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8

FÖRORD 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga som stöttat och hjälpt mig under 
denna uppsatsperiod. Familj, vänner och bekanta har i stort som i smått 
bidragit till denna uppsats och några av er vill jag särskilt tacka: 

Förskolorna som lät mig studera två barngruppers utomhuslek i Harald 
Aronssons park. Samtliga barn bidrog till detta arbetes framväxt och fick 
mig att se sådant jag aldrig annars hade noterat.

Tack till den familj som lät mig låna deras 5-åriga dotter för en dag. 
Du vidgade mina vyer ytterligare och gav mig möjligheter att utforska 
de tendenser jag tyckts skymta under mina observationer av försko-
lans barngrupper. Tack för att du, med dina föräldrars tillåtelse, lät dig 
 fotograferas och besvarade alla mina frågor.  

Ett varmt tack till Mimmi Beckman på Örebro Kommun för att du 
 kommit med bra tips och vidarebefordrat matnyttigt material så 
som kartor och kontakter. Jag vill även rikta ett tack till Gustav Älgå 
som  besvarat mina frågor gällande kommunens skötsel av Harald 
 Aronssons park. Vidare vill jag självklart tacka Allan Gunnarsson för ditt 
 handledarskap. Dina synpunkter hjälpte till att lyfta denna uppsats. Jag är 
så innerligt tacksam att du kapitulerade och tog dig an mig!

Chili, min fyrbenta vän som har tagit med mig på stärkande promena-
der. Lite frisk luft gör under för tankarna och har ofta resulte rat i nya 
angreppsvinklar. 

Nils, min älskade make, korrekturläsare och bollplank. Tack för att du 
alltid ställer upp för mig, att du alltid finns där i med- och motgång! Att 
du fått mig att fortsätta kämpa på trots att livet runt uppsatsskrivandet 
inte alltid varit en dans på rosor. Du är livets diamant. 

SAMMANFATTNING

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn utövar nå-
gon form av fysisk rörelse minst 60 minuter per dag. Fysisk inaktivitet 
är ett växande samhällsproblem, barn rör på sig allt mindre i vardagen 
och aktivitetsnivåerna tenderar att ytterligare försämras under helger-
na. Boverket framhåller därför att kommuner bör arbeta aktivt för att 
underlätta för fysiska aktiviteter. Ett sätt att främja hälsa och stimulera 
fysisk aktivitet är att möjliggöra en ökad grad av utomhusvistelse genom 
erbjudande av välplanerade och tillgängliga grönområden. För ju mer 
otillgänglig en park är, desto färre men också kortare besök tenderar den 
att få. I linje med detta uppger Folkhälsomyndigheten att den bostads-
nära naturen är mycket betydelsefull för en stor del av befolkningen, då 
den möjliggör dagliga besök i och med att den lätt kan nås. Tillgången 
till mångfunktionella grönområden nära bostaden kan således anses vara 
av vital betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. Denna uppsats 
riktar sig till alla som kan komma att involveras i projekterings- eller 
förbättringsarbete kring barns utemiljöer för att främja deras fysiska och 
psykiska utveckling.  

Utgångspunkten för denna uppsats har varit att med grund i litteratur 
kring barn och utomhusmiljöer samt trädgårdshistoria, undersöka vilka 
befintliga kvalitéer och aspekter i en kulturhistoriskt värdefull parkmil-
jö som bör beaktas och kan utvecklas för att skapa en god lekmiljö utan 
att viktiga kulturhistoriska värden går till spillo. Harald Aronssons park, 
en stadsdelspark i Örebro, valdes som ett typexempel för att påvisa hur 
en utemiljö kan analyseras och utvärderas samt hur olika värden kan ba-
lanseras i ett utvecklingsförslag. Harald Aronssons park, även benämnd 
Östra Rostaparken, kallas tillsammans med Västra Rostaparken för 
Rostaparkerna. Dessa grönytor är belägna innanför Stjärnhusen, vilka 
fått sitt namn av huskropparnas stjärnformade plan. Stjärnhusen ritades 
av arkitekterna Backström & Reinius år 1947 och kom att avspegla de 
för den tiden rådande planidéerna gällande ett bra och tryggt boende för 
alla i en rumsligt avgränsad miljö med gemensamma grönytor, där den 

närbelägna parken med lek- och rekreationsmiljö skulle utgöra ett kom-
plement till bostaden. Rosta sågs som ett föregångsområde och blev en 
symbol för efterkrigstidens välfärdssamhälle, vilket rönte stort intresse 
både nationellt och internationellt. Rosta klassas idag som riksintresse 
av kulturmiljövården och ses som ett flaggskepp i svensk bostadsplane-
ringshistoria, vilket innebär att stor försiktighet ska iakttas för att bibe-
hålla estetiska och arkitektoniska värden.

Med bakgrund i en litteraturstudie med fokus på barn, lek och desig-
naspekter gällande barns utemiljö samt svensk utemiljögestaltning 
från tidigt 1900-tal fram till 1960-talet, inventerades och analyserades 
parkens innehåll, uppbyggnad, funktioner och värden med särskild in-
riktning mot kulturhistoriska- och lekfrämjande aspekter. Analysen har 
sedan legat till grund för en utvecklingsdiskussion där parkens olika 
värden balanseras på konceptuell nivå.  Den historiska tillbakablicken 
visade att den stora öppna gräsytan, plaskdammen med sin kalkstensbe-
läggning och bronsskulptur, kullen, bollplanerna och parkens tre lekplat-
ser är inslag som alltid har funnits i parken och som är tydliga tecken på 
den tidens strävan att ge plats för barnen och deras lek. Analysen visade 
att parken nyttjas flitigt av både intilliggande förskoleverksamheter och 
boende i Rosta, både som transportled och som en plats för umgänge, re-
kreation, solbad, sportaktiviteter samt lek. Nyttjandefrekvensen tenderar 
dock att minska kvällstid samt vid dålig väderlek. Tillgängligheten, bris-
ten på skugga samt den svaga rumskänslan i parken lyfts via analysverk-
tyget SWOT fram som några av parkens svagheter. Ytterligare svagheter 
är tillgången på löst material som i parken är begränsad, liksom tillgång-
en till platser där barnen kan lämna avtryck och skapa sina egna platser. 
Detta är aspekter som lyfts fram i litteraturstudien som viktiga i utemil-
jöer avsedda för barn, tillsammans med bland annat varierad topografi, 
miljöerbjudanden och multisensoriska element. 

Parkens tre lekplatser är i stor utsträckning utrustade med statiska 
 lekredskap som lämnar lite utrymme för fantasi-, utforskande- eller 
 experimenterande lek. För att ytterligare främja parklandskapets lekvär-
den föreslås bland annat att lekmiljöer, så som ett lekbuskage och salix-
tunnlar anläggs mellan parkens tre lekplatser samt att upprustning av 



park of Harald Aronsson is frequently used by adjacent preschools and 
residents in the area, both as a transportation route but also as a place 
for social activities, recreation, sunbathing, sport activities and play. The 
frequency of use however tends to decrease during evenings and times 
of bad weather. The accessibility, the lack of shade as well as the poor 
feeling of spatiality are some of the park’s weaknesses identified by the 
assessment tool SWOT. Further weaknesses are the limited supply of 
loose materials as well as places where the children are allowed to leave 
marks and create their own places. These are aspects that the literature 
study highlights as important for outdoor environments intended for 
children, together with a varied topography, environmental affordances 
and multisensory elements. 

The three playgrounds are to a great extent equipped with static 
play equipment which leaves little space for fantasy-, exploring- or 
experimental play. To further promote the play values of the park 
landscape it is, amongst other things, proposed that play spots such as 
a shrubbery for play and tunnels of salix are constructed between the 
three existing playgrounds and that a refurbishment of the paddling 
pool is conducted in order to encourage active movement between 
the different play environments. The opportunity to play your way 
through the landscape can stimulate to increased physical activity. The 
presented tunnels of salix and the shrubbery for play can in the same 
way increase the childrens opportunities to influence their environment 
with loose materials and thereby stimulate to increased psychic health.
The adding of additional affordances to the park, and the fact that these 
are multifunctional, strengthens the attraction of the park tempting more 
children to come and play. The hope is that the proposed changes further 
shall strengthen the play values of the park landscape and create a park 
that promotes childrens physical and mental health and development.   

plaskdammen genomförs för att uppmuntra förflyttning mellan de olika 
lekmiljöerna. Möjligheten att leka sig fram genom landskapet kan stimu-
lera till ökad fysisk aktivitet. På samma sätt kan de föreslagna salixtunn-
larna och lekbuskaget öka möjligheterna för barnen att med löst material 
påverka sin omgivning och därigenom stimulera till ökad psykisk hälsa. 
Att fler miljöerbjudanden adderas till parken och att dessa även är mer 
mångfunktionella, stärker parkens attraktivitet så att fler barn lockas att 
leka där. Förhoppningen är att de föreslagna förändringarna ytterligare 
skall höja parklandskapets lekvärde och skapa en park som främjar barns 
fysiska och psykiska hälsa och utveckling.

SUMMARY
The World Health Organization (WHO) recommends that children 
should perform some sort of physical excercise at least 60 minutes a day. 
Physical inactivity is a growing social problem, children are decreasingly 
active in their daily lives and the level of activity tends to further 
decrease during weekends. The National Board of Housing, Building 
and Planning (Boverket) therefore declares that municipalities should 
actively strive to facilitate for physical activity. One way to promote 
health and stimulate physical activity is to enable an increased level of 
outdoor stay through the offering of well-planned and accessible green 
areas. The more unaccessible a park is the less, but also shorter visits, 
it tends to get. In tune with this, the Public Health Agency of Sweden 
(Folkhälsomyndigheten) declares that nature, located close to residential 
areas is very valuable for a major part of the inhabitants because it 
enables daily visits since it is easy to reach. The supply of multifunctional 
green areas close too residential areas can therefore be considered to 
be of vital importance for the physical and mental health. This thesis is 
adressed to anyone who might be involved in planning or improvement 
of outdoor environments intended for children in order to promote their 
physical- and mental development.

The starting-point of this thesis has been to, based on litterature 

regarding children and outdoor environments as well as garden history, 
investigate which existing qualities and aspects in a cultural-historically 
valuable park environment that are to be taken into account and can be 
improved to create a good play environment without loss of important 
cultural-historical values. The park of Harald Aronsson, a city district 
park in Örebro, was chosen as a represantative to demonstrate how an 
outdoor environment can be analysed and evaluated as well as how 
different values can be balanced in a development proposal. The park of 
Harald Aronsson, also called The Eastern Park of Rosta, is together with 
the Western Park of Rosta titulated The Parks of Rosta (Rostaparkerna). 
These two parks are located within the starshaped housing area called 
”Stjärnhusen”. Stjärnhusen was designed by the architects Backström and 
Reinius in 1947 and reflects the predominate planning idea’s of that time 
regarding a good and safe dwelling for everyone in a spatially enclosed 
environment with collective green areas, where the closely located park 
with play- and recreation environment were supposed to complement 
the dwelling. The city district of Rosta was seen as an exemplary area and 
became a symbol for the post war welfare society, which attracted great 
interest both nationally and internationally. The city district of Rosta is 
presently classified as a national heritage and is seen as a flagship in the 
history of residential planning in Sweden, which imply that great care are 
to be taken in order to retain aesthetic and architectural values.         

Based on a literature study focusing on children, play and design 
aspects regarding outdoor environments for children as well as outdoor 
environment design in Sweden from the beginning of the 20th century 
up until the 1960s, the park of Harald Aronsson’s content, structure, 
functions and values with particular attention to cultural heritage and 
play promoting aspects, were inventoried and analysed. The analysis 
has then been the foundation for a development discussion where the 
different values of the park of Harald Aronsson were balanced on a 
conceptual level. The historical assessment pointed out the large open 
grass area, the paddling pool with it’s limestone paving and bronze 
sculpture, the hill, the ballfields and the three playgrounds as valuable 
elements, recognised as strong signs of the pursuit of that time to give 
proper space to the children and their play. The analysis showed that the 
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INLEDNING

Harald Aronssons park kommer under 2019 att rustas upp av Örebro 
kommun och satsningar kommer att göras för att gynna barn och unga. 
Parken är klassad både som stadsdelspark och kulturmiljö, vilket gör 
projektet mer komplext eftersom utvecklandet av parken och dess lek-
värden inte bör ske på bekostnad av platsens kulturhistoriska värden. 
Landskapets lekvärden är här synonymt med Harald Aronssons park och 
de lekvärden som är kopplade till platsen, både de tre lekplatserna men 
även parken i stort. 

I Sverige finns ett stort antal lekplatser som är i behov av upprustning 
och på många håll i landet planeras respektive genomförs upprustning-
ar. Det finns en mängd olika aspekter att ta i beaktande vid upprustning 
och omgestaltning av utemiljöer avsedda för barn. Ett försök görs här att 
belysa den komplexa väv som barn och barns hälsa, rörelseglädje och lek 
i relation till miljön de leker och rör sig i, utgör. Denna uppsats riktar sig 
därmed till alla som har ett intresse av eller kan komma att involveras 
i projekterings- eller förbättringsarbete kring barns utemiljöer för att 
främja barns fysiska och psykiska hälsa och utveckling.

Harald Aronssons park, ett av grönområdena inom den bostadsenhet 
som kallas “Stjärnhusen” i stadsdelen Rosta i Örebro, har lyfts fram som 
en symbol för efterkrigstidens välfärdssamhälle och rönte stort intresse 
både nationellt och internationellt i samband med byggnationen. Hela 
stadsdelen Rosta, inkluderande Harald Aronssons park är klassad som 
riksintresse för kulturmiljövården och förändringar måste därför göras 
med stor försiktighet för att bibehålla estetiska och arkitektoniska vär-
den. Dåtiden, dvs parkens och Stjärnhusens uppbyggnad och utveckling 
redovisas i en litteratur- och bildkavalkad som dels ämnar ge läsaren en 
ökad förståelse för platsen och dess kulturhistoriska värde dels sätta Ha-
rald Aronssons park i sin hortikulturella- och kulturhistoriska kontext. 
Nutiden, dvs parken så som den är idag presenteras genom analyser, ob-
servationer, gåtur och Örebro kommuns enkätundersökning Bästa plat-

sen! Befintliga kvalitéer och aspekter som bör tas i beaktande vid Örebro 
kommuns kommande omgestaltning av Harald Aronssons park lyfts 
fram i syfte att minska risken för att viktiga lekvärden skall gå förlorade. 
Framtiden och parkens kommande upprustning diskuteras utifrån par-
kens historia och kulturhistoriska värde samt utifrån befintliga kvalitéer 
och lekvärden. Idéförslag och konceptuella lösningar presenteras som 
visar och diskuterar hur parken och dess värden med särskilt fokus på 
leken kan förstärkas och utvecklas. 

BAKGRUND

Naturen har en rad hälsofrämjande egenskaper (Kaplan & Kaplan, 1989; 
Grahn m.fl. 2005) och människan behöver naturkontakt för att såväl 
bibehålla som främja fysisk och psykisk hälsa (Johansson, Kollberg & 
Bergström, 2009). Min masterutbildning, Outdoor Environments for 
Health and Well-being, fokuserar på hur utomhusmiljöer kan främja 
människors hälsa, utveckling och välbefinnande. Utbildningen behandlar 
bland annat hur djur, växter och andra naturelement kan användas 
för att tillgodose olika brukargruppers behov. Men även hur offentliga 
miljöer kan utvecklas för att i högre grad verka främjande för brukarna. 

