med att skapa mötesplatser och aktiviteter på allmänna 

ytor för att bidra till integrering och inkludering. Fortsättningsvis menar Forsberg (2013) att 

segregationen kan ha att göra med de sociospatiala mönster som tydliggörs i bostadsområden 

och att utformningen är en viktig uppgift i samhällsplaneringen. Samhället centraliserade inte 

människors vardagsmiljö tidigare vid planering, vilket det då inte heller togs särskild hänsyn 

till (Forsberg 2013). Miljön har fått stort fokus i planeringen medan man inte har gett lika 

stort utrymme till de sociala aspekterna (Nyström & Tonell 2012). En grupp som påverkas 

mycket av omgivningen är barn, vilka behöver utrymmen för att ta del av sociala lekar vilket 

formar deras personligheter (Loukaitou-Sideris & Sideris 2010) 

 

1.2 Problemformulering 

Forsberg (2013) antyder att vilket område man bor i har en inverkan på människors 

livskvalite, vilket betyder att livslängd och dödlighet påverkas utifrån de sociala skikten i 
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samhället. En befolkning i obalans skapar utmaningar för den fysiska planeringen. Detta är 

ett viktigt undersökningsområde för social hållbarhet då det offentliga rummet kan bidra till 

att möten sker mellan människor. För barn ser behovet dock annorlunda ut, då grönytor och 

lekplatser på flera sätt bidrar till hur de utvecklas som individer och i grupp, på både en fysisk 

och social nivå (Loukaitou-Sideris & Sideris 2010).  

Anledningen till att det är intressant för denna typ av undersökning är att människor mår bra 

av att bo i närheten till grönska. Karlstads kommun har som mål att befolkningen ska ha 

gång- och cykelavstånd till närmaste grönområde samt att bostadsområden ska bindas ihop 

med grönytor och rekreationsområden. I samband med detta vill vi undersöka hur barnens 

tillgång till öppna och offentliga ytor ser ut. Barnens bostad kan begränsa deras rörelsebehov, 

då de möjligen inte erhåller de ytor som barn behöver. Här kan även vuxnas olika 

förhållningssätt få en inverkan på hur barn får ta del av rörelseytor och det offentliga rummet. 

Hur förhåller sig kommunen till den frågan och implementerar detta i det dagliga arbetet?  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att studera sambandet mellan tillgänglighet och bostadstyp 

samt hur Karlstads kommun förhåller sig till detta genom planeringsstrategier. 

● Hur använder barn det offentliga rummet för att leka?  

● Vilken roll spelar fysisk utformning för människor och aktivitet? 

● Hur ser sambandet mellan barns användning av det offentliga rummet och 

bostadstyper ut? 

 

1.4 Disposition  

Arbetets bakgrund presenteras först och främst i inledningen, där även frågeställningen 

presenteras. Under rubriken teori och tidigare forskning definieras återkommande begrepp 

samt tidigare forskning inom området. För att underlätta för läsaren beskriver vi tidigare 

arbeten, litteratur och forskning som har använts samt vad vi anser relevant för arbetet för att 

kunna besvara frågeställningen. I metoddelen redogör vi vilken typ av datainsamling som 

genomförts samt vilka för- och nackdelar som finns med respektive metod. I resultatdelen 

presenteras empirin och framtagen fakta från våra informanter samt observationer. Det är 

även här den analyserade empirin kopplas ihop med teorin. Detta avslutas med en analys och 

diskussionsdel. När frågeställningen och syftet med uppsatsen är besvarade i analysdelen 

kommer vi i diskussionsdelen att reflektera över huruvida de olika mönster ter sig.  
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1.5 Avgränsning 

I denna uppsats har vi valt en bred frågeställning som skulle behöva avhandlas på en nationell 

nivå, något vi inte har möjlighet att göra. Därför har vi beslutat utföra en fallstudie baserat på 

ett område med blandad bebyggelse, dock där det finns en tydlig fördelning mellan de olika 

bostadstyperna. I Karlstad ligger området Norrstrand vilket är den stadsdel som valdes då den 

uppfyller dessa önskemål. Det finns ett flertal grönytor, parker och lekplatser i stadsdelen, 

dock har vi valt att begränsa oss till tre av dessa lekplatser för att avgränsa arbetet ytterligare. 

Vidare har vi valt att hålla oss till kvalitativ metod med intervju, observation och korta samtal 

som gjordes i samband med observationerna. Samtalen utfördes med föräldrar till barn som 

tog del av lekplatser. Kvantitativ metod valde vi bort, då vi ansåg att detta för tidskrävande 

och våra resurser var otillräckliga. 
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2 Teori och tidigare forskning 

 

I det här kapitlet beskrivs den teori som arbetet utgår från och definierar de centrala begrepp 

som redogör utgångspunkten för undersökningen. Här redovisas även viss tidigare forskning 

som behandlar ämnet segregering och barnens lek i det offentliga rummet som vi anser är 

relevant för uppsatsen och skapar förståelse för läsaren.  

 

2.1 Centrala begrepp 

Offentligt rum - Offentliga rum kan förklaras som platser i den byggda miljön som 

allmänheten har tillgänglighet till, vilket är kommunalt eller statligt ägt. Offentliga rum kan 

bland annat vara parkmiljöer. Hur människor förhåller sig till olika rum varierar mycket 

mellan olika kulturer och nationer, då förhållanden och tillgängligheten kan vara varierande 

(Nationalencyklopedin u.å.). 

 

Segregation - Segregering förekommer i flertalet former och omfattningar. Segregation kan 

förklaras på så sätt att befolkningsgrupper rumsligt åtskiljs från andra. Exempelvis att 

människor i olika skikt påtvunget separeras från andra skikt eller en folkgrupp exkluderas 

från resten av befolkningen inom ett land. Segregationen kan vara både frivillig och ofrivillig. 

Åtskiljandet kan ske på grund av ekonomiska, etniska samt religiösa grunder 

(Nationalencyklopedin u.å.). 

Lekplats - Även kallat arena och spelplats, är ett avgränsat område i varierande storlek med 

saker framtonade för att locka till lek och kreativitet i varierande åldrar, som 

klätterställningar, sandlådor, gungor och hinderbanor. Grönytor som gräsmattor, träd och 

buskage varvas med lekutrustning och ytor att mötas på, som picknickbänkar 

(Nationalencyklopedin u.å.).  

Allemansrätt - Allemansrätten innebär att var person har möjlighet att vistas i naturen utan 

begränsningar, var personen dock måste vara hänsynsfulla mot den mark de vistas på 

(Naturvårdsverket u.å). 

Hållbarhet - Enligt Forsberg och Berger (2013) innefattar hållbarhetsbegreppet tre aspekter, 

där ekonomisk, social och ekologisk är beståndsdelarna för uttrycket. Utöver det menar 

Forsberg och Berger (2013) att jämställdhet, frihet och rättvisa är viktiga delar inom 

begreppet hållbarhet.  
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Samhällsplanering - En viktig del inom samhällsplanering är att föra ihop samhället. 

Kunskapen som en samhällsplanerare besitter kan ge en djupare förståelse kring befolkningen 

samhällsprocesser för de politiker som styr. Forsberg (2013) beskriver det som en process 

som innefattar organisering och drivandet av frågor som ska implementera politiska beslut 

med det demokratiska systemet. 

 

2.2 Tidigare forskning  

Här presenterar vi den tidigare forskning vi behandlat under arbetet och använder som 

utgångspunkt vid vår analys. Den tidigare forskning vi har valt att lägga vårt fokus på är inom 

ämnet segregation och fysisk utformning med fokus på barns rörelse i det offentliga rummet. 