Två av mina favoritkurser under masterutbildningen har varit Landscape 
Analysis for People and Environment Studies och Outdoor Environments 
for children and youth. Den sistnämnda kursen avslutades januari 2018 
samtidigt som parkförvaltningen i Örebro Kommun proklamerade att de 
vill öka de sociala värdena i Harald Aronssons park, en av de två Rosta-
parkerna. Denna kulturhistoriskt unika park nyttjas i dagsläget året runt 
och till en rad olika aktiviteter. Kommunens önskan är att en utveckling 
av parkmiljöerna i stadsdelen Rosta dels bör vara kulturhistoriskt för-
ankrad samtidigt som den bör kunna erbjuda något för såväl gammal 
som ung, men med tyngdpunkt på barn och unga.INTRODUKTION
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SYFTE & MÅL

Uppsatsen syftar till att med grund i litteratur kring barn och 
utomhusmiljöer samt trädgårdshistoria, undersöka vilka befintliga 
kvalitéer och aspekter i Harald Aronssons park som bör beaktas och 
kan utvecklas för att skapa en god lekmiljö med högt lekvärde utan att 
viktiga kulturhistoriska värden går till spillo.  

Målet är dels att skapa en vägledande kunskapsbank för utveckling 
av utemiljöer för barn upp till 10 år och dels att genom fallstudien ge ett 
typexempel på hur en utemiljö kan analyseras och utvärderas samt hur 
olika värden kan balanseras i ett utvecklingsförslag. Denna uppsats riktar 
sig därmed till alla som kan komma att involveras i projekterings- eller 
förbättringsarbete kring barns utemiljöer för att främja deras fysiska och 
psykiska utveckling.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Vad uppger litteratur och forskning är viktiga aspekter gällande 
utemiljöer avsedda för barn upp till 10 år?

• Vilka kvalitéer och lekvärden är viktiga att bevara och möjliga att 
utveckla samt vilken hänsyn bör tas till kulturhistoriska värden vid 
en framtida upprustning av Harald Aronssons park för att främja 
barns fysiska och psykiska utveckling?

AVGRÄNSNING

Brukargruppen som i huvudsak studeras är barn upp till 10 år. Detta 
åldersspann har valts eftersom barns lekområden succesivt expanderar, 
från att som mycket liten vara helt beroende av en vuxens närvaro 
till att på egen hand självständigt börja utforska närmiljön. För små 
barn är närlekplatsen mycket betydelsefull, men med ökad ålder växer 
rörelsefriheten och barnen kan söka lekvärden utanför den direkta 
boendemiljön. När termen ”barn” används i denna uppsats så åsyftas 
barn upp till 10 år om inget annat anges.

Uppsatsen appliceras på en konkret plats, Harald Aronssons park även 
kallad Östra Rostaparken, vilket ger arbetet en geografisk avgränsning 
likväl som platsanknytning. Harald Aronssons park benämns 
tillsammans med Västra Rostaparken, som Rostaparkerna. Dessa är 
belägna i Rosta, en stadsdel i sydvästra delen av Örebro stad. De delar 
av uppsatsen som berör historiska efterforskningar avgränsas i tid från 
1930-talet fram till dags datum. 

I första hand studeras Harald Aronssons park utifrån hur väl den 
uppfyller brukargruppens behov, men då parken är offentlig och klassas 
av Örebro Kommun som stadsdelspark nyttjas den av fler brukargrupper 
än enbart barn. Uppsatsen modererar därför till viss del barnperspektivet 
i relation till andra brukargruppers behov och användningsmönster. 

Till grund för utvärderingen gällande Harald Aronssons parks lekvärden 
ligger inte aspekter så som rätt monterad lekutrustning. Lekplatserna i 
parken analyseras således inte med hjälp av säkerhetsstandarden för le-
kredskap eller underlag (SS-EN 1176-1177), utan fokuserar på vad som 
kan vara utvecklande och lustbetonat för barnen. Ett kort instick om 
säkerhet görs dock i avsnittet Säkerheten framför allt. Säkerhetsfrågan 
anses relevant dels för att Sandseters 6 categories of risky play är ett av 

Omfattningen av hela det projekt Örebro Kommun har skisserat ryms 
inte inom ramen för denna uppsats, varför fokus lagts på att göra Harald 
Aronssons park mer attraktiv för barn upp till 10 år, genom att utveckla 
parklandskapet i vilket de leker. Barn är generellt extra känsliga för 
yttre påverkan då de själva sällan kan välja den miljö i vilken de lever. I 
regeringens proposition En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110) lyfts 
det fram att skillnader i uppväxtvillkor kan minskas samt att barns hälsa 
kan främjas genom att folkhälsopolitiska insatser görs i miljöer där barn 
vistas, till exempel bostadsområden eller parker. Folkhälsopolitikens 
kärna är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen” (Folkhälsomyndigheten, 2010). 
Trenden mot större men färre lekplatser samt barns alltmer begränsade 
rörelsefrihet gör att bostadsnära grönområden med tillhörande lekplatser 
blir mer och mer värdefulla för barnen. Harald Aronssons park är den 
närmaste utomhusmiljön för de boende i Stjärnhusen, då samtliga 
entréer på Östra Vintergatan vetter mot parken. Harald Aronssons park 
klassas även som stadsdelspark av Örebro Kommun, vilket innebär att 
parken förväntas ha ett större upptagningsområde och attrahera många 
olika målgrupper, däribland barn.  

DEN STUDERADE PLATSEN 
Läge: Sydvästra delen av Örebro stad, Närke. 

Växtzon: III (Riksförbundet Svensk Trädgård, 1993).

Örebro Kommuns befolkningsmängd uppgick år 2018 till 153 367 
individer, vilket gör Örebro till Sveriges sjätte största tätort (SCB, 2018a). 
I en rapport av Statisticon som Örebro Kommun länkar till från sin 
hemsida beräknas Örebro Kommuns befolkningsmängd stiga samt 
antalet barn i åldersspann 0-18 år, uppgå till drygt 34 000 eller cirka 23 % 
av Örebros befolkning 2018 (Statisticon, 2017). Andelen barn i länet är 
likartad den för Sverige i övrigt, där 21 % av befolkningen utgörs av barn 
mellan 0-17 år (SCB, 2018b).



16 17

MATERIAL & METOD

Metoden kan i huvudsak delas in i två delar, litteratur- och fallstudie. 
I litteraturstudien studeras barn, hälsa, utveckling och lek för att öka 
läsarens förståelse kring viktiga aspekter för barns utemiljöer. Fallstudien 
är i sin tur indelad i tre delar, Harald Aronssons park då, nu och i 
framtiden. Harald Aronssons park då, med historiska efterforskningar 
samt Harald Aronssons park nu, där analysverktygen appliceras på 
parken och observationer tillsammans med en gåtur genomförs. Detta 
för att försöka fånga platsens genus loci, alla de tidigare momenten ligger 
sedan till grund för förslaget, Harald Aronssons park i framtiden. 

Harald Aronssons park används som ett typexempel på hur landskapets 
lekvärden i en parkmiljö tillika ett bostadsnära grönområde kan 
utvecklas för att främja barns psykiska och fysiska utveckling. 
Landskapets lekvärden avser ”lekaspekten i landskapet” alltså Harald 
Aronssons park i dess helhet och inte enbart de tre iordningställda 
lekplatserna. I ett försök att lyfta fram vad barnen anser är lekvärt i 
Harald Aronssons park har en gåtur samt platsobservationer genomförts. 
Metoduppdelningen och arbetsprocessen kan således illustreras på 
följande sätt: 

LITTERATURSTUDIE
Litteratur och forskning kring viktiga aspekter gällande utomhusmiljö-
er avsedda för barn tillsammans med kunskap som införskaffats under 
masterutbildningen genom föreläsningar och studiebesök, har koncen-
trerats till en litteraturstudie. Dessa fakta avses besvara den första av 
uppsatsens två frågeställningar- Vad uppger litteratur och forskning är 
viktiga aspekter gällande utemiljöer avsedda för barn?

Litteraturstudien är dels tänkt att stärka resultatet och dels utgöra 
en bas för djupare diskussioner i uppsatsens diskussionsdel. Några 
författares verk som använts för detta ändamål är flertalet av Berglund 
& Jergebys böcker, Norén-Björns bok Lek, lekplatser och lekredskap samt 
Bishop & Corkery som är redaktörer för boken Designing cities with 
children and young people- Beyond playgrounds and skateparks� Denna 
litteratur har vävts samman med annan kurs- eller referenslitteratur, 
främst från kurserna Outdoor Environments for Children and Youth 
samt Landscape Analysis for People and Environment Studies. Även 
föreläsningsanteckningar från tidigare kurser, har inkorporerats i 
uppsatsen och skrivs ut som muntliga källor. Information till uppsatsens 
litteraturstudie har även inhämtats från myndigheter så som Boverket, 
Statistiska centralbyrån (SCB), Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen 
Örebro Län.  

FALLSTUDIE
Fallstudien består av Harald Aronssons park då, Harald Aronssons 
park nu och Harald Aronssons park i framtiden. Den första av bygger 
på historiska efterforskningar, både platsspecifika gällande Harald 
Aronssons park och trädgårdshistoriska från den tidsepok då parken 
anlades.

Figur 1: Figuren illustrerar arbetsprocessen med uppsatsens olika delar och hur dessa 
avlöst varandra i tid.

uppsatsens analysverktyg och dels för att säkerhetsfrågan kan kopplas till 
utvecklingen mot större, men färre lekplatser. 

 
Vidare avgränsar sig uppsatsen genom att den inte presenterar ett över-
gripande designförslag för Harald Aronssons park. I stor utsträckning 
formulerar uppsatsen en rad aspekter vilka kan ligga till grund för en 
utvecklingsplan och således tas i beaktan vid en framtida omgestaltning 
av Harald Aronssons park. Endast några idéförslag och konceptuella 
lösningar presenteras som visar och diskuterar hur parken och dess vär-
den med särskilt fokus på leken kan förstärkas och utvecklas. Enskilda 
designelement presenteras genom illustrativa bilder från inspirerande 
lekparker/lekplatser. Uppsatsen gör således inte anspråk på att skapa ett 
övergripande designförslag för hur Harald Aronssons park kan se ut i 
framtiden, utan föreslår enbart utvecklingsidéer och riktningar som kan 
höja platsens lekvärden och därigenom gynna barn upp till 10 år i deras 
fysiska och psykiska utveckling.

En noggrann artbestämning har enbart gjorts gällande träden i parken, 
detta då de kan anses vara framträdande parkelement. Genom bland 
annat skänkandet av skugga, erbjudande av klättringsmöjligheter och 
tillförsel av löst material kan lekvärdet stärkas. Övrigt växtmaterial 
har inte inkluderats. En avgränsning i denna uppsats är därmed att 
beskrivningar och artlistor enbart innefattar träden. Vid enstaka 
tillfällen benämns dock buskar eller perenner med artnamn, till exempel 
Philadelphus coronarius (doftschersmin) vid lekplats 1. Vidare återfinns 
en sammanställd växtlista över föreslaget växtmaterial som återfunnits 
på gamla ritningar (se bilaga 1). Denna bilaga är tänkt att kunna 
användas som inspiration vid eventuella nyplanteringar. 

DISPOSITION

Uppsatsen är indelad i två huvuddelar, litteraturstudie och fallstudie. 
Litteraturstudien består av sex teoretiska kapitel i vilka litteratur 
behandlas för att besvara uppsatsens första frågeställning: ”Vad uppger 
litteratur och forskning är viktiga aspekter gällande utemiljöer avsedda 
för barn upp till 10 år?”.  Dessa kapitel presenterar bland annat ett urval 
av de lagar och rekommendationer som finns gällande barn och deras 
utomhusmiljöer, samhällsförändringar som har påverkat barns lek 
samt litteratur och forskning kring viktiga aspekter gällande utemiljöer 
avsedda för barn. Därefter följer fallstudien som består av Harald 
Aronssons park då, Harald Aronssons park nu samt Harald Aronssons 
park i framtiden:

Harald Aronssons park då presenterar Stjärnhusen och Harald Aronssons 
park samt dess historiska utveckling från anläggandet fram till idag. 
De avslutande kapitlen berör trädgårdshistoria och lekplatsutveckling. 
Harald Aronssons park då baseras till stor del på litteraturstudier och 
historiska efterforskningar i diverse arkiv.

Harald Aronssons park nu inleds med en presentation av vad som 
framkommit vid platsbesök i Harald Aronssons park avseende 
platsobservationer, gåtur samt tillämpning av de tre analysverktygen. 
Avsnittet avses ge en nyanserad bild av Harald Aronssons park och hur 
leklandskapet idag är uppbyggt och hur det används.

Harald Aronssons park i framtiden presenterar åtgärder och förslag på 
hur en parkmiljö tillika ett bostadsnära grönområde kan utvecklas för 
att främja barns fysiska och psykiska utveckling samtidigt som platsens 
kulturhistoriska värden förvaltas. Detta görs genom presentation av 
utvecklingsåtgärder som tar tillvara på Harald Aronssons parks specifika 
miljökvalitéer. Avslutningsvis presenteras diskussionsdelen med fokus på 
besvarandet av uppsatsens frågeställningar och måluppfyllelse.
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ling av värden som inte innefattas i de två andra analysverktygen. SWOT 
saknar fasta ramar och kan således ses som ett subjektivt analysverktyg 
fyllt av bedömarens egna värderingar. SWOT har en flexibilitet som få 
andra analysverktyg har. Situationsanalysen möjliggör således identifie-
ring av faktorer som kan inverka på utformningen av parkmiljön även 
om dessa faktorer inte är direkt kopplade till barnen, men de kan direkt 
eller indirekt påverka barnens upplevelse och användning av Harald 
Aronssons park. Några exempel på sådana faktorer är; Centralt beläget 
(S), brist på belysning (W), planerad upprustning (O), nya skadegörare 
och växtsjukdomar (T).  Första steget mot att omvandla svagheter till 
styrkor, är genom kartläggning av dessa och SWOT-analysen anses där-
för vara en viktig komponent i besvarandet av frågeställning 2.     

OPEC 

OPEC (Outdoor Play Environment Categories) är ett miljövärderings-
verktyg som baseras på forskning rörande förskolegårdar (Mårtensson, 
2013). Harald Aronssons park kan förvisso inte likställas med en försko-
legård, men verktyget nyttjas ändock i denna uppsats eftersom det i ett 
antal tvärsnittsstudier visat sig vara relaterat till barns psykiska och fysis-
ka hälsa. OPEC används i Harald Aronssons park för att ge en indikation 
om hur väl anpassad parken är för yngre barn.  Enligt Mårtensson et al 
(2009) korrelerar ett ökat lekvärde med ett högt OPEC-värde. 

Förutom ovan nämnda argument, så har verktyget valts ut då det tillför 
uppsatsen objektiva värden. Dess miljödimensioner behandlar bland 
annat parkens area och vegetationens densitet. De tre dimensionerna 
redovisas i tabell 1 som A-C.  (A) anses vara intressant då parkens yta 
står i relation till mängden möjligheter. Det är viktigt att där finns ytor 
så att barnen kan sprida ut sig och leka. Lekmiljörådet via Norén-Björn 
(1977) framhöll redan på 70-talet att barn rörelsemässigt behöver större 
plats eftersom deras rörelsemönster ännu inte fullt ut kan kontroller-
as samt då de har längre bromssträcka kontra en vuxen person. Detta 
innebär att ett barn tar ut en betydligt vidare sväng runt ett hörn än vad 
en vuxen gör. För att barnet ska få ett mer kontrollerat rörelsemönster 
krävs övning och åter övning, vilket i sin tur kräver ytor. Vidare tenderar 

små lekutrymmen att orsaka lekavbrott och risken för konflikter ökar 
också på mindre ytor jämfört med mer tilltagna ytor. Barn tenderar att 

Figur 2: Illustration över komponenterna i kapitlet Harald Aronssons park nu.

Historiska efterforskningar

Rosta är en kulturhistoriskt värdefull miljö och därmed är platsens histo-
riska bakgrund av betydelse, då den kan ge en ökad förståelse kring plat-
sens idébakgrund, utformning och kvalitéer. Med anledning av detta vigs 
ett antal sidor till parken och dess historia, Harald Aronssons park då.