Tunström, Anderson och Perjo (2016) sammanfattar i sin artikel vad nuvarande forskning 

säger om segregation i nordiska städer. Huvudfokus för deras arbete är insikten i den strategi 

som ansvariga myndigheter utvecklar och implementerar för att ha möjlighet att motverka 

negativa effekter av segregation. Tunström et al (2016) använder sig av två centrala begrepp i 

studien, segregation och social hållbarhet. Bostadssegregation diskuteras ofta i samband med 

socioekonomisk ojämlikhet, välfärdsprovision, invandring och integrering. Studien fokuserar 

på aspekter som för utvecklingen framåt, policys och åtgärder relaterade till stadsplanering, 

den rumsliga planeringen samt urban bostadssegregation. Fortsättningsvis delar Tunström et 

al (2016) upp begreppet segregering i tre kategorier; den första är offentliga bostäder och 

marknadssegmentering, den andra är stadsplanering och servicetillgänglighet och till den 

tredje hör invandring, diskriminering och stigmatisering. Eftersom frågan är så komplex och 

multidimensionell så överlappar de tre kategorierna varandra i viss mån, samtidigt som det 

finns aspekter av segregation som inte täcks av varken deras eller vår studie (Thunström et al 

2016). Vi har valt att använda denna studie som en av utgångspunkterna för undersökningen 

då vi anser att den innehåller viktiga poängteringar samt att den ger en övergripande översikt 

av ämnet.  

 

Solecki och Welch (1995) redogör att parker inte endast finns till för rekreationella eller 

ekologiska syften utan kan även ge andra effekter på ett samhälle och dess invånare. Bland 

annat kan parker skapa en skiljevägg mellan områden av olika socioekonomisk status. Dock 

anser de även att parker kan ha integrerande egenskaper som därmed ge positiva effekter på 

ett samhälle. De nämner även att parker som omges av ett mer homogent grannskap kan vara 

i ett bättre skick än de parker som inte gör detta och de parker som är av sämre skick löper 
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större risk att försummas (Solecki & Welch 1995). Detta var anledningen till att vi valde ett 

område som var homogent men samtidigt innefattar blandad bebyggelse i form av både 

villaområden och lägenhetshus. 

 

Återigen diskuteras socioekonomisk status och Duncan och Duncan (2001) beskriver hur 

parker och grönytor används som anledning till attraktivitet men skapar barriärer. De redogör 

bland annat hur formella krafter planerar med strategier för att undvika särskilda situationer, 

men istället bidrar till exkludering. En av strategierna som ges som exempel är hur 

kontrollerande fastighetsägare är, beroende på områdets socioekonomiska status. Detta 

påverkar områden med bra rykte och god ekonomi mer positivt. Duncan och Duncan (2001) 

för även en diskussion kring identitet som många städer försöker betona eller brottas med, då 

privatiseringar grundar för ett mer kapitalistiskt och marknadsstyrt fokus hos samhällets 

styrning.  

 

Loukaitou-Sideris och Sideris (2010) tar upp hur användningen av lekplatser sker mellan 

olika grupper i det amerikanska samhället. De beskriver hur små barn behöver parker för att 

lära sig socialisera på ett annat sätt än vad som sker i hem och skola. Att våga upptäcka, 

utveckla och få igång motorik är betydelsefullt för mindre barn, medan för större barn och 

tonåringar är detta ett utrymme som förser med tillfällen för socialisering och aktiviteter. 

Miljöerna i parker blir som en kontrastering från skolgång och stillasittande sysslor. Att 

lekplatser finns tillgängligt i samband med bostadsområden kan ge hälsosamma effekter hos 

barn, då denna typ av miljö bjuder in till mer fysiska rekreativa tillfällen. Föräldrars rädsla 

kring barnens säkerhet ifrågasätter dock barnens behov av fysiska aktiviteter. Layout och 

design påverkar användningen samt synen av en lekplats, både för barn och deras föräldrar. 

Hur och var barnen bor i en stad utgör en stor anledning till vem som tar del av dessa 

utrymmen. Genom artikeln följer vilka förutsättningar påverkar barns användning av parker, 

som socioekonomiska och etniska bakgrunder. Har barnen smärre ytor av grönt i sin 

omgivning tar de del av parker i större grad. Enligt studien har avstånden inte en större 

betydelse, för trots långa avstånd för vissa grupper används parkerna ändock av som har till 

lekplatserna (Loukaitou-Sideris & Sideris 2010). 

 

År 2016 så estimerades det att över 50 artiklar var skrivna om segregation bara i Sverige, då 

publicerade efter 2010, detta då ämnet är omdebatterat. Ändå finns ett stort tomrum inom 

ämnet på grund av komplexitet, där fördjupade studier exempelvis kan missa ett bredare 
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spektrum (Tunström et al 2016). Trenden visar att bostadssegregation i norden ökar och en 

stor del av stadsplaneringens fokus går idag till att strukturera för minskad segregation, enligt 

Forsberg (2013) finns det dock svårigheter för denna typ av planering. Detta trots att det finns 

en plan för integrering och att nya modeller ständigt dyker upp. En instabilt strukturerad 

befolkning ger samhällsplanerare utmaningar för kommunens fysiska och sociala miljö. Det 

visar sig efter statistiska analyser gjorda av Vilkama, Lönnqvist, Väliniemi-Laurson och 

Tuominen (2014) att socioekonomisk svaghet är högre koncentrerad i områden med 

låginkomst- och lågutbildade samt där arbetslösheten är hög och invånarna talar annat språk 

än nationens. Trots de studier som finns om etnisk segregering och minoritetsgrupper så 

menar Tunström et al (2016) att de med högst social status vanligen är de mest segregerade, 

eftersom gruppen oftare isoleras från övriga invånare. Medan de flesta artiklar om 

segregation fokuserar på etnisk segregering så är det få som tar upp problematiken med rikare 

invånare och deras bidrag till segregerade mönster och marknadstrender (Thunström et al 

2016). 

 

2.3 Teori 

Vi har även fokuserat på en perspektivsteori vilken beskrivs i boken Planeringens 

utmaningar och tillämpningar (2013). Delvis för att vi upplevde att teorin är tillämpningsbar 

till vår studie då den används i planeringssammanhang, delvis för att Lilja (2013) skrivit om 

fysisk utformning och att det skulle vara intressant att tillföra detta i vår kontext; Lek i det 

offentliga rummet. Lilja (2013) beskriver fysisk utformning utifrån två perspektiv; inifrån- 

och utifrånperspektiv. Dessa två perspektiv innebär åtskilda uppfattningar hos människor och 

hur detta kan vinkla verkligheten. Detta kan skilja sig beroende på om personen har ett 

inifrån- eller utifrånperspektiv. Upplevelsen i ett utifrånperspektiv kan ge en överdriven bild 

av vad som försiggår, medan det skulle avdramatiseras fullständigt när någon med 

inifrånperspektiv ger sin version om situationen. Ett exempel på inifrånperspektivet är en 

familj som uppskattar en park eftersom barnet leker där mycket, medan grannarna anser att 

parken är karaktärslös och opassande för området. Lilja (2013) menar att saknaden av både 

ett inifrån- och utifrånperspektiv inom planering kan medföra att den sociala hållbarheten kan 

bli svår att uppnå. Att utgå från Liljas (2013) teori kan vara relevant för uppsatsen då vi 

behöver få insyn i både ett inifrån- samt utifrånperspektiv för att kunna besvara 

frågeställningen. 
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3 Metod  

 

3.1 Metodval  

I den här delen kommer vi att presentera de metoder vi valt för arbetet, på vilket sätt vi väljer 

att samla in vår data, hur vi sedan behandlar den samt hur det ska analyseras. Vi har inlett 

arbetet med att sammanställa tidigare forskning; vad som redan samlats in och vad det finns 

för teorier från andra forskare. Målet är att genom insamling av empiri hitta generella 

mönster som kan leda oss till en teori (Johannessen & Tufte 2003). Vidare har vi bestämt oss 

för en metod med kvalitativ utgångspunkt. Det sker i form av inspelade intervjuer, 

fotograferade observationer och samtal med människor vi ansåg var inblandade i 

observationerna. Detta kommer presenteras vidare och tillvägagångssättet beskrivs.   

 

En typ av kvalitativ datainsamling är intervjuer med längre samtal och mer djupgående frågor 

mellan en person som intervjuar och en informant (Johannessen & Tufte 2003). Något som 

kan anses vara fördelaktigt med intervjuer är att informationsutbyte kan göras vid bristande 

förståelse och liknande. Här kan intervjupersonen blomma ut och verkligen ge breda 

utläggningar för hur denne upplever det intervjun behandlar (David & Sutton 2017). Enligt 

Johannessen och Tufte (2003) anses djupa och mer invecklade svar som fördelaktiga vid den 

kvalitativa metoden (Johannessen & Tufte 2003). Vi genomförde en delvis strukturerad 

intervju med kommunen, för att förstå deras olika ställningstaganden inom området. Genom 

denna djupgående intervju med kommunen önskar vi få mer förståelse för hur kommunen 

prioriterar lekplatser, liksom synen på mötesplatser utifrån ett planeringsperspektiv. Hur 

barnen behandlas i frågan hur de använder sig av det offentliga rummet är vi intresserade av 

eftersom det är de som arbetet utgår från och. 

 

Utöver intervju kommer vi i denna undersökning ta hjälp av ett medel för datainsamling som 

beskrivs som kraftfullt av David och Sutton (2017), att befinna sig på platsen. Detta ger oss 

möjligheter som inte ges med endast intervju. Enligt David och Sutton (2017) ger 

fältforskning en inblick i vad människor egentligen gör, förutsatt att den som blir observerad 

beter sig naturligt i observatörens närvaro. Datainsamling genom observation ger forskaren 

möjlighet att registrera och observera händelser i både kontrollerade förhållanden och 

naturliga miljöer. Observationen kan vara baserad på deltagare som är medvetna eller 

omedvetna om vår studie samt på platser utan deltagare (David & Sutton 2017). Utförandet 
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av denna kvalitativa datainsamling skedde i form av observationer på ett antal lekplatser. Vi 

valde detta för att det ska ge en mer övergripande bild av tillgängligheten till de allmänna 

ytorna, hur barnen använder sig av dem samt att få perspektiv ur besökarnas synvinkel. En 

anledning till att ta med en öppen fråga är att det kan vara svårt att ställa konkreta frågor om 

något som ännu är okänt för antingen informanten eller forskaren (Johannessen & Tufte 

2003). I vårt fall ville vi veta mer om besökarna som befann sig på lekplatserna, som deras 

bostadstyp och vad de ansåg vara en attraktiv lekplats.Vid observationen valde vi därmed att 

samtala med besökarna och ställa frågor om var besökarna bodde, vad de önskade av platsen 

samt fick de beskriva vad de anser vara viktigt för att man ska välja en lekplats över en 

annan. 

 

3.2 Urval  

Oavsett om kvalitativ eller kvantitativ metod ska genomföras, måste valet om vem eller vad 

som ska undersökas göras. Vilka urvalskriterier som väljs inför en datainsamling är beroende 

av frågeställningen som valts och vilka frågor undersökningen ska besvara (Johannessen & 

Tufte 2003). Vid kvalitativa undersökningar är avsikten att generera överförbar kunskap med 

ett begränsat antal informanter som är strategiskt utvalda. Vem som blir informant kan vara 

svårt att bestämma i förväg, detta är något som vanligtvis reds ut under arbetets gång. Den 

datainsamling som är lämplig för att ha möjlighet till att besvara våra frågor är baserat på 

snöbollsmodellen. Modellen är vanlig vid kvalitativa metoder som intervju och observation, 

vilket är bäst lämpade metoder för vårt arbete, den innebär att man medvetet väljer sina 

informanter då dessa besitter den information vi behöver (Johannessen & Tufte 2003). 

 

3.2.1 Val av informant 

Vid intervjun baserades valet av intervjuperson på uppsatsens huvudämnen, fysisk 

utformning och lek i det offentliga rummet. Tanken är att informanten ska vara insatt i frågan 

och ge oss ett brett perspektiv, då detta kan underlätta möjligheterna för att besvara 

frågeställningen för arbetet. Valet föll därmed på en person med insyn i parkverksamheten i 

Karlstads kommun. Karin Pettersson arbetar för Karlstads kommun på Teknik- och 

fastighetsförvaltningen, där hennes befattning som planarkitekt behandlar den allmänna 

platsmarken och hur den ska utformas för att bli nyttjad på bäst vis. Som planarkitekt har 

Pettersson specialiserat sig på grönkunskap. Efter en omorganisation på enheten beslutades 

det bland annat om en plan för just lekplatserna. Pettersson är en god tillgång för uppsatsen 



10 
 

då hon har god inblick i det arbete som Karlstads kommun gör i frågor som berör lekplatser. I 

synnerhet är Petterson en stor tillgång då vi drar paralleller mellan hennes uttalanden och den 

tidigare forskning vi bearbetat, för att besvara frågeställningen. 

 

3.2.2 Val av observationsobjekt 

Inom Norrstrands stadsdelsgräns finns fem kommunala lekplatser i varierande storlek och av 

att se på kartan över Karlstads är dessa lekplatser fördelade relativt jämt över stadsdelen 

(Karlstads kommun u.å.). De märkbara skillnaderna mellan lekplatserna kan dock ses i 

utformningen, kvaliten samt bostadstyperna som omger lekplatsen. Av dessa fem lekplatser 

valdes tre parker för närmare observation, Norrstrandsparkens lekplats, HSB-gärdets lekplats 

samt Nolbyplans lekplats. Anledningen till att detta urval beslutades var att lekplatserna 

ansågs vara intressanta observationsobjekt för uppsatsen, i och med att dessa är placerade 

invid olika bostadstyper. Bostadstypen runt Norrstrandsparkens lekplats består av villor, 

Nolbyplans lekplats är till skillnad från Norrstrandsparkens lekplats omringad av 

lägenhetshus och HSB-gärdets lekplats omges av de båda bostadstyperna på vardera sida. 

 

3.3 Tillvägagångssätt  

Vi har valt att analysera vår kvalitativa data enligt Grounded Theory, också kallat 

Empiribaserad teoriutveckling. Det primära målet med denna teoriutveckling är att man 

utvecklar nya teorier utifrån insamlade data, då det är rekommenderat att forskning inom 

samhällsfrågor använder sig av denna metod (Johannessen & Tufte 2003). Anledningen till 

att detta passar vårt arbete är att vi så öppet som möjligt kan ta reda på hur verkligheten inom 

segregering. Det kan även stärka våra kunskaper inom andra områden vi inte känner till så 

väl, och hur dessa ser ut innan vi bestämmer teori. Det kan därför tas med senare i vår 

forskningsstudie. Frågeställningen sätter ramar för undersökningen och styr studien vad vi 

vill lägga vår huvudfokus. Johannessen och Tufte (2003) förklarar att det är bättre att vara 

öppen för den data som samlas in, då detta gör att våra chanser ökar för att få insikter i ämnet 

som vi undersöker och sambandet mellan dem som vi önskar ska besvaras. Detta är något 

som kan underlätta för arbetet då informationen kan öka vår förståelse men också leda oss 

vidare i forskningen.  