Merparten av bakgrundsinformatio-
nen kring Rostaparkerna med tillhö-
rande Stjärnhus har samlats in främst 
genom efterforskningar i diverse ar-
kiv knutna till Örebro läns Museum 
(tillgängliga på Digitalt Museum), 
Örebro Kommun, Örebro Stadsbib-
liotek, Örebro Stadsarkiv samt Läns-
styrelsen i Örebro. Dokumentation 
gällande Harald Aronssons parks 

utformning och innehåll, i så väl skrift så som bild eller kartmaterial, har 
varit svårt att få tag på. Örebro kommuns bristfälliga dokumentation kan 
härledas till flertalet omstruktureringar med tillhörande gallringar samt 
en vattenskada 2016. Gamla flygbilder och fotografier samt historiskt 
kartmaterial från analoga arkiv har därför nyttjats för att analysera hur 
Harald Aronssons park under 1940- & 1950-talet levde upp till dåtidens 
syn på barn och god utomhusmiljö. Vidare ställs tidstypiska designidéer, 
tillsammans med policy och praxis kring barns utomhusmiljöer under 
samma tid mot parken så som den ser ut idag. Parkens uppbyggnad och 
struktur idag analyseras för att kunna dra slutsatser om hur parken var 
förr. På så sätt skapas en bild av Harald Aronssons parks utveckling från 
det att Stjärnhusen började byggas fram till idag.

Hortikulturella verk med historisk inriktning har också inkorporerats 
i arbetet. Flera verk har använts, men särskilt flitigt har Flincks böcker 
Tusen år i trädgården & Historiska trädgårdar- Att bevara ett föränderligt 
kulturarv. Även Perssons bok Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år 
har noggrant studerats tillsammans med Perssons & Perssons bok Svens-
ka bostadsgårdar 1930-1959� Den sista boken inkorporerades med an-

ledning av att Stjärnhusens bostadsgårdar vetter mot Harald Aronssons 
park.

Nulägesanalys

Kapitlet Harald Aronssons park nu baseras på ett antal analyser och ob-
servationer som genomförts i parken. De olika angreppsvinklarna eller 
komponenterna ämnar ge en djupare förståelse för Harald Aronssons 
park, både gällande uppbyggnad men även hur parken används idag, 
både av barn men även av andra brukargrupper (se figur 2). Målet med 
nulägesanalyserna är att ge en fingervisning om Harald Aronssons parks 
befintliga styrkor och svagheter, vad i landskapet som har lekvärde.   

Det första platsbesöket som genomfördes i Harald Aronssons park sked-
de i januari 2018 och det sista i november 2018. Parken har således ob-
serverats i vinter-, vår- och sommar- och höstskrud. Vid varje platsbesök 
har de tre analysverktygen; SWOT, OPEC och 6 categories of risky play, 
funnits med som analysmodeller.  

Analysverktygen

I uppsatsen används tre olika analysverktyg, dessa syftar till att ge 
en bild av Harald Aronssons parks uppbyggnad och karaktär.

SWOT
SWOT är en situationsanalys vars akronym står för Strengths (S), Weak-
nesses (W), Opportunities (O) och Threats (T). Analysverktyget här-
stammar från företagsekonomin och används för att identifiera externa 
och interna faktorer som kan ha en positiv eller negativ inverkan. Styr-
kor och svagheter inkluderar interna faktorer, medan möjligheter och 
hot inkluderar externa faktorer (Kotler, Armstrong & Parment, 2011).
SWOT-analysen används då dess subjektiva karaktär möjliggör insam-

”Utan kunskap om vad 
som skett förstår vi inte 
vad som sker och kan då 
inte heller bedöma vad 
som skall ske.”

-Hans Lander, VD Örebro Bostäder 
(Edh, 1993 s. 8).
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6 categories of risky play

Barn liksom vuxna vill ha spänning i tillvaron och söker upp den var-
helst den finns (Norén-Björn, 1977). Kennair & Sandseter (2011) drar 
slutsatsen att barn använder sig av lek för att utmana sig själva men ock-
så för att komma till rätta med situationer som tidigare skrämt dem. Då 
denna uppsats strävar efter att klargöra hur ett bostadsnära grönområde 
tillika stadsdelspark kan utvecklas för att främja barns fysiska och psykis-
ka utveckling, appliceras Sandseters verktyg 6 categories of risky play� 

Miljön i vilken barn leker påverkar hur 
de leker genom erbjudandet av specifika 
funktioner (Sandseter, 2009). Inspirerad 
av Heft och Gibson (två personer som om-
nämns mer i kapitlet Lekens grundvalar) 
utvecklade Sandseter 6 categories of risky 
play� Verktyget bygger på sex kategorier av 
risktagande lek, miljön på vilken verktyget 
appliceras analyseras gällande huruvida 
den erbjuder möjligheter till sådan lek;

Lek på hög höjd: Klättra i klätterställning eller träd, balansera på höga 
objekt, gunga eller hänga på hög höjd eller hoppa ner från statiska eller 
rörliga höga platser. Vid utförandet av dessa aktiviteter riskerar barnen 
att falla. 

Lek i hög fart: Springa, gunga eller glida med hög fart alternativt skida, 
skejta eller cykla i hög fart. Sandseter (2007) noterade att barn själva kan 
öka utmaningen när de gungar genom att gunga med en vän eller genom 
att stå på gungan. Vid utförandet av dessa aktiviteter riskerar barnen att 
tappa kontrollen över sina rörelser och kollidera med någon eller något.

Lek med farliga verktyg: Lek med skärande eller strypande verktyg som 
kan vara farliga, exempelvis hugga ved med en yxa eller snickra med 
hammare och spik. Sandseter (2007) nämner sågar, knivar och yxor som 
exempel på skärande verktyg och rep som strypande. Vid lek med såda-

na verktyg riskerar barnen att dra på sig skador eller sår.

Lek nära farliga element: Lek i närheten av djupt eller kallt vatten, eld, 
höjder eller branter. Vid lek nära farliga element kan barnen ramla ner 
från eller ner i någonting och i värsta fall skada sig. 

Hårdhänt och tumlande lek: Jaga, fäktas med grenar, slåss eller brottas. 
Vid utförandet av aktiviteter inom denna kategori riskerar barnen att 
göra varandra illa. 

Lek där barn kan försvinna eller komma vilse: Enskild lek i okända mil-
jöer eller att ensam utforska okända miljöer utanför vuxnas blickfång. 
Vid lek inom denna kategori riskerar barn att försvinna eller gå vilse.

Platsobservationer och gåtur

Boverket (2007) framhåller vikten av att kombinera objektiva värde-
ringar med observationer för att fånga upp värden som kanske inte är 
uppenbara vid analyseringsögonblicket. Hur en miljö brukas och upp-
levs under de olika årstiderna behöver komma till uttryck i den fysiska 
planeringen: ”Den bostadsnära naturen kan ha helt andra värden än de 
som en planerare, kommunekolog eller en politiker ser� Hur områden an-
vänds och värderas av dem som bor och vistas på platsen behöver i större 
utsträckning komma till uttryck i den fysiska planeringen� Den bostadsnä-
ra naturen kan användas på helt andra sätt än vad en expertbedömning 
säger� Expertkunskapen är viktig, men det är svårt att genom en objektiv 
värdering se vardagslandskapet och hur människors närmiljö används och 
upplevs året om� Det är till exempel lätt för den enskilde planeraren att 
missa den lokala hundrundan, ett bostadsområdes bästa pulkabacke eller 
var man sommartid kan sparka boll�” (Boverket, 2007, s. 34).

För att ta reda på vilka inneboende kvaliteter i Harald Aronssons park 
som kan locka till lek, som är ”lekvärda”, har platsobservationer samt en 
gåtur genomförts. De lekvärden som åsyftas i uppsatsens titel har stud-
erats under ett antal platsbesök där brukargruppens nyttjande av parken 

”Everything is 
sweetened by 
risk”-Alexander Smith 
se Fallon 1981 s. 116

leka mer tillsammans och ha mer kroppskontakt med varandra i spon-
tana lekar om den sociala tätheten, dvs antal barn per kvadratmeter, inte 
är alltför hög. Men samtidigt så är rymlighet inte en entydig följd av väl 
tilltagna ytor, utan hur en yta upplevs är även beroende av planeringen 
av ytans innehåll (Norén-Björn, 1977). (B) behandlar bland annat buskar 
och träd, växtmaterial som erbjuder löst material men som även skänker 
skugga soliga dagar. (C) är betydelsefull för att leken ska ”flyta på” och 
kunna växla mellan de olika ytorna. 

Den första miljödimensionen, Utomhusarean (A), ger en bild av hur stor 
den tillgängliga ytan är (se tabell 1). Mårtensson1 uppger att dimensi-
onen har anpassats till två olika regionala förhållanden, där det första 
alternativet relaterar till Stockholmsregionen, med större arealer. När 
analysverktyget sedan provades i Malmö och Raleigh, North Carolina, 
USA var det ingen av de studerade förskolegårdarna som nådde 6000 
kvadratmeter varför ett spann med mindre arealer adderades till ana-
lysverktyget. Mårtensson (2013) skriver att stora ytor möjliggör fartfylld 
lek samt kan väcka upptäckarlusten. Utomhusarean står i förhållande till 
slitage vilket innebär att samma antal barn på en större yta minskar slita-
get i jämförelse med en mindre yta. En större area ökar således chansen 
för att växtmaterialet bibehåller sin vitalitet (Mårtensson, 2013).

I den andra miljödimensionen, Andelen yta med buskar, träd eller kupe-
rad terräng (B), är plana gräsytor ej är inräknade. Vegetation bestående 
av buskar eller träd erbjuder en mängd handlingsmöjligheter i form av 
förhandling, lek eller konfliktlösning (ibid.). 

Integrationen mellan vegetation, öppna ytor och lekytor (C) är den tredje 
och sista miljödimensionen. Ett småbrutet landskap med växling mellan 
öppna ytor, högre vegetation och lekytor bidrar till en god rörelsedyna-
mik, förutsatt att de öppna ytorna är väl placerade samt att där finns träd 
eller buskar nära lekytorna. En sådan mix ger leksammanhangen större 
mångsidighet där barnen själva har lättare att påverka händelseförloppet. 

Varje miljödimension kan som högst resultera i 3 poäng och som lägst 1 
poäng. Summan från varje miljödimension adderas ihop och summan 

som fås divideras slutligen med 3 för att få fram ett medelvärde. 

Tabell 1: Miljöutvärderingsverktyget OPECs tre kategorier.
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samt spridning av bilderna via publicering av uppsatsen på Epsilon gavs 
av föräldrarna, då även syftet med bilderna förklarades - att levandegöra 
rundvandringen, både i detta skriftliga arbete men även vid den muntli-
ga presentationen. 

Flickan och jag är bekanta och har träffats några gånger tidigare, men vi 
har ingen närmare relation. Flickan bor inte i parkens absoluta närhet, 
men eftersom Harald Aronssons park är klassat som stadsdelspark och 
därmed är tänkt att ha ett större upptagningsområde, ansågs det ändå 
värdefullt att genomföra gåturen med henne.

Harvard (2006) förespråkar gåturer där barnen själva kan peka ut vilka 
platser som är viktiga för dem. Gåturen syftar till att undersöka hur ett 
barn inom uppsatsens målgrupp ser på, samt använder sig av Harald 
Aronssons park. Vidare har observationerna från gåturen ställts mot ob-
servationerna av förskolegrupperna för att på så sätt undersöka om där 
finns några gemensamma nämnare gällande val av plats för lek, vilken 
typ av lek som utspelar sig samt vad i parken som fångar barnens intresse 
att leka med eller kring. 

Kommunala kontaktpersoner

Kontakt upprättades i ett tidigt skede med Örebro Kommun, för att fast-
ställa hur diskussionerna på kommunal nivå går gällande Rostaparkerna, 
mer specifikt Harald Aronssons park. Kontakt upprättades för att stärka 
fallstudien. 

Informationsutbyte har främst skett med planerare Mimmi Beckman 
och parkingenjör Gustav Älgå på Örebro kommuns parkenhet, Teknis-
ka förvaltningen. Beckman har bland annat bidragit med kartmaterial 
samt bistått med dokument gällande strategier och riktlinjer som Örebro 
kommun arbetar utifrån. Älgå har via mejl ställt upp och besvarat sköt-
selrelaterade frågor. Slutligen har trafikingenjörerna Fredrik Kearey och 
Jarmo Riihinen gjort avkall på sin tid för att mer ingående förklara tra-

fik- och bullersituationen i och kring Harald Aronssons park. 

Underkapitlen om trafik, buller, biologisk mångfald samt Örebroarna 
säger sitt- Bästa platsen! är helt eller delvis baserade på information som 
kommit uppsatsen tillhanda genom kommunala kontaktpersoner.

Örebroarna säger sitt – ”Bästa platsen!”

Örebro Kommun genomförde år 2016 en webbenkät gällande invånarnas 
upplevelser av grönområden och parker i kommunen. I syfte att få en så 
heltäckande bild som möjligt av Harald Aronssons park har resultatet 
från enkätundersökningen ”Bästa platsen!”  studerats och inkluderats i 
denna uppsats. Webbenkäten anses stärka undertiteln ”Harald Arons-
sons park, då, nu och i framtiden”, genom att den ger en mer nyanserad 
bild av parken i dagsläget samt vilka förbättringsåtgärder Örebroarna 
önskar se inkorporeras i framtiden. 

Studiebesök

Flera studiebesök har gjorts på den kulturhistoriska anläggningen Karl-
slund. Ett av dessa tillfällen var under min projektanställning vid Örebro 
kommun. Syftet med det studiebesöket var att inhämta kunskap och in-
spiration till de salixtunnlar som kommunen planerade anlägga på en av 
de kommunala lekplatser. Delar av den information som Monica Chris-
tiansson, kulturhistorisk antikvarie på Karlslund, då delgav har med hen-
nes tillåtelse inkorporerats i uppsatsens förslagsdel. Anläggnings- och 
skötseltips hittas som bilaga (se bilaga 4). 

Under kursen Landscape analysis for people and environment studies ge-
nomfördes ett antal studiebesök i Danmark under september 2016. Stu-
dieresan anses även den vara betydelsefull för uppsatsen, dels eftersom 
merparten av bilderna i kapitlet Tillgänglighet fotograferades då och dels 
för att den bjöd på massor av inspiration. 

har studerats. Syftet med observationerna har varit att få en bild av upp-
skattade inslag som idag finns i Harald Aronssons park. Genom att få en 
bild av parkens uppskattade kvaliteter och där igenom lyfta fram dessa, 
är förhoppningen att viktiga lekvärden inte elimineras vid den komman-
de upprustningen av Harald Aronssons park.

Platsobservationer

Parkens besökare har observerats vid ett flertal tillfällen under tidsperi-
oden januari till december 2018. Vid samtliga besök har antal besökare 
noterats liksom var i parken de har uppehållit sig, vilket noterats i tabel-
len nedan (se tabell 2). 

Tabellens objektiva värden har sedan kompletterats med löpande text. 
De gånger barn upprätthållit sig på någon av parkens tre lekplatser, har 
observationer gjorts av hur barn och vuxna använt sig av lekplatserna, 
om de nyttjat något lekredskap och i sådana fall hur samt vad som tycks 
stimulera respektive hindra lek från att äga rum. Metodiken under ob-
servationerna har därmed främst varit att observera barnen under fri 
lek. Åldern som anges på barnen som observerats bygger på subjektiva 
antaganden och syftar endast till att ge en fingervisning om fördelningen 
inom den aktuella målgruppen. Åldern på övriga besökare har på sam-
ma subjektiva grund uppskattats och även här syftar uppdelningen en-
bart till att ge en känsla för fördelningen mellan de brukargrupper som 
använder parken.   

Observationer har utförts såväl för-, och eftermiddag som kvällstid, i ett 
försök att ge en så heltäckande bild som möjligt av hur parken nyttjas av 
barnen. 