 

En viktig del som har tagits hänsyn till i planerandet av intervjun är det sätt som den 

genomförs på. Då vi först fick kontakt med informanten via universitetet, informerade vi att 
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intervjun var för en undersökning om barnens lek i det offentliga rummet och vad vi skulle 

använda informationen vi fick till. Vi har utöver det låtit intervjupersonen välja tid och plats 

för intervjun med en förhoppning om att intervjupersonen ska känna sig bekväm i situationen 

och därmed ge mer utförliga och ärliga svar (David & Sutton 2017). Vi genomförde intervjun 

klockan 8:00 på informantens arbetsplats på Samhällsbyggnadshuset i Inre Hamn, Karlstad. 

Innan intervjun genomfördes gjordes en intervjuguide där öppna frågor till informanten 

förbereds för att säkra att alla ämnen i intervjun täcks. För att fokusera på dialogen mellan oss 

och komma med passande följdfrågor, spelades samtalet in. Dels för att samtalet flyter på 

bättre, dels för att undvika behovet att föra ordagrann anteckning och dels då ljudinspelning 

ger möjligheten till att återspela samtalet. Genom att transkribera intervjun underlättas 

analyseringen eftersom det ger möjlighet att i textformat analysera val av begrepp och 

formuleringar och lättare få förståelse av innehållet. Utgångsmaterialet för kvalitativ 

dataanalys är i regel textform. Johannessen och Tufte (2003) beskriver tillvägagångssättet i 

form av att det ska komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det blir 

analyserbart och sedan utveckla tolkningar och perspektiv på den information som finns i 

datamaterialet (Johannessen & Tufte 2003).  

 

Som tidigare nämnts ingår även observationer. Dessa observationerna genomfördes en 

torsdagseftermiddag mellan tidpunkterna 15:00 och 19:00. Vid observationerna var det två av 

lekplatserna som hade besökare medan en av dem näst intill var tom. Innan observationerna 

genomfördes skrevs en observationsguide där det förbereds vad som ska undersökas. Här 

förtydligas vad som eventuellt ska fotograferas för att säkerställa att allt som behövs finns 

med när observationerna väl är genomförda. Under observationerna diskuterades och 

dokumenterades allt, delvis med hjälp av fotografering för att kunna återkoppla och ta fram 

detaljer under analyseringen. Att samtala med besökarna av lekplatserna var dock något som 

inte planerades i förväg, eftersom att vi inte kunde garantera att det skulle finnas besökare av 

lekplatserna vid observationstillfällena. Samtalen med besökarna på lekplatserna blev en 

naturlig del eftersom vi ville förklara syftet med våra observationer, detta då vi upplevde att 

situationen som observatör föreföll sig lite säregen. Vi bad här om tillåtelse att fotografera 

barnen som lekte, i synnerhet för att kunna återkoppla till objekten vi studerade då vi inte 

ville störa i barnens naturliga lek. Det var vid detta tillfälle att det frågor som dykt upp under 

planeringen av observationerna samt under tiden vi var på plats fick möjlighet till att få svar 

på våra frågor. Vi bad därför om att få ett par korta frågor, då vi ville ha mer information om 

vad de involverade önskar av sin lekplats. Dessa handlade bland annat om deras bostadstyp 
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samt åsikter om lekplatser, se bilaga 2. Vi samtalade med de besökare som var på plats som 

kom att dyka upp på bild, dock med varierande längd och djupgående frågor. Sammanlagt var 

det elva vuxna varav sex av dessa personer som var på platsen utan barn. Samtalen noterades 

vilket analyserades i form av text och blev ett komplement till våra observationer. Eftersom 

samtalen ej var djupgående spelades inte dialogerna in, därmed fördes enbart korta 

anteckningar från detta. Den information besökarna av lekplatserna gav oss hoppades vi 

kunna komplettera med den information som framkommit genom observationerna. Vår bild 

tillsammans med besökarnas gör det möjligt att analysera utifrån flera perspektiv för 

användningen av det offentliga rummet. För att få fram målet i intervjun eller observationerna 

är det vanligt att datamaterialet organiseras i kategorier i form av ett kodsystem. Dessa 

kategorier anger återkommande teman och det fastställer huvudtemat i insamlingen 

(Johannessen & Tufte 2003). Detta gjorde det möjligt att sortera bort det material som inte 

var relevant för vår frågeställning samt återkoppla till val av teori och tidigare forskning.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Den insamlade datans tillförlitlighet är grundläggande i all forskning, de rör vad och hur data 

insamlats samt hur det bearbetas. Då den insamlade informationen endast är en representation 

av verkligheten så avgör detta uppsatsens validitet och reliabilitet (Johannessen & Tufte 

2003). Den data uppsatsen är grundad på är den empiri som samlats in i form av 

observationer, samtal vid observationerna och intervjuer. Dels har vi behandlat tidigare 

forskning inom områden som barnens lek i det offentliga rummet, segregering och fysisk 

planering för att de anses relevanta till vår studie. Observationerna påverkas likaså efter de 

synsätt som vi har med oss kring platsen vid just det tillfället. Något som kan påverka 

observationernas reliabilitet ytterligare är att den gjordes vid endast ett tillfälle. Hade 

tidsperspektivet varit större kunde studien ha utökat den kvalitativa datainsamlingen och 

därför stärkt studiens reliabilitet. 

 

3.6 Forskningsetik  

Att handla etiskt kan vara varierande beroende på situation. En sådan situation kan innebära 

att goda respektive dåliga sidor av ställningstaganden eller ageranden behandlas. Etiska 

frågor kan vara världsomfattande och därmed kan åsikter angående vad som är rätt och fel 

variera. Kultur och historia lägger grunden för hur etniska grupper behandlar eller vinklar 

olika etiska dilemman. Därmed går det inte att bestämma universellt vad som är riktigt just 
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för att åsikterna kring detta varierar (David & Sutton 2017). I denna situation där vi som 

forskare inkräktar i människors personliga sfärer måste vi ställa oss frågor kring hur vi ska 

hantera etiska frågor. Vad har vi för anledning till att söka andras uppgifter och vad kan vi få 

ut av detta samtidig som det ska vara etiskt försvarbart. Vi behöver analysera hur långt vi 

behöver gå och sedan ta reda på vad för sorts vinning vi har av det utan att det går på 

bekostning av någon annan. Forskningssyftet måste vara etiskt hållbart (David & Sutton 

2017). Anonymitet och konfidentialitet är båda ämnade för informanternas skydd när de i 

forskningssyfte tillhandahåller information. Att behandla andras uppgifter ger ett ansvar 

gentemot intervjupersonerna att förvalta detta på ett godtyckligt vis. Informationen som 

erhålls i forskningsprojekt är ett samtycke och ska användas till vad den är ämnad för och inte 

i andra syften (David & Sutton 2017). I detta fall har vi informerat de tillfrågade besökarna 

om syftet med konfidentialitet och försäkrat dem att deras uppgifter hanteras med 

anonymitet. Vid observationerna fotograferades även lekplatserna i syfte att kunna analysera 

platserna vidare efter de genomförda observationerna. Inför detta blev personer som befann 

sig i området informerade om att vi skulle ta bilder på lekplatserna och varför. Syftet med 

fotograferingen förklarades vara endast för uppsatsens bruk, samt att privat information 

skulle hanteras varsamt. Vid intervjutillfället med Karin Pettersson blev hon informerad om 

konfidentialitet och anonymitet men valde att låta sitt namn användas öppet i uppsatsen. 
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4. Resultat 

 

4.1 Kommunen och utifrånperspektiv 

I intervjun diskuterades vad som utgör skillnaden mellan begreppen lekplats och lekmiljö. 

Pettersson anser en lekmiljö som mer kreativ och skapande, medan en lekplats är upplockad 

och monterad från exakta mallar. Kommunen sätter mål om vad som ska strävas efter, vart 

parkerna ska vara belägna samt vad de bör innehålla. Behovet av upprustning har dock första 

prioritet, så att alla 135 lekplatser i kommunen går att bruka. En lekplats håller ungefär 15 år 

och när en lekplats behöver rustas upp kostar det cirka en miljon kronor. Vilket innebär 

upprustningsbehov för ungefär nio lekplatser varje år, något kommunen inte har råd med. För 

att lekplatserna ska vara fortsatt säkra besiktigas dess kontinuerligt. Här hävdar Pettersson att 

fördelningen av material och pengar försöker baseras efter var det behövs mest och var läget 

är mest akut.  

 

Det diskuteras vilka parker som har en inverkan och hur mycket en park används, detta är 

något som medborgarna kan ta del av. Det är en oerhört viktig del om något skulle vara 

obrukbart, då besökarna av parker ofta är måna om säkerheten på platsen. Ska nya lekplatser 

utformas tas barn gärna in som en testpanel för att utvärdera möjligheterna för lek. Pettersson 

berättar att de även blandar in ett jämställt perspektiv, eftersom barn i viss omfattning leker 

annorlunda i äldre åldrar. Då ombeds dem om respons kring vad som uppskattas, men ger 

inga riktlinjer kring vem som ska ta del av leken. Alla ska känna sig välkomna att vilja leka, 

och ibland krävs det väldigt liten förändring för att fler ska känna sig inbjudna. Pettersson ser 

barnens lek som väldigt förlåtande och inbjudande, eftersom barn tar kontakt utan att veta 

bakgrund eller behöva ett språk för att kommunicera. 

 

Barnen blir ofta bortglömda i planeringen av samhället. Eftersom planarkitekter bland annat 

arbetar med att utforma lekplatser åt barn försöker man få fram deras röster i all utformning. 

Samhället riktas mycket till bilens fördel, något som inte gör barnen någon nytta. Föräldrar 

vågar inte släppa ut barn att röra sig fritt, utan på grund av faror från olika håll. Pettersson 

berättar att hon jämfört sina lekytor från när hon var barn med sin pappas, som växte upp i 

samma kvarter fast under 60-talet, och resultatet påvisade att pappan fick röra sig i större 

områden. Jämförelsen fortsatte även med ett barn som använder sig av ytorna i samma 

kvarter och denna fick än mindre yta att röra sig på. Begränsningen är något som inte gynnar 
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barnen. Det har visat sig att barn oavsett kultur och dylikt tenderar att bygga kojor och är 

därmed beroende av material för detta. Natur och skog erhåller ofta material för sådan lek, 

därför är närheten för bostadsområden till någon typ av natur viktig. Andra saker som spelar 

roll i barnens perspektiv är att det tas tillvara på av vuxna ställningstaganden, vilket sätter 

riktlinjerna för barnens lek. 

 

Pettersson menar att det ständigt behöver arbetas för att få med vuxna att aktivt leka med 

barnen. Målet är att föräldrarna har fokus på barnen och gärna deltar men detta är inte en 

självklarhet eller möjlighet för alla. Därför är åsikterna väldigt olika kring bland annat 

stängsel, eftersom många vuxna anser att de kan släppa barnen fria, men var är föräldrarnas 

engagemang då? Inhägnad är genomförbart på flera flexibla sätt, men det är önskvärt om 

föräldrar är delaktiga i leken trots inhägnad. Pettersson menar även att man kan inhägna med 

något annat än ett vanligt staket, exempelvis ett utsmyckat staket eller att skapa en tydlig 

rumslighet med hjälp av växtlighet. Detta kan hämma stressmoment och ge mer hälsosamma 

effekter på besökare. Viss utformning för exempelvis paus är viktig att räkna med om 

föräldrar med behov av detta har svårt att delta utan möjlighet till paus. De gröna ytorna ger 

behag samtidigt som förälderns kan delta från sidlinjen. Fler grupper som äldre kan också 

inkluderas här, ett väderskydd med grill kan även locka till möte bland fler människor.  

 

4.2 Lekplatserna och inifrånperspektiv 

Vår första observation ägde rum på Norrstrandsparkens lekplats som ligger angränsat till en 

lite större väg med busshållplatser på ena sidan och bostäder runt om. Vid första anblicken 

såg lekplatsen ut som en stor och attraktiv lekplats med klätterställningar i gott skick och 

utsmyckningar. Något som var nämnvärt var att lekplatsen omringas av ett bostadsområde 

bestående av villor, utöver busshållplatsen. Lekplatsen har mycket grönt inplanerat, då det 

fanns gott om träd, buskage och gräsytor. Hälften av lekplatsen är asfalterad med asfalt som 

av något sämre skick, men som kan tillgängliggöra lekplatsen för fler besökare. 

Lekutrustningen på platsen är i gott skick, papperskorgarna var tömda och var tillgängliga för 

besökarna av lekplatsen. Mot den större vägen som går utanför lekplatsen kopplat till 

busshållplatsen var ett stängsel uppsatt. Avgränsningen gav ett hårt uttryck, eftersom den var 

tydligt avskiljande i utformningen. Stängslet skulle dessutom kunna utgöra ett hinder för 

någon som ville ta del av lekplatsen eftersom det ramade in lekplatsen i två riktningar. Det 

fanns inte någon grind att ta sig genom, enbart sidorna på stängslet utgjorde entré och utgång. 
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Dock är detta också ett skydd mot vägen för barnen. En viktig beståndsdel på lekplatsen var 

en skylt som satt på en av parkbänkarna, skylten föreställde information om att Karlstads 

kommun ansvarar för skötseln av lekplatsen samt ett nummer där besökare kan anmäla om 

något på lekplatsen är trasigt. Vad som var anmärkningsvärt här var att lekplatsen var helt vid 

observationstillfället var tom. Trots att parken var stor och att vi fann lekutrustningen 

välskött, samt att den gav ett intryck om att vara planerad för många målgrupper. 

 

Vidare togs observationen till HSB-gärdets lekplats, som är belägen mellan två olika 

bostadstyper, villor och lägenheter. Lekplatsen ligger i utkanten av det stora gärde som ligger 

i koppling till lekplatsen, därmed har lekplatsen en stor mängd grönområde och grönska. 

Lekutrustningen vid denna lekplats var likaså av god kvalité, dock fanns det trots storleken på 

lekplatsen ett färre antal sittplatser tillgängliga än på Norrstrandsparkens lekplats. Trots 

storleken på HSB-gärdets lekplats fanns det ett färre antal sittplatser tillgängliga. En 

intressant del av lekplatsen är att den, till skillnad från Norrstrandsparkens lekplats, ej var 

inhägnat med stängsel utan avgränsades mer subtilt med hjälp av olika nivåer samt buskage. 

Under observationstillfället lekte ett flertal barn i olika åldrar med tillhörande vuxna eller 

vårdnadshavare på lekplatsen. Där befann sig även några vuxna som nyttjade parken i för vila 

och välmående. Barnen lekte under observationen för det mesta i lekplatsens största 

lekställning och i gungorna som var placerade invid lekställningen, vårdnadshavarna kunde 

här ha uppsikt över barnen från bänkarna bredvid gungorna och lekställningen. De minsta 

barnen befann sig i sandlådan och lekte tillsammans med en förälder eller medföljande 

vuxen. Barnen förhöll sig vid detta tillfället endast till den utplacerade lekutrustningen och 

använde sig inte av lekplatsens alternativa lekutrustning, exempelvis en något nedgrävd 

tunnel, i lika stor utsträckning. Av de besökare som befann sig på platsen bodde de till största 

del i lägenheterna, belägna i anslutning till parken. Dessa personer föredrog HSB-gärdets 

lekplats framför Norrstrandsparkens lekplats som var gångavstånd bort. Anledningen till 

detta var att föräldrarna föredrog att insynen var begränsad och att en känsla av säkerhet 

fanns utan att det tydligt avskärmas i form av stängsel och liknande.  