Kontakt upprättades även med förskoleverksamhet i närheten av Harald 
Aronssons park, vars utomhusverksamhet i parken jag fick följa under en 
förmiddag i slutet av april. Detta möjliggjorde att två barngrupper med 
relativt jämn könsfördelning, något fler flickor än pojkar, kunde observe-
ras under lek. Observationen varade en dryg timme och fältanteckningar 
gjordes över var barnen lekte, antal barn i respektive lekmoment samt 
vilken typ av lek som barnen utförde. Ingen fotodokumentation eller 
ljudupptagning genomfördes, eftersom detta hade krävt samtliga föräld-
rars medgivande. 

Gåtur

Den 21 juni genomfördes en gåtur med en 6 år gammal flicka i Harald 
Aronssons park. Gåturen varade cirka två timmar, mellan 16.45-18.30. 
Vädret under gåturen varierade mellan grått uppehållsväder och regn-
skurar. Gåturen dokumenterades genom fotografier med mobilkamera 
och korta anteckningar. Muntligt medgivande till såväl fotografering Tabell 2: Lathund vid platsobservationer. Komletterades med fältanteckningar. 
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målpunkt. Stadsdelsparker vänder sig till människor i alla åldrar och 
olika intressen. Parken bör ha en egen identitet, och vara så stor att 
flera olika aktiviteter kan pågå samtidigt utan att störa varandra. Det 
ska finnas grönska, blomsterplanteringar och rofyllda sittplatser men 
stadsdelsparken ska också ha en extra bra lekpark, med plats för för-
skoleutflykter och vinterlek samt en stor öppen gräsyta för lek, spel, 
samlingar, picknick med mera. Den ska även kunna fylla en del av 
invånarnas motionsbehov med plats för bollsport och promenadvä-
gar.” (Örebro Kommun, 2017, s. 14). 

BEGREPPSFÖRKLARING
Barns perspektiv: Innebär att barnens egna perspektiv fångas. Barnen 

ses som experter på sin miljö och som kompetenta individer. Detta 
perspektiv ska vara fritt från vuxnas förutfattade meningar av vad 
som bör och kan vara viktigt för barnen. Barnperspektivet däremot 
innebär att vuxna gör en kontextrelaterad tolkning där individens 
förutfattade meningar kan färga tolkningen (Kylin, 2003; Kylin 2004). 

Biologisk mångfald: ”Variationsrikedomen bland levande organismer 
av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina 
och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka 
dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan 
arter och av ekosystem”. (Definition enligt FN:s konvention om biolo-
gisk mångfald se Naturvårdsverket 2018-02-02). 

Ekosystemtjänster: ”Naturens gratisarbete, ekosystemtjänster, är när 
växter renar luft, buskar dämpar buller eller när bin pollinerar grödor 
eller att vår hälsa ökar i naturen. Det är också att stadens gräsmattor 
renar regn- och snövatten från tungmetaller och skadliga partiklar 
eller att bakterier och maskar gör jorden bördig”. (Naturvårdsverket, 
2018-03-01). 

Formspråk: ”Sättet att organisera gårdsmiljön, välja byggstenar och av-
gränsa de olika delarna mot varandra. Formspråk handlar mycket 
om förhållandet mellan de olika gröna byggstenarna, om gränser och 
sättet att låta olika material och byggstenar möta varandra.” (Persson 
& Persson, 1995 s. 54). 

Funktionshinder- ”På grund av kroppens nedsatta funktion uppstår 
det svårigheter som varierar med omgivningen…Hur stort hindret 
blir beror på miljöns utformning och den enskildes möjligheter att 
kompensera för funktionsnedsättningen i en viss aktivitet.” (Harvard, 
2006 s. 18). 

Funktionsnedsättning- ”Kroppens begränsade funktion på grund av 
medfödd eller förvärvad skada eller sjukdom” (Harvard, 2006 s. 

18). Exempel på funktionsnedsättningar är nedsatt rörelseförmåga 
eller nedsatt förmåga att uppfatta och tolka sinnesintryck via syn, 
känsel, hörsel, lukt och smak. Syn- och hörselskada, rörelsehinder 
och ADHD hör till de vanligaste formerna av funktionsnedsättning 
(ibid.). 

Grönområden- ”Tätortsnära natur eller stråk som lämpar sig för rekre-
ation i form av fysisk aktivitet eller vila eller både och, och som får 
beträdas av allmänheten. Detta diskvalificerar alltså villaträdgårdar, 
åkermark, gräsytor mellan trafikerade vägar med mera. Olika grön-
områden lämpar sig för olika aktiviteter beroende på områdets stor-
lek, form och innehåll ” (Statens folkhälsoinstitut, 2009 s. 13).

Landskap- ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 
karaktär är resultatet av påverkan av och samspelet mellan naturliga 
och/eller mänskliga faktorer” (Council of Europé, 2001). 

Lekvärde: ”En lekytas eller ett lekredskaps förmåga att stimulera barn 
till lek, arbete, undersökande beteende och samvaro, dvs till en ut-
vecklande aktivitet under lustbetonade och frivilliga former” (Norén-
Björn, 1977 s. 50).

Lekplats: ”Koncentration av lekutrymmen”, där ett lekutrymme definie-
ras som ”yta och utrustning som är särskilt planerad för lek” (SOU, 
1970:1, s. 17). Nationalencyklopedin definierar lekplats som ”ett av-
gränsat område med utrustning för lek” (ne.se, 2019).

Lekpark: ”lekplats med kontinuerlig lekverksamhet och personal” (SOU, 
1970:1, s. 17). Nationalencyklopedin har en snarlik definition ”större 
lekplats med mer påkostad utrustning och ofta med personal” (ne.se, 
2019).

Lekområde: ”Sammanhängande trafikskyddat friområde med lekutrym-
men i direkt anslutning till bostadshus, barninstitution eller skola” 
(SOU, 1970:1, s. 17).

Stadsdelspark- Eftersom uppsatsen är förankrad i en stadsdelspark i 
Örebro kommun används kommunens egna definition: ”En stor och 
mångfunktionell park som fungerar som stadsdelens viktigaste gröna 
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LAGAR & REKOMMENDATIONER

I detta kapitel presenteras nationella och internationella lagar, regler, 
konventioner samt rekommendationer som finns kring barn och ung-
as utomhusmiljöer. Slutligen presenteras två kommunala dokument, 
Örebro Kommuns Grönstrategi samt Riktlinjer för lekplatser. 

BARNKONVENTIONEN
FN:s generalförsamling antog redan 1959 en deklaration om barns 
rättigheter, baserat på deklarationen om mänskliga rättigheter och Ge-
nèvekonventionen från 1924. Redan i denna deklaration återfinns många 
av dagens grundläggande principer gällande barns rättigheter, så som 
barns rätt till lek. Deklarationen utvecklades vidare fram till och med 
1989 då FN enhälligt antog barnkonventionen som ett lagligt bindande 
dokument. Den 2 september 1990 trädde barnkonventionen i kraft och 
för första gången var barns intressen nu uttryckligen formulerade i skrift 
i form av mänskliga rättigheter (UNICEF.se). Ur Barnkonventionen har 
nedanstående artiklar hämtats, vilka anses relevanta för denna uppsats. 
Under respektive artikel presenteras eventuella kopplingar till nationell 
lagstiftning:

I barnkonventionens första artikel, del 1 definieras barn som ”varje 
människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt enligt den lag som 
gäller barnet�”  (Barnombudsmannen, 2015). Artikelns definition är sam-
stämmig med nationell lagstiftning. 

Första stycket i artikel 4, ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 
lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rät-
tigheter som erkänns i denna konvention�” (Barnombudsmannen, 2015). 
Här åläggs konventionsstaterna att aktivt arbeta med lagstiftning gällan-
de barns rätt. Denna artikel kan i förlängningen kopplas samman med 

nationell lagstiftning kring tillgänglighet samt säkerhet på lekplatser, 
aspekter som behandlas i denna uppsats.

Artikel 6, punkt 2 framhäver att: ”Konventionsstaterna skall till det 
yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling�” 
(Barnombudsmannen, 2015). Formuleringen ställer långtgående krav 
på åtgärder som säkerställer barns utveckling. Denna artikel interagerar 
med uppsatsens andra frågeställning kring hur ett bostadsnära grönom-
råde kan utvecklas för att främja barns fysiska och psykiska utveckling. 

Artikel 23, första punkten belyser barns med funktionsnedsättningar 
rätt till ett aktivt deltagande: ”Konventionsstaterna erkänner att ett barn 
med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anstän-
digt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtro-
ende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället�” (Barnombuds-
mannen, 2015). Detta går i linje med Plan- och bygglagens (PBL) kapitel 
8, där det övergripande kravet gällande tillgänglighet på offentliga platser 
regleras (SFS 2010:900). Ett förtydligande av kraven återfinns i Plan- och 
byggförordningen (PBF) kapitel 3 (SFS 2011:338). Vidare så har Boverket 
utfärdat tillämpningsföreskrifter till ovan nämnda lag och förordning 
(BFS 2011:6) och till denna föreskrift har Boverket även upprättat all-
männa råd gällande enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser (BFS 
2013:9- HIN 3). 

Avslutningsvis presenterar barnkonventionen i klartext, barns rätt till lek 
i artikel 31: ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, 
till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i 
det kulturella och konstnärliga livet�” (Barnombudsmannen, 2015).

PLAN- & BYGGLAGEN
1874 instiftades en gemensam svensk byggnadslagstiftning som reglerar 
byggandet och som pekar ut hur och var det är tillåtet att bygga, vilken 
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Kommun har formulerat sina visioner som bland annat berör Harald 
Aronssons park. 

Grönstrategi för Örebro kommun

I Grönstrategi för Örebro Kommun finns följande att läsa: ”Grönstrukturen 
består av många olika typer av ytor – parker, naturområden och trädgår-
dar, liksom vägrenar, gröna tak och andra icke-hårdgjorda ytor� Tillsam-
mans bildar de ett sammanhängande nätverk som har ekologiska, kulturel-
la och sociala funktioner� Många delar av grönstrukturen, som parker och 
gröna stråk, är viktiga offentliga rum och miljöer som har stor betydelse för 
människors vardagliga förflyttningar, motion, fritidsaktiviteter och möten 
med andra människor��� Att planera för en bra grönstruktur är att planera 
för en hållbar stad och ett gott liv�” (Örebro Kommun, 2017 s. 3). 

Målet med Grönstrategi för Örebro Kommun är att göra kommunen 
attraktivare för boende och besökare genom en sammanhållande grön-
struktur med attraktiva mötesplatser där alla känner sig välkomna och 
inkluderade.  Grönområden ska både verka hälsofrämjande genom att 
erbjuda aktivitet och vila samt bli bättre på att hantera och klara av ne-
gativa störningar så som klimatförändringar (Örebro Kommun, 2017). I 
syfte att nå dessa mål har Örebro Kommun utarbetat fem strategier: 

1.Säkerställ en god tillgång till naturområden och parker bland an-
nat genom att ge de kommunala förvaltningarna med ansvar för natur-, 
park- och fritid stöd vid planering och utveckling av grönstruktur (Öre-
bro Kommun, 2017).”Kommunens tätorter ska präglas av en välutvecklad 
grönstruktur där lättillgängliga grön- och naturområden värnas och ut-
vecklas för att tillgodose behovet av motion och rekreation, lek, naturupple-
velser, mötesplatser och fritidsaktiviteter�” (Örebro Kommun, 2017 s. 10).

2. De sociala värdena i naturområden och parker skall höjas bland 
annat genom att stärka platskvaliteter (Örebro Kommun, 2017). ”För-
valtning och utveckling av parker och naturområden med hög kvalitet ska 

bidra till attraktiva bostads- och verksamhetsområden i Örebro stad och 
mindre tätorter� Parker och naturområden ska utvecklas som rekreations-
områden och mötesplatser som bidrar till ökad trivsel, social sammanhåll-
ning och människors hälsa�” (Örebro Kommun, 2017 s. 21).

3. Ett sammanhängande nätverk skall skapas genom utvecklande av 
kommunens gröna stråk och på så sätt stärka sociala och ekologiska vär-
den (Örebro Kommun, 2017). ”I Örebro stad och de mindre tätorterna 
ska ett väl fungerande och sammanhängande nätverk av gröna gång- och 
cykelstråk göra det lätt att ta sig ut i parker och naturen� Stråken ska 
möjliggöra rekreation och stimulera till aktiv transport, det vill säga att 
människor går eller cyklar, mellan olika bostadsområden och målpunkter�” 
(Örebro Kommun, 2017 s. 30).

4. Örebros gröna kulturvärden och karaktärsdrag skall utvecklas uti-
från ett landskapsperspektiv (Örebro Kommun, 2017). ”I fysisk planering 
av ny grönstruktur i bostads- och verksamhetsområden ska områdens 
naturgivna förutsättningar och karaktärsdrag tillvaratas och förstärkas��� 
Kulturhistoriska miljöer i parker, trädgårdar och gröna stråk ska bibehållas 
och lyftas fram som betydelsefulla inslag och målpunkter� De ska även i 
framtiden representera kontinuiteten i Örebro med dess långa utvecklings-
historia och på så sätt bidra till att stärka den lokala identiteten.” (Örebro 
Kommun, 2017 s. 33).

Landskapet är ett samspel mellan miljö och människa och landskapet 
förändras i takt med att människan sätter sin prägel på det samtidigt som 
landskapet bär spår av det förflutna. Den europeiska landskapskonven-
tionen, ELC (Council of Europe, 2018), belyser vikten av att alltid utgå 
från befintliga strukturer och komponenter i landskapet. Det är först 
efter att dessa har identifierats som man i verklig mening kan sköta, ut-
veckla eller skydda landskapet och dess karaktärsdrag (Council of Euro-
pe, 2001). 

5. Örebro stads ekosystemtjänster skall utvecklas bland annat genom 
anläggning av ängsmiljöer samt träd- och lövskogsmiljöer, i syfte att öka 
den biologiska mångfalden, skapa ett bättre lokalklimat samt förbättra 

omfattar byggnader, gator och tomter. Utöver detta tillkommer det fler-
talet lokala förordningar aktuella för den specifika platsen. Regelverket 
omfattar däremot inte grönområden eller parker, att lokalisera och ut-
forma de gemensamma gröna uterummen har således alltid varit relativt 
fritt. Än idag ger Plan- och bygglagen (PBL) utrymme för både kommu-
nala beslutsfattare och organisationer att utveckla parkväsendet samt för 
stadsträdgårdsmästaren som tillåts sätta sin prägel på de grönområden 
denne ansvarar för. Bucht (2000) lyfter dock fram tidsperioden omkring 
1950-1960 som särskilt intressant ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv 
eftersom starka stadsträdgårdsmästare under denna tidsperiod gavs 
unika möjligheter att sätta sin prägel på städernas grönstruktur (Bucht, 
2000). Modernismens landskapsarkitektur och trädgårdar som anlades 
före 1960 anses internationellt vara bevarandevärda. Hur gammal en 
park däremot behöver vara för att klassas som historisk är dock svårbe-
stämt. Enligt Sveriges kulturminneslag finns inte heller något ålderskrav 
(Flinck, 2013). 

Svensk lagstiftning besitter möjlighet att säkerhetsställa skydd av parker 
genom tillämpning av Kulturvårdsminneslagen (KML) kapitel 3 och 4. 
Möjligheterna för säkerhetsställande av den yttre miljön finns således, 
men utnyttjas inte i lika stor utsträckning som skyddet av byggnader. 
Jämför man den svenska lagstiftningen med den danska, brittiska, norska 
eller tyska, så ger den svenska det allra svagaste skyddet för grönstruktu-
ren. Vidare så ställer dessa länder krav på barnens lekmiljöer samt kräver 
redovisning av utomhusmiljöns gestaltning vid byggnadslovsansökan, 
något som Sverige saknar (Bucht & Persson, 1994).