 

Den tredje lekplatsen, Nolbyplans lekplats, var en betydligt mindre lekplats sett till de två 

andra observerade lekplatserna. Denna ligger i anslutning till en väg och omringas enbart av 

lägenhetshus. Lekplatsen har blandad funktion då den till hälften består av lekutrustning av 

god kvalité och till hälften består av en mindre grusplan. Lekplatsen är tydligt avgränsad från 

det omkringliggande området med ett mindre staket av trä samt ett högre metallstängsel mot 
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vägen. En mindre mängd grönområde var invävt i utformningen av lekplatsen och marken var 

till större del asfalterad. Vid observationstillfället befanns sig här flera barn med tillhörande 

förälder eller medföljande vuxen, samt ett par äldre damer som nyttjade grusplanen för att 

spela boule. Det var endast delen med lekutrustning som barnen befann sig på. På platsen 

fanns det relativt många sittplatser, dessa användes vid tillfället av både barn och vuxna som 

befann sig på lekplatsen. Lekutrustningen var av god kvalité fastän området kring och på 

lekplatsen var något ovårdat. Det ovårdade intrycket gavs av de igenväxta rabatterna och 

gruset som till största del var täckt av ogräs. Nolbyplans lekplats kan utifrån upplevas något 

karaktärslös och nedgången, medan besökarna ansåg platsen som en viktig del av området 

och som ett gott komplement till bostadsområdet.  
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5 Analys  

 

5.1 Historik 

Pettersson besitter en position att bestämma, medan familjerna kanske har åsikter om vad 

som sker. Kommunen sätter sina mål med förutsättning att få lyckade resultat och måste 

därför vara lösningsorienterade och varierar därför tillvägagångssätten. Politiker sätter sina 

förväntningar på vad det som ska utföras, vilket även invånare i kommunen gör. De problem 

som ska lösas eller planer som ska uppfyllas måste kreativt fullföras. Det är många, spridda 

åsikter och riktlinjer som måste tas hänsyn till då det gäller kommunala frågor. Utöver det är 

dialogen i samhället viktigt för att gemensamt hitta tillvägagångssätt för hur målen 

förverkligas. Därför är det viktigt för kommunen att styrandet inte sker top-down utan de som 

påverkas av de aktuella besluten får säga sitt. Svensson (2013) påstår att den representativa 

demokratin ökar och att önskan om medborgares deltagande i planering- och 

beslutsprocessen. Det är dock något motsägelsefullt då legitimiteten för medborgardialogen 

har minskat. Idealistiskt för en samhällsplanerare är att med öppenhet och demokratiskt 

deltagande kunna öka attraktiviteten och utvecklingen i staden.  

 

Något som visat sig bidra till en stor förändring i hela samhället är kvinnornas frigörelse från 

positionen i hemmen. Fram till 60-talet var kvinnorna bundna till hushållssysslor tillhörande 

hemmen, där de olika hushållen hjälptes åt sinsemellan vilket skapade goda band mellan 

grannarna. Tillit blev resultatet av kontakterna och barnen sprang mellan husen där de kunde 

involveras i sysslorna som gjordes. När servicen utökades i välfärden, försvann dock stora 

anknytningar mellan människor (Lilja 2013). Loukaitou-Sideris och Sideris (2010) antyder 

till liknande företeelse, då föräldrar ängslas över att barnen ska råka ut för något när de leker 

ute själva. Detta resulterar eventuellt i mycket stillasittande, ohälsa och inte samma sorts 

sociala förmåga, eftersom den fysiska aktiviteten är en stor bidragande faktor i barnens 

utveckling. Pettersson menar att barnens ytor att röra sig runt med tiden har minskat, vilket 

hon själv undersökt med hjälp av sin pappa, ett grannbarn och sina egna erfarenheter från sin 

barndom. Jämförelsen gjordes i det område där dessa tre personer växte upp, där de tre 

generationerna mätte hur stora ytor de fick röra sig på i sin barndom. Pettersson förklarar att 

ytorna minskat för henne själv och den yngsta personen, och att skillnaden är markant. För 

varje generation blev ytorna att röra sig allt mindre, vilket Pettersson framhäver som dåligt 

för barnen då de behöver en viss frihet för att kunna bygga upp en självkänsla. Detta kan vi 
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dra paralleller till observationerna som har genomförts och föräldrarnas svar under samtalen. 

Från Nolbyplans lekplats är det ett gångavstånd på ungefär tio minuter till 

Norrstrandsparkens lekplats, som är betydligt större och har fler lekställningar och större 

grönytor. Trots det korta avståndet väljer föräldrarna lekplatsen i direkt anslutning till 

lägenhetshuset, då några av dem tycker att är det otänkbart att låta barnen ta sig till 

Norrstrandsparkens lekplats på egen hand. Detta är något som kan bekräfta Petterssons teori 

om att barns rörelseytor minskar.  

 

5.2 Områdessegregering  

Petterssons roll för kommunen är att framställa så kreativa mötesplatser som möjligt. 

Utrymmen mellan byggnader kan ge flera olika intryck beroende på hur de utformas och 

detta har kommunen med i åtanke vid planering. Petterssons fokus ligger dock på hur barnen 

ska få sina röster hörda, skolan och lekens öppna kommunikativa sätt utgör här en stor 

inkörsport. Pettersson menar att det överlag gäller att få med föräldrarna i aktiviteterna som 

barnen utför, för utan eftertänksamhet i utformningen fallerar engagemanget hos de vuxna. 

Pettersson beskriver det som att föräldrarna måste kunna välja hur de vill delta med barnen, 

även om tydligt intresse och engagemang är att föredra. Under observationstillfället var 

vårdnadshavarna eller medföljande vuxna mer delaktiga i de mindre barnens lek. Bland annat 

lekte de med sina barn i sandlådan både på Nolbyplans lekplats och HSB-gärdets lekplats. 

Till skillnad från de mindre barnen lekte de äldre barnen mer självständigt med 

lekutrustningen som fanns tillgänglig på platsen. De vuxna hade här en mer iakttagande roll 

från exempelvis bänkar där de samtidigt hade uppsikt över lekplatsen och barnen.  

 

Vem som äger bostäderna på en plats kan vara av stor vikt för vem som har inflytande i hur 

planeringen går till eller prioriteras. Detta kan bidra till skapandet av barriärer mellan 

befolkningen vilket i sin tur ökar segregationen (Tunström et al 2016). Pettersson i sin tur 

menar att medborgardialogen är viktig och att barnens åsikter tas till hänsyn i 

planeringsstadiet. En medborgardialog kan ge en röst åt dem som bor i området och har för 

intresse att nyttja lekplatserna. Tunström et al (2016) menar att det i Sverige mestadels är de 

kommunala bostadsföretagen som besitter den makten. Vid HSB-gärdets lekplats var det en 

tydlig gräns mellan villaområdet och lägenhetshusen, där lekplatsen, en stor kulle och en 

gräsplan sträckte sig mellan de två bostadstyperna. Detta är något som Solecki och Welch 

(1995) även beskriver, då parker kan skapa skiljevägg mellan olika områden och skapar en 
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barriär mellan människor där exkludering kan ske. Pettersson förklarar att grundtanken vid 

utformningen av lekplatser är att alla människor ska känna att de är välkomna på platsen. 