NATIONELLA MÅL
Frånsett lagstiftning så finns det ett antal nationella mål gällande häl-
sa och miljö. I regeringspropositionen En förnyad folkhälsopolitik 
(2007/08:110), lyfts barn och unga fram som angelägna målgrupper i det 
hälsofrämjande arbetet. Fysisk aktivitet är ett av målområdena som lyfts 
fram i propositionen, en aspekt som kan påverkas av en hälsofrämjande 

samhällsplanering. Ett exempel på en sådan planering är bevarandet och 
utvecklandet av grönområden och parker. Statens Folkhälsoinstitut upp-
drogs av Regeringen att utveckla applicerbara manualer inom samhälls-
planeringen med syfte att främja fysisk aktivitet (Regeringsproposition, 
2008). Den bostadsnära naturen har stor betydelse i det tredje folkhäl-
somålet, trygga och goda uppväxtvillkor, då den bostadsnära naturen är 
viktig för barns lek och utveckling. Den bostadsnära naturen är även en 
viktig grundsten i det nionde folkhälsomålet, ökad fysisk aktivitet, efter-
som naturen är gratis och enkel att nyttja för alla (Boverket, 2007).

Det nationella miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 mil-
jökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Generationsmålet kan enkelt 
definieras som en strävan att ha löst de stora miljöproblemen innan 
nästa generation tar vid. Miljökvalitetsmålen är i sin tur en uppdelning 
av generationsmålet (Naturvårdsverket.se), varav två av dessa anses 
av särskild vikt för denna uppsats. Det ena miljökvalitetsmålet är God 
bebyggd miljö, som Boverket är ansvarig myndighet för. Detta miljökva-
litetsmål belyser bland annat vikten av närhet till god, tillgänglig natur 
i närhet av bebyggelse samt att natur- och kulturvärden tas tillvara och 
utvecklas. Det andra miljökvalitetsmålet är Ett rikt växt- och djurliv, där 
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet (Naturvårdsverket, 2017). Målet 
framhåller bland annat att ”Människor ska ha tillgång till en god natur- 
och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvali-
tet och välfärd�” (Naturvårdsverket, 2017 s. 252). 

Dessa två miljökvalitetsmål, är lokalt förankrade bland annat i Örebro 
Kommuns Grönstrategi. Grönstrategin fyller en viktig funktion i arbetet 
mot en God bebyggd miljö men är även av vikt för miljökvalitetsmålet Ett 
rikt växt- och djurliv (Örebro Kommun, 2017).

KOMMUNALA DOKUMENT
Nedan redovisas Grönstrategi för Örebro Kommun samt Riktlinjer för 
Örebro Kommuns lekplatser, två kommunala dokument i vilka Örebro 
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ljudmiljön (Örebro Kommun, 2017). ”Grön- och naturområdens förmåga 
att leverera ekosystemtjänster ska värnas och förstärkas� I den fysiska pla-
neringen ska styrkor och brister för aktuella ekosystemtjänster analyseras i 
olika planområden och beaktas i planförslag�” (Örebro Kommun, 2017 s. 
44). 

Örebro kommun har delat upp strategin om ekosystemtjänster i tre olika 
kategorier; fjärilens, grodans och sångfågelns landskap, varav fjärilens 
och sångfågelns landskap anses mest relevanta för denna uppsats. Sång-
fågelns landskap fokuserar på lövträd, som solitärer eller i större bestånd, 
för att gynna den biologiska mångfalden samt förbättra luftkvalitet, 
lokalklimat och ljudmiljö. Fjärilens landskap fokuserar på blommande 
marker för att gynna pollinerande insekter, öka den biologiska mångfal-
den samt stärka platsers sociala och estetiska värden (Örebro Kommun, 
2017).

Riktlinjer för lekplatser

Örebro Kommun förvaltar cirka 170 lekplatser och utöver dessa finns 
ytterligare hundratals mindre lekplatser som förvaltas av antingen 
privata fastighetsägare eller Öbo. Den senare förkortningen står för 
ÖrebroBostäder AB och är Örebros Kommunala bostadsföretag. Det 
finns således en god tillgång till lekplatser, men lekvärdet och variationen 
dem emellan är inte så stor (Örebro Kommun, 2017).

Örebro Kommun har tre övergripande mål med de offentliga 
lekplatserna, dessa är; ”ge barn tillgång till spännande och stimulerande 
lekmiljöer, främja barns hälsa och utveckling samt skapa attraktiva 
mötesplatser för barn och vuxna” (Örebro Kommun, 2017 s. 5). För att 
nå dessa övergripande mål behöver det finnas en god tillgång till lekmil-
jöer, ett begrepp som kommunen definierar med aspekterna: upplevelse 
av vägen till och från lekplatsen, avstånd samt ett områdes barntäthet. 
För att bedöma tillgången inom olika områden har kommunen bland an-
nat utarbetat riktvärden för olika lekmiljöer (se tabell 3). Harald Arons-
sons park klassas av Örebro Kommun som en stadsdelspark och faller 
således under utflyktslek, där lekplatsernas målgrupp är barn 1-12 år 
medan parken i sig är tänkt att agera mötesplats för hela stadsdelen samt 
utgöra utflyktsmål för andra kommuninvånare (Örebro Kommun, 2017). 

Ett antal förskolor är belägna i närheten av Harald Aronssons park och 
parken nyttjas flitigt av förskoleklasserna. Tillsammans med Sveriges 
Kommuner och landsting publicerade Ingegerd Harvard år 2006 skriften 
Mer åt fler på lekplatsen, där vikten av grönytor i närheten av förskole-
gårdar framhålls, detta då cirka 80 % av femåringarna i Sverige idag går 
på förskolan. För en lekplats som är av intresse för allmänheten så är det 
viktigt att där finns parkeringsmöjligheter relativt nära (Harvard, 2006). 
I anslutning till Harald Aronssons park finns närmsta parkering vid för-
skolan Murgrönan och så finns det parkeringsytor strax utanför Stjärn-
husen.

Barn, seniorer och personer med funktionsnedsättningar är i dagliga si-
tuationer sällan benägna att gå längre sträckor. 400-500 meter kan natur 

Kort sammanfattning-Grönstrategin

Värna och utveckla grönområden, arbeta för att dessa 
tillgängliggörs för att kunna tillgodose människors 
behov av bl.a. motion och lek. Sträva efter att möj-
liggöra aktiv transport, ta tillvara på samt förstärka 
platsers karaktärsdrag och lyfta fram kulturhistoriska 
miljöer. Värna och stärk stadens ekosystemtjänster, 
till exempel genom att plantera träd.



32 33

Jergeby, 1992). Grahn (1985) framhåller att de aktiviteter som barn tänkt 
ägna sig åt styr val av område att leka på. Enligt Heurlin-Norinder (2005) 
är platserna i närmiljön barnens lek-, läro- och utvecklingsmiljö. Barn 
använder alla platser som är tillgängliga för dem, men olika barn nyttjar 
en plats på olika sätt. En plats är ett uttryck för barnets tillhörighet och 
förankring i tillvaron, barn behöver därför ha tillgång till platser där de 
kan leka, utvecklas och stärka sin samhörighetskänsla (Heurlin-Norin-
der, 2005). Barn tillsammans med äldre personer intar en särställning i 
förhållande till utemiljön då de rör sig i mindre cirklar, vilket medför att 
de i större utsträckning är beroende av närmiljön (Berglund & Jergeby, 
1998). Nordström (1998) framhåller att det utvecklingspsykologiskt sett 
är viktigt att barn har tillgång till platser där barnet ges möjlighet att själv 
skapa ett eget förhållande till den fysiska omvärlden. Ju yngre barnet är 
desto viktigare är omgivningen närmast bostaden, det är därmed viktigt 
att dessa platser har något att erbjuda, att där finns något att upptäcka 
(Nordström, 1998).  Allt eftersom barnet blir mer bekvämt i sin närmiljö 
kommer det att leta sig längre bort (Nordström, 1998; Faskunger, 2008). 

Stadens parker bör tillhandahålla bra miljöer för lek och lek är således 
en viktig parkfunktion. Att leka är viktigt för alla, det får äldre och vuxna 
att må bra samt lär barnen hur deras omvärld, liksom de själva fungerar 
(Grahn, 1985). 

”För barnen börjar den stora världen direkt utanför hem-
met, dagis eller skolan. Det är därifrån som barnen på egen 
hand börjar utforska världen, möta andra och skapa sig ett 
sammanhang – fysiskt såväl som upplevt. Det är i den var-
dagsnära miljön som barn tillbringar en stor del av sin tid. 
Att denna miljö är trygg, tillgänglig, varierad och stimule-
rande har stor betydelse för barnens sociala, fysiska/moto-
riska och mentala utveckling”

-Boverket, 2007 s. 24.
Figur 3: Illustration som visar hur Harald Aronssons park ligger i förhållande till övriga 
stadsdelsparker i Örebro Stad. Bild publicerad med tillstånd från Örebro kommun och 
hämtad från Grönstrategi för Örebro kommun�

har ett grönområde inom 200 meter från bostaden (SCB, 2015b). Och så 
gott som samtliga Örebroare har ett grönområde inom 300 meter från 
sin bostad (se figur 3), vidare så har ingen invånare längre än 3 kilometer 
till ett naturområde (Örebro kommun, 2017). 

Barn, seniorer och personer med funktionsnedsättningar är i dagliga 
situationer sällan benägna att gå längre sträckor. 400-500 meter kan upp-
levas som långt och dessa brukargrupper är sällan beredda att gå ens i 
närheten av den distansen om inte sträckan i sig är stimulerande (Gehl, 
2006). Bostadsnära naturområden spelar därför en avgörande roll för 
barns psykiska och fysiska utveckling (Loebach & Gilliland, 2010) efter-
som barns vardagsliv till stor del utspelar sig i närmiljön (Berglund & 

Tabell 3: Beskrivning av Örebro kommuns olika lekmiljöer, all information till tabellen är inhämtad från dokumentet Riktlinjer för lekplatser (Örebro Kommun, 2017 s. 8).

Avståndets betydelse för tillgängligheten

Under slutet på 1990-talet avvecklades många lekplatser runt om i Sve-
rige, men i Örebro valde man istället att behålla många av närlekplatser-
na. Beckman2 berättar att vid årsskiftet 2006 klubbades Grönstrategi för 
Örebro kommun igenom och i samband med det infördes en klassning av 
kommunens parker. 

Statistiska Centralbyrån lyfter i rapporten Grönytor och grönområden i 
tätorter 2010 fram Örebro som ett exempel på en tätort där en stor del av 
grönstrukturen är allmänt tillgänglig, över 80 procent. Detta resulterar i 
att över 90 procent av barnen i åldersgruppen 0-6 år inom Örebro tätort 
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Förtätningen är enligt Gunnarsson3 därmed en bidragande faktor till 
att grönytor bebyggs, vilket medför att grönområdena i våra städer och 
tätorter minskar både i areal och antal samt blir belägna allt längre ifrån 
varandra (Boverket, 2007). Detta går helt i linje med Berglund & Jerge-
bys (1992) uppfattning, att fysiska strukturförändringar resulterat i att 
större friytor som är lättillgängliga för barns rörliga lekar har minskat 
och har så gjort sedan dekadskiftet 1970-1980. Kvarteren har blivit min-
dre och gårdarna har blivit trängre (Berglund & Jergeby, 1992). När plat-
ser exploateras eller förtätas kan människor och djurs förflyttning i gröna 
miljöer försvåras, då landskapet blir mer fragmenterat (Boverket, 2007). 
Förändringar som förtätningen för med sig i form av ökad trafik och 
krympande friytor medför även att barnen står som förlorare (Berglund 
& Jergeby, 1989) eftersom förtätningen tar grönområden, parker samt 
obebyggd mark i anspråk (Bucht & Persson, 1994). På så sätt byggs bar-
nens tillgång till grönområden bort och de bostadsnära lekmiljöerna 
som lämnas kvar är ofta torftiga och saknar sådana element som höjer 
lekvärdet så som grönska eller lösa materiel (Boverket, 2007). Refshau-
ge et al (2013) betonar att lekplatser i parkmiljö är av stor vikt för barns 
 hälsosamma utveckling i dagens allt mer urbaniserade samhälle.

MINSKAD RÖRELSEFRIHET
Dagens samhälle erbjuder generellt inte samma förutsätt-
ningar till en fysiskt aktiv livsstil (Faskunger, 2008) och 

rörelsefriheten har minskat kraftigt i många västvärldsländer, vilket på-
verkat barns oberoende rörelsefrihet och lek (Malone, 2007; Nordström 
1998). Nordström (1998) framhåller att dagens barn inte ges samma 
möjligheter att finna sina egna platser och på egen hand utforska sin 
närmiljö, så som tidigare generationer tillåtits göra. Barns vardagsnatur 
utgörs idag snarare av lekparken eller förskole- och skolgården än av 
grannkvarteren (Nordström, 1998), då barnen hänvisas till miljöer och 
platser som vuxna erbjuder dem (Grahn et al, 1997). Det är därmed vik-
tigt att dessa miljöer stimulerar till lek och utmaningar samtidigt som 

där ges utrymme för olika sinnesstämningar, processer som medför att 
barn utvecklas (Nordström, 1998). Vidare spelar barnens föräldrar en av-
görande roll för huruvida barnets fria rörlighet begränsas (Moore, 1986). 
Hart (2004) noterar att många föräldrar inte längre tillåter sina barn att 
försvinna utom synhåll (Hart, 2004 se Chawla 2015 s. 440). 

Hur trygg närmiljön upplevs av ansvariga vuxna har en avgörande be-
tydelse för huruvida barnen på egen hand tillåts utnyttja sin närmiljö 
(Berglund & Jergeby, 1998). Även bebyggelsens utformning påverkar 
barns möjligheter att själva röra sig i staden. Bostadens placering i för-
hållande till vägnät, lekplatser och parker kan också vara avgörande för 
hur barnets livsmiljö ter sig (Boverket, 2007). Med ökade faror i barnens 
uppväxtmiljö, ökar bevakningen av dem. Barnen växer således upp i en 
kringskuren värld vilket i sin tur inverkar på deras utveckling. Barn be-
höver varierade sociala kontakter och isoleras barnen i allt för hög grad, 
rumsligt eller socialt, inom alltför små fysiska områden så riskerar det 
att hämma barnens utveckling (Berglund & Jergeby, 1998). Även Malone 
(2007) är inne på samma linje och menar att alltför överbeskyddande 
föräldrar riskerar att skapa en avkomma som är dåligt förberedd att ta sig 
an det dagliga livet med dess utmaningar och risker. Malone använder 
termen ”bubble-wrapping” gällande föräldrar som är så beskyddande 
mot sina barn att de misslyckas med att ge barnen tillfällen att bygga upp 
förmågan att stå på egna ben och därigenom hindrar barnen från att bli 
självständiga individer med psykiska, kulturella och sociala förmågor 
(Malone, 2007). Chawla (2002) använder ordet restriktion av socialt ka-
pital (social capital) för att beskriva vad som händer med barn som inte 
ges möjlighet att ställas inför olika typer av miljöer, människor och kul-
turella aktiviteter och därmed utveckla social kompetens. 