Enligt Pettersson krävs det oftast bara några få justeringar för att öka den inbjudande känslan 

som ska till för inkludera befolkningen. De besökare som under observationstillfället befann 

sig på HSB-gärdets lekplats var boende i området och majoriteten bodde i lägenhet. Att 

majoriteten av besökarna var boende i lägenheter trots lekplatsen är belägen mellan två olika 

bostadstyper kan bekräfta det Solecki och Welch (1995) behandlar; en park kan skapa en 

barriär mellan två olika områden. Här skulle det, vilket också Pettersson talar om, eventuellt 

behövas justeringar i utformningen för att öka den välkomnande känslan. På så vis kan 

lekplatsen gå från att verka som en barriär till att vara ett integrerande verktyg.   

 

5.3 Tillgänglighet 

Tillgängligheten är ett återkommande begrepp under arbetets gång, vid intervjun, 

observationerna samt i tidigare forskning. Enligt Karlstads kommuns översiktsplan från år 

2012 har kommunen som mål att alla invånare ska ha gång- eller cykelavstånd till natur och 

grönområden. Även att bostadsområden ska bindas ihop med gröna stråk och 

rekreationsområden (Karlstads kommun 2012). Solecki och Welch (1995) menar att allmänna 

ytor bidrar till ett flertal funktioner, som integrerande egenskaper men också exkludering. Vid 

HSB-gärdets lekplats är det dock möjligt för de två områdena att mötas och att barn från olika 

bostadstyper och åldrar kan samlas i lek och aktivitet. Här är det även i anslutning till en 

parkering möjligt att ta sig hit med bil. 

 

Enligt de föräldrar som befann sig på lekplatserna ska allmänna ytor och lekplatser bjuda in 

till lek och aktivitet. Bänkar samt bord i anslutning till lekplatsen är enligt föräldrarna vid 

observationerna att föredra. Användningsområdet av en lekplats är ofta till för barnen. Men 

det föräldrarna saknade var rum för de vuxna, exempelvis en grillplats eller ett picknickbord. 

Att sätta upp en grill på en lekplats anser Pettersson kan vara en god möjlighet till att skapa 

möten mellan människor. Lilja (2013) tar upp att en stads utformning kan skapa eller 

motverka interaktioner mellan människor, även att offentliga utrymmen är en intressant del 

av planeringen då de kan ha koppling till segregation. Lilja (2013) behandlar ämnet vidare 

och tar upp att det offentliga rummet kan vara en viktig beståndsdel i att möten mellan 

människor sker. Detta är något som vi genom både intervjun och observationen har fått 

bekräftat.  
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Observationerna gav oss olika intryck beroende på vilken lekplats vi undersökte. Vad 

föräldrar till barnen i området fann inbjudande var tillgängliga sittytor samt att lekplatsen var 

lättåtkomlig. Detta var något som fanns tillgängligt utplacerade på Norrstrandsparkens 

lekplats. Att lekplatsen var asfalterad och hade sittytor ger möjlighet till att fler kan ta del av 

leken och engagera sig trots exempelvis funktionsnedsättningar, något som Pettersson fann 

nödvändigt. Trots detta var lekplatsen tom under vår observation och är något som skulle 

kunna stärka vår teori om att de som bor i villa har tillgång till privat mark, där de kan 

spendera sin tid och behöver inte offentligt rum i lika stor utsträckning. På HSB-gärdets 

lekplats och Nolbyplans lekplats var ytorna varierande. HSB-gärdets lekplats hade gott om 

gräsytor men inte mycket ytor skapta för vila. Nolbyplans lekplats hade små gräsplättar 

tillgängliga och sittplatserna var få. Att ha tillgängliga sittytor kan även sprida användningen 

bland åldrarna då äldre kan delta på ett annat sätt om utrymmen för vila finns nära till hands. 

 

Enligt Pettersson är Karlstads kommuns mål inom planeringen av Karlstad att ha en hållbar 

inriktning (Karlstads Kommun 2016b). Inom ämnet hållbarhet berättar Pettersson om att 

minska bilismens del av samhället, något som Forsberg (2013) tar upp som en del av 

projektet “hus i park” på 60-talet. Petterssons vision är att minska bilanvändningen runt 

parker då hon menar att det är något som tar för stor plats i samhället. Delvis för att dessa kan 

utgöra ett störningsmoment för människor, dels kan bilen utgöra fara för barn invid parkerna 

när leken har fokus. Bilen fortsätter ändock att vara uppskattad och välanvänd. Under 

samtalen med föräldrarna vid observationerna framkom det att intresset för framkomlighet 

med bil samt tillgänglig parkering var stort. Detta säger emot ett stort mål i dagens 

samhällsplanering och ger en bild av att familjerna inte är obrydda kring miljöaspekter i deras 

vardag, vilket ger både utifrånperspektiv och inifrånperspektiv på saken. Inifrånperspektivet 

går att ställa i två olika vinklar, där planarkitekten är insatt i miljöfrågor, och gör vad som 

krävs för att planera hållbart. Detta medan familjerna har ett utifrånperspektiv, eftersom de 

möjligen inte har lika stort intresse för miljöfrågor, utan gör vad som krävs för att underlätta 

sina vardagsrutiner. Forsberg och Berger (2013) menar att det kan ge oförutsedda 

konsekvenser internationellt om någon utmanar det sårbara klimatet för egen vinning. Vi har 

alla ett gemensamt ansvar att lägga grund för att miljöfrågor tas upp och arbetas med. Hela 

samhället påverkas om inte alla tar sitt ansvar i det helhetliga arbetet. Detta är något som 

Forsberg och Berger (2013) beskriver som nyckeln till god hållbarhet i världen. 
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5.4 Utformning 

De fysiska barriärerna sätter prägel på hur människor kan röra sig mellan rum och ta del av 

varandra, vilket är avgörande för våra mönster. Människor skapar den omgivning vi lever och 

verkar i, men kan också utmana våra öden (Lilja 2013). Men vi påverkar också ofta våra barn 

att göra vissa val efter hur vi själva hanterar situationer. Det framkommer av Loukaitou-

Sideris och Sideris (2010) att en uppdelning har stärkts av barn som kommer från 

villaområden eller rikare familjer och har tillgång till privata rekreationsområden, där 

aktiviteter är inplanerade på olika håll. I flera fall tar dessa barn mindre del av de offentliga 

miljöerna vilket separerar barnen från varandra och kan skapa förutfattade meningar för andra 

grupper. Detta innebär att barn som ofta har tillgång till privata lekytor utomhus, inte har 

samma behov av offentliga lekytor. Vilket kan förklara att Norrstrandsparkens lekplats inte 

hade besökare på plats under vår observation av lekplatsen. Barn som saknar privata lekytor 

utomhus är dock i stort behov offentliga lekytor, därför bör lekplatser planeras mer efter 

bostadstyp, men också för att skapa fler mötesplatser mellan grupper.  

 

Att skapa inbjudande platser i det offentliga rummet är en viktig del för att skapa möten. 