Två huvudanledningar som ofta lyfts fram i litteraturen gällande barns 
minskade rörelsefrihet är rädsla för trafik och främlingar (Spencer & 
Woolley, 2000; Malone, 2007). Berglund & Jergeby framhåller att oro 
och rädsla generellt är en del av många människors vardag och detta 
gäller främst utomhusmiljöer, där den fysiska miljön i sig samt andra 
människor kan bidra till ängslan. Rationella förflyttningar, där staden 
ses som ett medel för transporter uppstår som en konsekvens av denna 

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR

Lekplatserna såg sitt ljus under industrialiseringen då speciella platser 
för barn, vilka kom att kallas lekplatser, avsattes i syfte att skydda barnen 
från de allt mer trafikerade vägarna och ovälkomna influenser så som 
kriminalitet. De anlagda lekplatserna skulle även genom sin utformning 
erbjuda barnen möjligheter till rekreation och utveckling (Hart, 2002). 
Samhället idag är inte vad det var för några generationer sedan och i föl-
jande kapitel presenteras några av de samhällsförändringar som kommit 
till stånd. Presentationen sker helt utan inbördes ordning, då samtliga 
samhällsförändringar på ett eller annat sätt är sammanlänkade med var-
andra:

URBANISERING
För 200 år sedan bodde enbart 10 procent av Sveriges be-
folkning i städer eller tätorter, idag är siffran 85 procent 
(SCB, 2015). Urbaniseringen är därmed inget nytt feno-

men, utan har länge pågått. Enligt Gunnarsson3 är dock ett skeende inom 
ramen för en redan skedd urbanisering att unga människor tenderar att 
söka sig till större orter. Majoriteten av alla barn och unga växer därmed 
upp i urbana miljöer (Spencer & Woolley, 2000). Boverket (2007) uppger 
att tillväxten i städer och tätorter tenderar att ske genom två parallella 
utvecklingar ”Urban sprawl” och förtätning. Urban sprawl innebär till-
växt genom stadsutbredning och de nya bostäderna förläggs oftast på 
attraktiva platser, så som nära vatten eller naturområden. Den andra ut-
vecklingstrenden är förtätning som innebär att redan bebyggda områden 
växer inåt och blir befolkningsmässigt tätare. Tillvaratagande av redan 
etablerad infrastruktur samt minskade transportbehov är två miljöaspek-
ter som ofta lyfts fram som urbaniseringens fördelar. När städerna och 
tätorterna växer, tas dock ofta bostadsnära natur i anspråk (Boverket, 
2007). 
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liknande händelser ska kunna uppstå igen (Lenninger & Olsson, 2006). 

Det yttersta ansvaret vilar alltid på fastighetsägaren om en olycka skul-
le inträffa i en lekmiljö och därmed tenderar många fastighetsägare att 
lägga störst vikt vid ansvarsfrågan vid utformande eller inspektion av 
lekplatser (Lenninger & Olsson, 2016). Påföljden blir i många fall att be-
fintlig, egenhändigt tillverkad lekutrustning, som helt saknar säkerhets-
klassning, kasseras efter genomförd lekplatsbesiktning. Lekredskapen 
som byggts i syfte att främja leken plockas bort och ersätts i många fall 
inte av typgodkänd lekutrustning med likvärdiga lekvärden. Detta trots 
att fastighetsägaren även har ett ansvar för att skapa attraktiva lekvärden. 
Det är genom lek som barns lärande och utveckling stimuleras (Lenning-
er & Olsson, 2016) och samtliga barn har i enlighet med Barnkonventio-
nens artikel 31, rätt till lek (Barnombudsmannen, 2015). 

Det finns inget motsatsförhållande mellan en god lekmiljö för barn och 
följda säkerhetsstandarder (Lenninger & Olsson, 2016; Harvard, 2006). 
Harvard (2006) framhåller att det inom ramen för standarden finns goda 
möjligheter för att variera och utveckla lekplatsmiljöer. Genom samar-
bete mellan konstruktör och besiktningsman är det möjligt att översätta 
och tillämpa standarderna på lekredskap som inte är typgodkända, efter-
som standarderna endast är vägledande (Lenninger & Olsson, 2016). Le-
kredskapsproducenterna har dock sedan 1980-talet varit betydande ak-
törer gällande lekplatsers utformning då de har ett kommersiellt intresse 
av denna fråga. Redskapsproducenterna drar vinning av att framhålla 
sina säkerhetstestade produkter, en taktik som ofta går hem, men som 
medför mindre variationsrika lekplatser. Denna likformighet kan utgöra 
en potentiell fara eftersom ett välkänt redskap kan skänka en falsk känsla 
av trygghet och bidra till en slentrianmässig lek där barnen aldrig reflek-
terar över eventuella faror (Harvard, 2006). Om alla former av ”felan-
vändningar” hos ett lekredskap har eliminerats så är risken stor att det 
inte anses lekvärt. Funktions- och säkerhetskraven hamnar därmed lätt 
på kollissionskurs (Norén-Björn, 1977). Harvard (2006) framhåller att 
lekvärde kontra säkerhet därför behöver analyseras med mer än enbart 
en säkerhetsstandard och ställas i proportion till alternativa platser för 
lek (Harvard, 2006). Är lekplatsen tillräckligt lockande kan den attrahera 

barnen från mer riskfyllda platser, så som gatan och kan således anses 
vara en säkerhetsåtgärd (Norén-Björn, 1977; Harvard, 2006).

Nordström (1998) understryker att barn måste ges tillåtelse att söka ut-
maningar både för att lära sig att bemästra sin egen kropp men även för 
att lära sig att förhålla sig till risker. Ges inte barn möjligheten att göra 
detta, riskerar detta att hämma barnens utveckling (Nordström, 1998). 
När ett barn ställs inför en obehaglig situation bygger de upp sin anpass-
ningsförmåga, de samlar erfarenheter och därigenom ökar deras resiliens 
mot framtida utmaningar. Känslan av att ha klarat av en sådan situation 
kan i sin tur leda till ökat självförtroende (Malone, 2007). En känsla av 
psykisk och kroppslig trygghet kan enbart uppnås med aktivt agerande. 
Många av de handlingar som vi utför har vid något tillfälle i livet varit 
riskfyllda, men som efter en inlärningsprocess inte upplevs som riskfyll-
da längre fram i livet (Berglund & Jergeby, 1992). Det är viktigt att bar-
nen tillåts kämpa fysiskt och psykiskt i miljöer som erbjuder utmaningar 
som är anpassade för barnets ålder och förutsättningar. En utmaning av 
detta slag kan vara att ta sig upp på en för barnet, stor sten eller gå på 
upptäcktsfärd längs hemliga gångar i ett buskage (Harvard, 2006). 

Jag anser att barn vill och behöver ta risker, något som Sandseters teori 
6 categories of risky play behandlar. Misstag inträffar under lek och kan 
resultera i skrubbsår, men det är också så barnen lär sig att bemästra 
risker. Får barnen aldrig möjlighet att utmana sig själva och ställas inför 
risker kommer de heller aldrig att lära sig bemästra dessa. För mig är en 
KFC-lekplats (Kit, Fence, Carpet), som kan anses vara en av de ”säkraste” 
i sin utformning, ett exempel på hur utvecklingen drivits till sin spets 
gällande lekplatssäkerhet. En inhägnad (fence) lekplats med gummias-
falterad yta (carpet) som i bästa fall har någon topografisk variation med 
prefabricerad lekutrustning (kit) sporadiskt uppställd erbjuder mycket 
begränsade lekmöjligheter. Bristen på löst material och vegetation omöj-
liggör fantasi- och konstruktionslek samtidigt som möjligheterna till ut-
maning snabbt uttöms då lekutrustningen är statisk. 

oro och ängslan. Trafikmiljön blir ofta ett hinder och en begränsning för 
barnen (Berglund & Jergeby, 1998), eftersom barn generellt sett inte har 
samma förutsättningar till mobilitet som personer över 18 år (Faskung-
er, 2008). Även utrymmesmässigt konkurrerar bilarna med barns goda 
uppväxtmöjligheter (Heurlin-Norinder, 2005). Det finns därmed en mot-
sättning mellan vuxnas behov att snabbt kunna förflytta sig från A till 
B och barns behov av en skyddad närmiljö (Berglund & Jergeby, 1998). 
Förutom den ökade fordonstrafiken och de hastighetsöverträdelser som 
vissa förare ägnar sig åt, framhålls även det ökade avståndet mellan mål-
punkter som en påverkansfaktor gällande barns minskade rörelsefrihet 
(Faskunger, 2008). Ökade avstånd missgynnar cykel- och gångtrafik, 
men genererar bilåkande för barnens del: 

”Det är inte ovanligt i dag att föräldrar upplever en situation där de känner sig 
tvungna att skjutsa barnen i bil� Att utsätta barnen för de eventuella risker som 
finns i trafikmiljön upplevs av många i dagens samhälle som ’dåligt föräldra-
skap’� När fler föräldrar skjutsar barnen till exempelvis skolan förvärras situatio-
nen ytterligare, och fler barn tvingas sannolikt in i bilen�” (Faskunger, 2008 s. 20).

Trygga närmiljöer där inte trafik begränsar barns rörelsefrihet är grund-
läggande för att platser ska nyttjas av barn (Heurlin-Norinder, 2005). 
Även Faskunger (2008) framhåller detta i sitt resonemang kring risk-
kompensation, att barns rörelsemönster begränsas på grund av vux-
nas rädsla för trafiken. Barns rörelsefrihet, platsupplevelse, känsla av 
säkerhet samt möjlighet till social respons möjliggör en vidgad mental 
rörelsefrihet där barnen ges utrymme att utveckla sin självsäkerhet, 
självständighet samt sin inre kompass (Heurlin-Norinder, 2005). 

ÖKAD OHÄLSA
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att 
barn (5-17 år) utövar någon form av fysisk rörelse, ex-
empelvis utomhuslek, bollspel eller träning, minst 60 mi-

nuter per dag (WHO, 2010). De stillasittande aktiviteterna har generellt 

sett ökat och barnen tenderar att röra på sig allt mindre (Centrum för 
Idrottsforskning, 2017; Faskunger, 2008) och aktivitetsnivåerna tenderar 
att ytterligare försämras under helgerna (Centrum för Idrottsforskning, 
2017). Det är ännu inte helt kartlagt vad som orsakat denna utveckling, 
men förklaringen kan delvis hittas i barns minskade rörelsefrihet, vilket 
behandlas i punkten ovan. 

Internationellt sett har svenska barn en relativt god hälsa, dock har det 
under en relativt kort tidsperiod skett en drastisk ökning av fetma och 
övervikt bland barn. Följderna av att riskfaktorer så som fetma ökar i 
dagens samhälle bland den yngre generationen, kommer i framtiden 
att påverka den sammanlagda folkhälsan. En ökad utomhusvistelse kan 
främja hälsa och stimulera fysisk aktivitet (Faskunger, 2008). Barn får en 
stor del av sin fysiska aktivitet genom förflyttning mellan olika platser 
eller genom lek. Den fysiska aktiviteten ökar när leken flyttar utomhus 
(Örebro Kommun, 2017). 

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT
Inledningsvis kan det inte nog poängteras hur viktigt det 
är att i möjligaste mån eliminera de risker som inte kan 
förutses av barnen själva och som i värsta fall kan orsaka 

allvarliga personskador eller dödsolyckor (Lenninger & Olsson, 2016; 
Åkerblom, 20174).  Mot bakgrund av detta har typgodkänd lekutrust-
ning utvecklats, vilket är utrustning som uppnår europastandarderna för 
stötdämpande underlag (SS-EN 1177) samt lekredskap (SS-EN 1176). 
Att standardbeteckningen inleds med två ”S” innebär att det är en svensk 
standard, när den inhemska standarden överensstämmer med den eu-
ropeiska tilläggs ”EN” i beteckningen vilket kopplar den till det gemen-
samma europeiska systemet gällande standarder för lekredskap och stöt-
dämpande underlag (Lenninger & Olsson, 2016). Säkerhetsstandarden 
baseras på påbud eller olyckor som inträffat och som till varje pris behö-
ver undvikas (Harvard, 2006) och bygger på analyser av faktiska skador 
eller olycksfall där mått och rekommendationer har utarbetats för att inte 
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Boverket (2018) rekommenderar en friyta om 40 kvadratmeter per för-
skolebarn samt 30 kvadratmeter för barn i grundskolan, medan Plan- och 
bygglagen inte reglerar ytan med något numeriskt värde utan använder 
formuleringen, ”Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk 
för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsför-
hållanden� Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, 
god luftkvalitet samt god ljudkvalitet” (PBL 2010:900 8 kap. 9 § st. 2). De 
allmänna råden om friyta för utevistelse och lek avser främst fritids- och 
skolverksamhet (PBL 2010:900). Möjligheterna att efterleva dessa re-
kommendationer ser olika ut i olika kommuner, till exempel har Malmö 
formulerat en egen rekommendation om 30 kvadratmeter friyta per barn. 
Förtätning och markkonkurrens gör att våra storstäder ständigt brottas 
med frågan om vad som är en, ur hälso- och olägenhetssynpunkt, ac-
ceptabel friyta per barn (Växjö Tingsrätt, 2017). Även i Norge tenderar 
förskolegårdarna att minska i yta. Detta är således ingen unik problematik 
för svenska städer (Boverket, 2014). Kylin & Bodelius (2015a) gör tolk-
ningen att stadsbarn har färre möjligheter att leka på andra ytor än lek-
platser jämfört med barn på landsbygden varför behovet av sådana ytor 
kan anses större i städerna (Kylin & Bodelius, 2015a). Det ständigt ökande 
behovet av bostäder och förskoleplatser i konjunktion med ökade mark- 
och fastighetspriser gör att skolverksamhet idag på vissa platser bedrivs 
i fastigheter som helt saknar skolgård. Även nybyggda verksamheter kan 
helt sakna planerade friytor intill förskolan eller skolan och barnen hän-
visas istället till närliggande grönområden och parker (Boverket, 2014). 
Växjö Tingsrätt är kritiska till sådan förskjutning av den pedagogiska verk-
samheten och hävdar att schemalagda utevistelser i närliggande parker 
inte kan ersätta den spontana, fria rörelsen som en egen gård erbjuder. Till 
exempel så kan en park inte hållas säker från obehöriga personer, hundar 
eller avfall. En offentlig miljö presenterar också praktiska problem så som 
avsaknad av solskydd eller egen toalett med möjlighet till blöjbyte (Växjö 
Tingsrätt, 2017). Vidare framhåller Berglund & Jergeby (1998) att publika 
parker inte i samma utsträckning möjliggör platser att lämna spår på samt 

att ha något ifred, en aspekt som är betydande för barns utveckling. 

Vid inventering av förskolegårdar i Örebro kommun framkom att flera 
nya förskolor och skolor hade små gårdar av dålig kvalitet. Den begrän-
sade ytan i sig ger sämre förutsättningar för lek. I kombination med bris-
tande resurser för utveckling av gårdarna har detta lett till att offentliga 
lekplatser och parker i allt högre grad förväntas stå för de pedagogiska 
verksamheternas behov av stimulerande utemiljöer (Örebro Kommun, 
2017). Parker och offentliga lekplatser har i allt större utsträckning kom-
mit att bli ett komplement till den pedagogiska verksamhetens egna 
friytor, vilket jag ser flera risker med, inte minst att barnen dagligen behö-
ver röra sig i den allt hårdare trafikmiljön. Vidare så är kombinationen av 
en förskjutning av den pedagogiska verksamheten tillsammans med stör-
re, men färre lekplatser en skrämmande ekvation. Bodelius & Kylin (2014) 
framhåller att kommunala lekplatser kan läggas ned med hänvisning till 
lekplatsprogram eller andra kommunalt framtagna planeringsdokument, 
något som motiveras med att där finns närbelägna bostäder, förskolor el-
ler skolor med lekredskap (Bodelius & Kylin, 2014). Samtidigt minimerar 
skolor och förskolor barnens friytor, och kan också så göra eftersom PBLs 
lagtext ger utrymme för tolkningsfrihet, och hänvisar till att det finns par-
ker i närområdet. Detta ser jag som en skör struktur där ingen egentligen 
vill ta ansvar och där resultatet riskerar att bli en allt mer otillgänglig lek-
miljö för barnen.

STÖRRE MEN FÄRRE  
LEKPLATSER 
I slutet av 1970-talet fanns det, bara i Stockholm, drygt 
150 stycken bemannade lekparker, vilket förordades av 

det statliga Lekmiljörådet. Vid den här tiden påbörjades dock nedskär-
ningar av dessa bemannade lekplatser eftersom de ansågs vara alltför 
kostsamma och år 2002 återstod endast ett 40-tal. Intresset för barns 
lek på politisk nivå avtog under 1980-talet och istället kom redskaps-
tillverkarna att ta initiativet vid lekplatsutformning och gör så än idag. 
Redskapstillverkarnas säkerhetstestade produkter marknadsförs som 
det självklara valet trots att den europeiska säkerhetsstandarden för le-
kredskap endast är vägledande då hänvisning saknas till föreskrift eller 
lag. Detta medför att standarden alltid är frivillig, dock har denna i 
många kommuner antagits genom politiska beslut som ovillkorlig. Enligt 
Harvard (2006) kan detta sättas i samband med det stora antal lekplatser 
som lagts ner. Istället för att ersätta gungställningen som felar på några 
centimeter kanske fastighetsägaren istället väljer att lägga ner lekplatsen 
då det alternativet är billigare. En förklaring till att lekplatserna har blivit 
färre kan därmed vara ekonomiska incitament (Harvard, 2006). 

Denna trend med att lekplatser läggs ner istället för att utvecklas har 
även Faskkunger (2008) samt Bodelius & Kylin (2014) noterat. Samtliga 
lekplatser inom en kommun behöver skötas och ibland förnyas, vilket 
ställer höga krav på kommunerna (Bodelius & Kylin, 2014). Många kom-
muner tenderar därför att avrusta och ta bort lekplatser (Faskkunger, 
2008; Bodelius & Kylin, 2014), då detta, enligt Faskunger (2008) möjlig-
gör för kommunerna att satsa mer på de kvarvarande lekplatserna utan 
att spräcka budgeten. Men när en sådan gallring av lekplatser sker, så är 
risken stor att barnens avstånd till närmsta lekplats förlängs (Faskunger, 
2008). En ökad transportsträcka för barnen kommer troligtvis att påver-
ka antalet lekplatsbesök. Barn och föräldrar föredrar nämligen lekplatser 
som ligger nära hemmet och som är lätta att ta sig till. Är lekplatsen be-
lägen nära bostaden är sannolikheten också större att barnen går, cyklar 
eller på annat sätt själva är aktiva i transporten till och från lekplatsen. 

Förutom att barnen är fysiskt aktiva och rör på sig, så ger även denna typ 
av transport en fördjupad kontakt med den fysiska miljön närmast bo-
staden samt en förbättrad lokalkännedom (Bodelius & Kylin, 2014).

Jag personligen ser med stor oro på denna utveckling, eftersom lek tycks 
ha blivit en ekonomisk fråga. Många kommuner tycks inte längre vara vil-
liga att satsa småskaligt, utan tycks hellre vilja se stora, påkostade lekplat-
ser. De senare tenderar även att ha ett speciellt tema i försök att öka lekpar-
kens attraktionskraft. Det tycks som att storleken på en lekplats prioriteras 
på bekostnad av såväl kvantitet så som kvalitet av kommunens övriga lek-
platser. Både Boverket (2007), Grahn et al (2005) och Jansson (2010) fram-
håller sambandet mellan närhet och besöksfrekvens. En lekpark som lätt 
kan nås tenderar att nyttjas flitigare. Förvisso har bilskjutsandet ökat och i 
en bil lägger man snabbt kilometrarna bakom sig, men detta medför även 
att barnen blir än mer beroende av sina föräldrar eftersom ett ökat avstånd 
försvårar självständig transport. Att kunna ta sig till en lekplats är viktigt, 
även om många barn idag har en uppsjö av egna leksaker och lekutrust-
ning så som gungor eller studsmattor. Det är min starka övertygelse att 
satsningar på kommunala lekplatser är viktiga, då inte alla barns föräldrar 
har plats, råd eller prioriterar att ge sina barn denna typ av lekutrustning. 
Det kan till och med vara så att föräldrarna när en övertygelse om att det 
är kommunens ansvar att tillgodose barns behov av lekmiljöer.

FÖRSKJUTNING AV DEN  
PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN
En institutionalisering av barns liv har skett, där barnen 

spenderar allt mer tid på fritidsinrättningar i skolans regi, såsom dag- 
eller fritidshem och liknande institutioner. Institutionaliseringen har 
inneburit att barns lekar blivit allt mer kringgärdade (Rasmussen, 1993), 
varför förskole- och skolgårdar enligt Kylin5 är viktigare än någonsin, då 
det i växande mån är den enda yta där barn kan röra sig fritt.
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rädsla att bli lämnad ensam, ångest i samband med att bli stor� Leken kan 
vara en hjälp för barnet att tillägna sig sin könsroll eller ge utlopp för en 
önskan att överträda förbud” (Norén-Björn, 1977 s. 47). 

På ett sinnligt, fysiskt och konkret sätt utforskar barn sin fysiska miljö, 
erfarenheterna hjälper barnet att förstå och finna meningssammanhang 
i tillvaron och därmed är en variationsrik miljö av betydelse för barns 
utveckling. Barn tar sig an den fysiska miljön med sina sinnen, det råder 
hela tiden en interaktion mellan barn och miljö. Miljön i vilken leken 
äger rum blir för barnet en intensivt upplevd och väldigt påtaglig del av 
sammanhanget. I utemiljön finns krafter som inspirerar och utmanar; 
växter som spirar, årstiderna som avlöser varandra, regnet, solen och 
vinden. Utemiljön tycks därför kunna svara väl mot de behov av sinnlig 
stimulans som barn behöver (Grahn et al, 1997). Utemiljön är en viktig 
komponent för att barn ska lära sig om verkligheten, således kan utemil-
jöer sägas fungera som utvecklingsmiljöer (Heurlin-Norinder, 2005). 

”Play is suspending the world around us by creating another 
world where the physical reality of our environment takes on 
new significance. We approach this other world with delight 
and become a central figure in choosing and guiding its cour-
se of events. In play, we react to our surroundings in new 
and different ways, we see and touch our world from another 
perspective, and attach new meanings to our environment”. 

–Fallon, 1981 s. 42.

Genom lek utforskar barn sin tillvaro och lär sig samtidigt att behärska 
den (SOU, 1970) och genom att leka utomhus tillåts barnet i en större 
utsträckning än inomhus att röra sig mellan olika behov, bearbeta nya 
intryck och komma i kapp med sig själv (Grahn et al, 1997). Lek ut-

omhus har generellt en struktur som är väldigt öppen och tillåter stort 
inflytande av det enskilda barnet, något som talar för ökade möjligheter 
till växlande lek. En lek som alternerar mellan fartfyllda och lugnare 
sekvenser (Mårtensson et al 2009). 

Barn behöver skaffa sig både positiva och negativa erfarenheter, kon-
fronteras, umgås, leka varierat och stilla sin nyfikenhet för att stärka 
självförtroendet, öka självkänslan samt lära sig hantera olika situationer. 
Barn lever i en kroppslig värld, de lär känna världen genom sin kropp 
(Rasmussen, 1993). I leken utvecklar barn motoriska färdigheter så väl 
som känslomässiga och sociala färdigheter (Berglund & Jergeby, 1998). 
Även Harvard (2006) är inne på att barn behöver ha tillgång till platser 
där barnen lär sig bemästra den fysiska miljön och på så sätt utveckla ett 
”rörelsebibliotek”. 

LEKTEORIER
Det finns många olika förklaringsmodeller till leken som företeelse, de 
allra flesta är dock eniga om att leken har en avgörande betydelse för 
barns utveckling (Grahn et al, 1997). Fallon (1981) redovisar i sitt arbete 
Architecture that affords play ett antal olika teorier som med avsikten att 
förklara lek ur olika angreppsvinklar: 

Den biologiska förklaringen av lek bygger på antagandet att leken har ett 
högre syfte, att lekens imitativa och rollspelande aspekter har ett utveck-
lande syfte där barnet lär sig att hantera olika miljöer eller situationer. 
Leken kan ur det biologiska synsättet spela en viktig roll både för åter-
hämtning men även för reducerandet av överskottsenergi (Fallon, 1981).

Ur ett filosofiskt perspektiv så anses människan kunna uppnå en högre 
grad av koncentration och spontanitet under lek än vad dessa individer 
annars har. Detta kan i sin tur leda till nya perspektiv, att världen ses med 
andra ögon, och dessa perspektiv kan längre fram bli rötterna till indi-
videns artistiska uttryck. Leken är unik på så vis att den helt och hållet 

LEKEN & BARNET

Ett antal teorier presenteras i detta kapitel vilka ämnar förklara lek som 
företeelse, barns utvecklingsstadier samt ge en djupare förståelse för 
 ro ten till den forskning som bedrivs idag. Förståelse för barns utveckling 
är en del i den evidens som kan ligga till grund för mer kompletta de-
signbeslut. 

LEK
Lek är en betydande komponent för en sund utveckling hos var och en 
av oss (Fallon, 1981). Lek kan likställas med att äta och sova, på så sätt att 
det är en essentiell livsprocess. Leken är ett beteende som både utmanar 
våra fysiska förmågor samt när våra sinnen. Enligt Piaget karakteriseras 

lek av lust och frivillighet, men han poängterar att leken snabbt kan över-
gå till experimenterande- eller problemlösande verksamheter. Allt efter-
som barnet utvecklas blir gamla lekar ointressanta, eftersom barnet alltid 
i störst utsträckning lockas av de lekar vars komponenter består av något 
välbekant samt något okänt (Piaget 1970 se Norén-Björn, 1977).

”The world of play is not one that can be seen; it has to be 
experienced”. 

-Mayer Spivak se Fallon, 1981 s. 16. 

För barn är lek ett ovärderligt redskap när det kommer till att skaffa sig 
en uppfattning om och försöka förstå den komplexa tillvaro som de är 
en del av (Grahn et al, 1997). Lek är därmed ett barns verktyg för att få 
grepp om verkligheten och är ett sätt för barnet att komma över problem, 
ta sig igenom konflikter samt bearbeta upplevelser: ”Leken kan vara en 
kompensation för en litenhetskänsla, ett bearbetande av en syskonkonflikt, 
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studier om barns miljöaktiviteter. Heft (1988) studerade bland annat de 
två arkitekterna Robin C. Moore (1986) och Colin Wards (1978) deskrip-
tiva studier om barns miljöaktiviteter. I Moores bok, Childhood’s domain, 
återfann han ett flertal affordances till exempel erbjöd platser med bus-
kar gömställen, vatten erbjöd fiske och segling, att flyta på eller leka i 
samt sluttningar som erbjöd att kana, dansa, cykla eller rulla nedför. I 
Wards bok The Child In The City (1978) omnämns bland annat räcken, 
statyer, murar och staket, objekt som enligt Heft erbjuder klättring, med-
an väggar och trappsteg är funktioner som erbjuder bollek (Heft, 1988). 
I sin artikel redovisar Heft sitt försök till en funktionell taxonomi över 
barns utomhusmiljöer, se tabell 4:

De två karaktärerna från Hefts funktionella taxonomi, öppning/glugg 
samt skydd, kan möjligen ha inspirerats av Appeltons evolutionsteori 
Prospect and Refuge som lades fram drygt 10 år tidigare. Även i Gibsons 
Theory of affordances finns drag av Jay Appletons teori, till exempel att 
platser kan erbjuda olika möjligheter så som skydd. Hartig et al (2011) 
framhåller att teorin prospect and refuge i vissa avseenden kan beskrivas 
som ”Gibsonian”, då den implicerar beskrivningen av landskapet beträf-
fande möjligheterna till skydd eller utblick (Hartig et al., 2011). 

Appeltons teori Prospect and Refuge, att se utan att bli sedd, baserar sig 
på att människan har en inbyggd förkärlek för platser där man kan blicka 
ut över omgivningarna (prospect) samtidigt som platsen erbjuder skydd 
(refuge) från faror. Teorin hävdar att människan under evolutionens 
gång har nedärvt landskapspreferenser som gynnat människans överlev-
nad och att dessa än idag präglar oss människor (Appleton, 1975).

Simon Nicholson (1972) använder begreppet loose parts för att beskriva 
graden av mänsklig interaktion som en miljö erbjuder. Nicholson 
beskriver i ”Theory of loose parts- An important principle for design 
methodology” att löst material kan tillgodose nyfikenhet, samtidigt som 
interventionerna med materialet i sig självt tillåter upptäckter och däri-
genom skänker tillfredsställelse. Nicholson hävdar att alla barn älskar att 
upptäcka, interagera och experimentera med allt som finns ikring dem, 
vare sig det är form och material, lukt och smak eller andra fysiologiska Tabell 4: Hefts taxonomi över barns utomhusmiljöer

kan trollbinda en individ och få personen att hänge sig åt dess innehåll 
trots att det inte finns varken ekonomiska eller materiella vinstintressen i 
leken (Fallon, 1981). 

Ur ett psykoanalytiskt perspektiv är lek en reaktion på en situation eller 
en händelse, där individen i fråga känner ett behov av att ”gå tillbaka” 
och bearbeta det som inträffat. I fantasin tillåts individen att bemästra 
yttre och inre konflikter så väl som den omgivande miljön. Utefter egna 
önskemål återskapar individen miljön och samtliga av dess önskningar 
uppfylls i dagdrömmar och rollspel (Fallon, 1981).

Inom beteendepsykologin ses lek som ett sätt att upptäcka den egna 
kroppen samt dess begränsningar. Lek är en process där försök och miss-
lyckanden lär individen att behärska sin omvärld. Genom utvecklandet 
och övandet av nya färdigheter i lekens värld så samlar barnet på sig 
erfarenheter från världen omkring sig och lär sig hur världen omkring 
dem interagerar. Leken som sådan är självmotiverande där lusten att ge 
sig hän åt en aktivitet motiveras inifrån och individens belöning är ge-
nomförandeprocessen. Lärare och pedagoger framhåller vikten av lek. 
I lekens värld kan stress och bördor läggas åt sidan för att individen ska 
kunna ägna sig åt självmotiverande aktiviteter. Lek baserar sig på att 
komma på idéer snarare än att tänka logiskt eller rationellt, den välkom-
nar andra tillvägagångssätt och tillåter individen att tänka ”utanför box-
en” samt att göra hopp i den logiska ordningen (Fallon, 1981).

Medan utvecklingspsykologin och psykoanalytiska teorier ämnar studera 
lek taget ur sin platskontext, så fokuserar ekologipsykologin på miljöns 
betydelse för främjande av lek. Enligt ekologipsykologin så kommer 
samma typ av respons att fås från ett barn på olika lekplatser om dessa 
har samma eller liknande typ av lekutrustning. Denna teori uttrycker 
att det finns ett direkt samband mellan platsspecifika faktorer, ett barns 
benägenhet att leka samt den typ av lek som troligen uppstår. Inom 
ekologipsykologin är därför Gibsons ’Theory of Affordances’, teorin om 
miljöerbjudanden, en viktig komponent då denna binder samman det 
objektiva erbjudande som ett ting ger med individens subjektiva förut-
sättningar att använda tinget (Fallon, 1981).

LEKENS GRUNDVALAR
James J. Gibson utvecklade teorin om objekts och miljöers erbjudanden 
(affordances) det vill säga att en miljö kan innehålla många miljöerbju-
danden. Ett objekts erbjudanden kan vara väldigt skiftande, från skadligt 
till välgörande. Erbjudanden är ett objekts egenskaper med utgångspunkt 
hos observatören, där observatörens egna erfarenheter är exkluderade. 
Är ett objekt exempelvis tillräckligt litet för att rymmas i handen, så er-
bjuder det möjligheten att lyftas upp. Gibson menar att när vi tittar på 
ett objekt så ser vi dess erbjudanden, inte dess kvaliteter, speciellt när vi 
är yngre. Det är alltså ett föremåls erbjudanden, objektets mening, som 
barn först lägger märke till snarare än dess färg, form eller textur. Olika 
platser kan erbjuda olika saker och de mest grundläggande miljöerbju-
dandena är oftast de som direkt kan ses så som skydd (Gibson, 1979), 
något som  Appeltons teori från 1975 delvis baseras på. 

På 80-talet vidareutvecklade Harry Heft (1988) Gibsons koncept gäl-
lande erbjudanden (affordances) och presenterade 1988 detta i arti-
keln  Affordances of children’s environments:  a functional approach to 
environmental description. Häri lyfts att en miljös erbjudanden är dess 
funktionellt signifikanta beståndsdelar i relation till en individ. Skulle en 
jämförelse göras mellan ett barns och en vuxens syn på en specifik plats 
erbjudanden, skulle dessa troligtvis endast delvis överlappa varandra. 
Detta beror på att de erbjudanden som upplevs alltid står i relation till 
individen. Ett ting kan nyttjas på många sätt och enligt Heft (1988) fin-
ner vi glädje i att hitta nya användningsområden för välbekanta ting. En 
sten kan till exempel uppfattas erbjuda att bli kastad eller hamrad med. 
Är stenen större erbjuder den istället att klättra upp på, hoppa ned från 
eller gömma sig bakom (Heft, 1988). 