HSB-gärdets lekplats är en öppen plats där tydliga avgränsningar, såsom inhängningar, 

saknas. Ändock har lekplatsen subtila avgränsningar som kan bidra till trygghetskänslor för 

besökarna av parken. Dessa avgränsningar är exempelvis en häck som går längs kortsidan av 

lekplatsen, träd samt en större kulle. Till skillnad från HSB-gärdets lekplats har både 

Norrstrandsparkens lekplats och Nolbyplans lekplats tydliga gränser i form av staket som 

avgränsar lekplatserna. På de två lekplatserna hade staketet en uppenbar funktion, att skydda 

besökare från närliggande vägar. Pettersson menar dock att subtila avgränsningar kan 

reducera stress som en effekt av störningar från gaturummet. Att koppla bort 

störningsmoment säger Pettersson kan ge en annan mer hälsosam inverkan på besökare av en 

plats. Att skapa subtila avgränsningar kan även skapa ett mer inbjudande intryck av ett 

offentligt rum, detta kan i sin tur ge möjligheter till att möten mellan människor sker. Ett 

exempel på detta är HSB-gärdets lekplats där sådana subtila avgränsningar finns. De subtila 

avgränsningarna kan tänkas ge goda möjligheter för att boenden i de två olika bostadstyperna, 

som lekplatsen är belägen mellan, integreras med varandra. En park kan därmed gå från sin 

ursprungliga funktion till att få mer integrerande egenskaper (Solecki & Welch 1995). Att en 

park är inbjudande är inte det enda som avgör hur användningen av en lekplats ser ut, parkers 

skick samt utformning kan även vara en avgörande faktor. Loukaitou-Sideris och Sideris 
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(2010) behandlar ämnet och tar bland annat upp renlighet och den upplevda känslan av 

säkerhet som två faktorer som kan påverka användningen.  
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6. Diskussion och Slutsats  

 

6.1 Avslutande diskussion  

De slutsatser vi drar av de metoder vi använt oss av är att en attraktiv och välanvänd lekplats 

ska vara tillgänglig och utformad för alla i samhället oavsett bakgrund, bostadstyp eller 

livssituation. Enligt de som nyttjar lekplatserna ska det vara lättåtkomligt för gående, cykel 

och bil, gärna med parkering i närheten. Det är även viktigt att områdena är välskötta, ser 

trevliga och inbjudande ut och att papperskorgar töms regelbundet. Det som skiljer sig från 

kommunens syn, vilka har som vision att bilen inte ska vara en allt för betydande del i 

planeringen. Genomgående hållbar utveckling och planering för att minska beroendet av bil 

är vad kommunen vill och vår förståelse är att kommunen inte har det i åtanke vid 

utformningen. Där anser vi verkligheten och behovet av bil fortfarande väger tyngre i 

människans liv än det kommunen vill medge. Huvudfokuset för dem är långsiktiga mål 

medan vi fokuserar på det som sker här och nu, vilket innebär att ideologierna krockar mellan 

hållbart tänkande från kommunens sida och föräldrarnas inställningar om trygghet och 

barnens tillgång till det offentliga rummet. Men även föräldrarnas synsätt säger emot sig 

självt, då de vill kunna låta barnen springa i en säker miljö men ändock önskar tillgänglighet 

för biltrafik. 

 

Något som både dök upp under intervjun med Pettersson och i samtalet med föräldrarna på 

plats är frågan om inhängning av lekplatser. Ett helt inhägnat område är inte önskvärt från 

någon våra informanter. Där har både Pettersson och föräldrarna varit överens om att 

lekplatser och ytor i allmänhet i deras närhet inte ska inhägnas utan tillgängligt och vara 

välkomnande för alla. Däremot vill föräldrar gärna se att delar av parken eller lekplatsen 

inhägnade så att barnen har möjlighet att springa och leka fritt, samtidigt som det i 

kombination med belysning ökar uppsynen och därmed tryggheten. Delvis inhägnat är något 

diffust, då det inte nödvändigtvis behöver vara ett staket. Det kan innebära upphöjningar som 

en kulle, ett buskage eller andra diffust byggda inhägnader vilka är placerade för att skapa 

hinder för insyn. Många vuxna anser att det är en fördel att kunna släppa barnen fria medan 

det är önskvärt från kommunens sida att föräldrar är delaktiga. Petterson är orolig att detta 

hämmar föräldrar från att delta i leken och framhäver att lek och aktivitet ska vara fokus för 

hela familjen; barn i alla olika åldrar samt vuxna ska prioriteras. 

 



25 
 

Vi har även kommit fram till att det saknas ett visst utrymme för barn som bor i lägenheter. 

Det innebär att då de inte har tillgång till de privata ytorna där de kan aktivera sig, därför 

leder till ett större behov av det offentliga rummet. Barn i lägenhetsområden nyttjar rum i det 

offentliga mer än de i villaområden, vilket i den här fallstudien gör att prioriteringen av det 

offentliga rummet visar sig vara skev och felplanerad. Detta eftersom de undersökta 

lekplatserna i området med kringliggande villor var markant större, upprustade och välskötta 

medan den som var omringat av lägenhetshus var den minsta av dem. För de som bor i ett 

villaområde finns vanligtvis mer privata ytor med grönt och barnen kan leka mellan gator och 

trädgårdar. Den första lekplatsen som var placerad bland villor gav intrycket av att vara 

prioriterat. Däremot i lägenhetsområdet med den mindre lekplatsen som inte var fullt så 

attraktiv som de andra befann sig under observationen flertalet barnfamiljer och återigen 

bekräftas vår teori. Det som slår oss är att Pettersons utbildning och bakgrund, i likhet med 

vår, säger en sak om hur man bäst utformar en välkomnande och universellt utformad allmän 

yta. Detta medan invånarna i området och de som faktiskt nyttjar ytan säger en annan. Detta 

påvisar viktigheten av att kombinera både inifrån- och utifrånperspektiv i form av 

medborgardialog och framförallt samtal mellan kommunen och barnfamiljerna skulle man 

uppnå ett genomgående bättre resultat. 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Det finns ett visst behov av att fördjupa sig mer i ämnet och kunna finna mer intressanta 

mönster. För att fylla luckorna i denna studie hade det behövts en viss kvantitativ 

undersökning för att få vidare insyn i barnfamiljers syn på tillgängligheten och skicket på 

allmänna ytor i området, då framförallt lekplatser. Det hade varit intressant att se hur 

barnfamiljer med tillgång till privata lekytor använder sig mer eller mindre utav ytor i det 

offentliga rummet. En sådan studie hade därmed vidare kunnat lyfta fram huruvida barn leker 

annorlunda i och med att de bor olika bostadstyper. Vidare forskning skulle kunna ge 

inspiration till att följa planering och underhåll av de allmänna ytorna. Vid en sådan 

undersökning kan en kvalitativ ansats varit att föredra för att skapa möjlighet till djupgående 

analys inom området. Detta hade förmodligen bidragit till ytterligare bredd i resultatet och en 

variation i formuleringarna. Något som även hade varit utvecklande för studien vore att 

jämföra med två betydligt skilda områden, exempelvis ett bostadsområde där medelinkomst 

är betydligt lägre än ett annat. Detta för att kunna avgöra om socioekonomiska förutsättningar 

har en betydande effekt för aktivitet ute och användandet av allmänna ytor.
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Vilkama, K., Lönnqvist, H., Väliniemi-Laurson, J., & Tuominen, M. (2014). Erilaistuva 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

● Berätta lite om din position?  

● Vad har ni för mål/plan och tanke kring utveckling av både befintliga och nya 

lekplatser? 

- Hur går processen till? (hur förs medborgardialogen exempelvis)   

- finns integrering/mångfald i åtanke, koppling till allmänna ytor/platser? exempelvis 

“en stad för alla” 

- Har ni någon målgrupp för era lekplatser? 

● Har ni samma mål/riktlinjer för olika typer av stadsdelar ? 

-(med hänsyn till ekonomiska skillnader hos invånarna)? 

● Hur ska parkerna påverka vardagslivet? 

 

  



 
 

Bilaga 2 - Observationsguide  

● Lekutrustningens kvalite 

● Typ av lekutrustning/annat material att leka med 

● Lekplatsens storlek 

● Är lekplatsen inhägnad på något sätt? 

● Mängd av grönyta 

● Sittplatser, grillar? 

● Vad för bostadstyp/er omger lekplatsen? 

● Hur många besökare av lekplatsen? 

● Var leker barnen? 

 

Frågor till besökarna av lekplatsen: 

● Vilket område bor ni i? 

● Vilken bostadstyp bor ni i? 

● Vad värdesätter ni i en lekplats och vad anser ni är viktigt? 

● Anser ni att barnen leker annorlunda beroende på utformningen av lekplatsen? 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 3 - Området Norrstrand och lekplatsernas placering 

 

 