Objekt kan grupperas enligt dess erbjudanden. Således kan objekt som 
vanligtvis inte annars samgrupperas, till exempel hundkojan, bänken, 
staketet och trädet tillhöra samma kategori, klätterbara objekt. Erbju-
danden, affordances, kan därmed anses vara miljöns motsvarighet till 
den utförda aktiviteten. I syfte att vidareutveckla Gibsons koncept ana-
lyserade Heft data som publicerats inom området gällande beskrivande 
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barnet saker som tidigare inträffat. Upprepningen anpassas dock så att 
det passar barnet, men allt eftersom så börjar leken anta en mer riktig 
framställning av den verklighet som barnet lever i (Piaget 1962 se Grahn, 
1985). Den andra fasen i barnets utveckling sker när barnet blivit cirka 4 
år, då har barnet börjat öva upp en förmåga att till viss del bilda begrepp 
samt att motivera handlingar och åsikter. Barnet påverkas starkt av vad 
det ser och upplever, men har svårigheter att göra jämförelser och kun-
na dra slutsatser. Detta beror på att barnet har ett så kallat egocentriskt 
tänkande, vilket innebär att barnets tänkande är stark bundet till den 
egna utgångspunkten. Barnet strävar efter att ge en riktig återgivning av 
verkligheten, men realismen i leken begränsas fortfarande till det barnet 
känner till och vet om verkligheten och konkret material behövs som 
stöd för tänkandet. Genom att i leken sätta sig in i andra roller börjar 
barnet komma från sitt egocentriska tänkande (Piaget 1970 se Norén-
Björn, 1977). Den tredje fasen av symbolleken uppkommer i den tidiga 
skolåldern och utmärks av lekens strävan efter att efterlikna verkligheten, 
istället för att förvränga den. Planerandet av leken och det verklighets-
trogna efterliknandet är en viktig del av symbollekens sista fas. Symbolle-
ken varar till dess barnet är cirka 7 år gammalt och där mot slutet börjar 
de första lekarna med regler att förekomma, övningsleken övergår till 
regellek (Piaget 1970 se Norén-Björn, 1977). 

Regelleken

Det tredje stadiet inträffar vanligen i början av skolåldern. Till symbolle-
ken och övningsleken adderas regelleken (Piaget 1962 se Grahn, 1985). 
Till en början appliceras regler när situationen kräver det och regler 
används enbart tillfälligt, som att man ska hoppa jämfota på samtliga 
brunnslock som man passerar eller att endast trottoarkantens stenar får 
beträdas. Genom att barnen hittar på egna regler kommer det längre 
fram att hjälpa barnet förstå mer komplicerade regler, till exempel de 
vedertagna reglerna i fotboll (Piaget 1970 se Norén-Björn, 1977). Lekar 
med givna regler blir allt mer populära under detta stadium, liksom att 
leka i större grupper med barn (Piaget 1962 se Grahn, 1985). Regellekar 
förutsätter stora ytor, ibland också nivåskillnader och platser att gömma 
sig på för att kunna leka kurragömma (Norén-Björn, 1977), en aspekt 

som verktyget OPEC behandlar (Mårtensson, 2013). Vidare kan det 
även vara fördelaktigt om det går att rita på platsen, till exempel med en 
pinne på marken för att kunna leka hänga-gubbe eller rita upp rutor för 
att hoppa hage. Regelleken karakteriseras av en ökad förmåga att kunna 
sätta och följa sociala överenskommelser och barnets förmåga att ta en 
annans roll ökar. Att kunna följa gemensamma regler kräver att barnet 
kommit till insikt om att varje människa har sitt centrum och att alla står 
i relation till varandra. Tänkandet har därmed övergått från egocentriskt 
tänkande till sociocentrerat tänkande. I och med att barnets förmåga att 
ta hänsyn till flera aspekter på samma gång ökar, börjar barnet uppskatta 
regellekar så som pingis, fotboll, hoppa hopprep, inte-nudda-marken och 
följa-John. Lekkulturen kring denna typ av lekar överförs vanligen från 
en generation barn till nästa. När förmågan att urskilja regelbrott vaknat 
är barnet på riktigt redo för regelleken. Insikten om att varje grupp kan 
sätta upp sina egna regler, bara alla är överens om det kan ge upphov till 
diskussioner. Oändliga diskussioner som ibland slutar i upplösning av 
leken eller med bråk (Piaget 1970 se Norén-Björn, 1977). Att leka med 
andra barn bidrar till en socialiseringsprocess, vilket sker parallellt med 
att barnets kontrollerbara värld alltmer mattas av (Piaget 1962 se Grahn, 
1985).

För att barnets lek ska kunna utvecklas tillsammans med barnet så 
bör miljön erbjuda ett brett spektrum av upplevelser som tangerar 
det stadium som barnet för tillfället befinner sig på. Parkettgolvet 
hemmavid fungerar förvisso att lära sig gå på, men för att handlings-
mönstret ska kunna breddas krävs olika typer av underlag, till exempel 
att fötterna får sjunka ner i sand. Därmed är det viktigt att barns miljöer 
är tillräckligt variationsrika för att främja barnens utveckling. Människ-
an påverkas inte enbart av miljön, utan utmärkande är att vi aktivt kan 
förändra denna miljö. Således är det viktigt att miljön är variationsrik 
för att barnet ska kunna vara aktiv i växelspelet mellan människa och 
miljö. Är lekplatsen planerad för alla, så kommer barnen ständigt att 
kunna variera svårighetsgraden i sina lekar. Det kommer därmed att ges 
maximala betingelser för att barnen på eget initiativ och i egen takt, får 
utmana sig själva och öka svårighetsgraden (Norén-Björn, 1977).

fenomen så som gravitation. Enligt Nicholson finns bevis för att alla barn 
älskar att interagera med variabler och att antalet variabler är av betydel-
se: 

”In any environment, both the degree of inventiveness and 
creativity, and the possibility of discovery, are directly 
proportional to the number and kind of variables in it.” 

-Nicholson, (1972) s. 6.

Vidare framhåller Nicholson att mycket av den designmetodik som exis-
terar fallerar med anledning av att den inte tar teorin om löst material i 
beaktande. Enligt Nicholson lär sig barn enklast och lättast i miljöer där 
de själva kan ta reda på saker och ting, njuta och experimentera. Miljöer 
som karakteriseras av löst material har näst intill obegränsade upptäckts-
möjligheter. Tillgänglighet är dock en viktig variabel, Nicholson skriver 
att de mest intressanta och vitala lösa materialen är de som finns kring 
oss i vardagen (Nicholson, 1972). Det Nicholson skriver kan tolkas som 
att det lösa materialet behöver vara lättillgängligt, annars försvinner möj-
ligheten till upptäckande och experimenterande på eget initiativ. 

BARNS UTVECKLINGSSTADIER
Alla barn är olika och att kategorisera barn och deras lek är därför oer-
hört svårt. Detta avsnitt presenterar två olika teorier hur barns utveck-
lingsnivå och ålder kan kopplas till lek. 

Den schweiziske forskaren Jean Piaget började under 1930-talet intres-
sera sig för tänkandets struktur och uppkomst. Piaget fann att imitation 
och lek har en avgörande roll för tänkandets uppkomst samt att det för 
barnet utgör ett redskap för att göra världen till sin egen. Piaget förknip-
pade starkt leken med barns utveckling och utarbetade en lekteori där 
barnens utvecklingsnivå står i relation till barnens lek (Piaget 1970 se 

Norén-Björn, 1977). 

Övningsleken

Barns lek kan enligt Piaget (1962) delas in i olika stadier. Det första 
stadiet omfattar barn mellan 0-1,5 år. Detta stadium kännetecknas av 
övning och åter övning, omvärldens rörelser och tal upprepas och övas 
(Piaget 1962 se Grahn, 1985). Även om övningsleken är den domineran-
de lekformen för de allra yngsta barnen, så förekommer denna typ av lek 
högt upp i åldrarna (Piaget 1970 se Norén-Björn, 1977). 

Symbolleken

Det andra stadiet inleds vid cirka 2 års ålder och varar tills dess att bar-
net fyllt 7-8 år (Piaget 1962 se Grahn, 1985), men delas in i tre olika 
faser där den första varar till barnet är kring 4 år gammalt (Piaget 1970 
se Norén-Björn, 1977). Till övningsleken adderas nu symbolleken, även 
kallad låtsasleken (Piaget 1962 se Grahn, 1985). Vid denna ålder utveck-
lar barnet en första förmåga att föreställa sig och tänka på sådant som 
inte är fysiskt närvarande, vilket påverkar lekens karaktär (Piaget 1970 
se Norén-Björn, 1977). Lösa föremål så som kottar och pinnar är särskilt 
betydande under denna utvecklingsperiod (Piaget 1962 se Grahn, 1985) 
när barnet övar sin förmåga till symbolisk föreställning (Piaget 1970 se 
Norén-Björn, 1977). Material som är enkla i sin form kan i barnets fanta-
si omvandlas till nästintill vad som helst.  Material som barnet kan forma 
efter egna intentioner så som snö, sand och grus fodras för att symbolle-
ken ska kunna utvecklas. Det som barnet i leken skapar kan för en stund 
ersätta den verkliga förebilden och det som barnet självt skapar kan även 
lägga grunden för barnets mentala föreställningsförmåga. Ett exempel 
är den egentillverkade barkbåten med sitt lastutrymme. I leken kan 
barnet vara en sjöman ute på haven samtidigt som begrepp så som tom 
och full kan användas för att beskriva lastutrymmet. Detta är begrepp 
som senare kan komma att nyttjas även när lek med barkbåtar inte är 
aktuellt. Generellt för symbolleken är dock att den kan uppmuntras med 
mycket små medel (Norén-Björn, 1977). Förutom lek med lösa föremål 
eller skapande av symbollekar så som mamma-pappa-barn, så upprepar 
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BARN & HÄLSA 

Ur ett internationellt perspektiv har merparten av alla barn i Sverige en 
relativt god hälsa, men det finns orosmoln som har dykt upp på relativt 
kort tid. En inaktiv livsstil med stillasittande aktiviteter, ökad mental 
ohälsa samt en ökning av övervikt och fetma (Faskunger, 2008). Tillgång 
till mångfunktionella grönområden nära bostaden är av vital betydel-
se för den fysiska och psykiska hälsan (Bucht & Persson, 1994). Küller 
(1998) och Jungmark & Åkerblom (2016) framhåller att regelbunden 
utevistelse förbättrar såväl sömnkvaliteten som motståndskraft mot 
infektioner och stress. Johansson, Kollberg & Bergström (2009) sam-
manfattar hälsovinsterna av bra grönområden med ökad fysisk aktivitet, 
förbättrad koncentrationsförmåga samt friskare individer. Mårtensson et 
al (2009) fann i sin studie ett positivt samband mellan barns nivå av upp-
märksamhet och miljödimensionerna i OPEC. Barns fysiska, motoriska, 
sociala och psykiska utveckling främjas av bra grönområden (Johansson, 
Kollberg & Bergström, 2009).

Men för att hälsa och välbefinnande ska kunna stärkas på individnivå, 
krävs det att individen har tillgång till en utemiljö som motsvarar indi-
videns behov och önskemål (Berglund & Jergeby, 1989). Utelek gynnar 
barns kreativa och sociala förmåga (Jungmark & Åkerblom, 2016).  Men 
för att barn ska utvecklas och må bra måste de få miljövariationer samt 
en möjlighet att ta ansvar och delta (Norén-Björn, 1977). Barn behöver 
kunna hänge sig åt olika typer av aktiviteter då varje typ av stimuli är 
kopplat till olika utvecklingsbehov (Woolley & Lowe, 2013). Barn bör ges 
möjlighet att utan en vuxens sällskap, tillåtas röra sig på egen hand i sin 
närmiljö för att kunna växa erfarenhets- och kunskapsmässigt. Barnet 
kan då själv söka samvaro med andra barn och därigenom utveckla sin 
sociala förmåga, personlighet samt fysiska och psykiska hälsa (Heur-
lin-Norinder, 2005). 

PSYKISK HÄLSA & SOCIAL UTVECKLING
Till lekens psykosociala sidor hör att våga delta, stärka självförtroendet, 
att bli sedd, att känna närhet och tillhörighet, att lära av andra och våga 
ta kontakt (Harvard, 2006). Barns spontana möten med olika människor 

”Barnet påverkar och förändrar sin omgivning och skapar på så sätt pro-
blemsituationer� Precis som vetenskapsmannen ökar barnet antalet na-
turliga händelser för att se vad som händer� Barnet experimenterar, ställer 
upp hypoteser, prövar dem och iakttar utfallet av de egna handlingarna� 
Genom sitt manipulerande med material förbättrar barnet sin kunskap om 
världen� Ju äldre barnet blir och ju fler faktorer det beaktar, desto mer för-
finad blir tolkningen av omvärlden” (Norén-Björn, 1977 s. 51).

Grahn (1985) har i linje med Piaget utvecklat en uppdelning av åldersut-
vecklingen. Dock presenteras enbart de två första av Grahns utvecklings-
stadier här eftersom dessa omfattar uppsatsens målgrupp.

Första utvecklingsstadiet-Förskolebarn

För barns lek och utveckling behöver förskolebarnen miljöer där de kan 
testa sig själva; sina muskler, sina rörelser men även sin verklighetsupp-
fattning. Genom lek testar, omformar och förenklar barn sina intryck, 
själva eller med andra. Skillnaden mellan verklighet och lek är många 
gånger hårfin och kan vara svårt för barnen själva att veta. Därför är det 
väldigt viktigt att lekområden är säkra och trafikfria. Vidare ska där fin-
nas utrymme för fysisk aktivitet så som att springa eller cykla. Förutom 
att barns rörelsebehov ska tillfredsställas bör även platsens lekredskap, 
topografi och vegetation kunna tillfredsställa barnens fantasi (Grahn, 
1985). 

Andra utvecklingsstadiet- Låg & mellanstadiebarn

Barnen i denna utvecklingsfas leker i större grupper samt över större 
områden. Sociala relationer skapas utanför familjen och lekområdet ex-
panderas succesivt till delar som är möjliga att ta sig till inom rimlig tid 
och som är relevant för leken. Åldersgruppen tenderar att efterfråga par-
ker med mycket aktiviteter. Aktiviteterna bör ha inslag av utmaningar, 
nyheter eller spänning, kort sagt bör miljöerna inte vara alltför tillrätta-
lagda och erbjuda utforskning (Grahn, 1985). 

För att knyta an till inledningen av detta kapitel och återkoppla till Gibb-
sons Theory of affordances presenteras en sammanställning (se tabell 5)
gjord av Refshauge at al (2013). Tabellen redovisar på ett lättöverskådligt 
sätt en koppling mellan ålder, barnens utvecklingsstadier gällande moto-
riska färdigheter och miljöerbjudanden (affordances). 

Tabell 5: Tabellen har förenklats, samtliga kolumner från den engelska originaltabellen 
av Refshauge et al (2013) redovisas inte. Tabellen återfinns i sin helhet i Evidence-Based 
Playground Design: Lessons Learned from Theory to Prectice på sidan 233.
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nerellt sett så rör sig barn väldigt intensivt när det kommer till aktiviteter 
som engagerar barnen och det är därför viktigt att försöka tillgodose 
barns behov av fysisk rörelse i ett meningsfullt sammanhang (Norén-
Björn, 1977). Har barn till vardags tillgång till platser med goda chanser 
till naturkontakt och hög lekpotential, så kan det ha positiv inverkan på 
deras hälsa, både kort- och långsiktigt (Mårtensson, 2013). 

”En viktig komponent i utevistelsen är att barn får tillfälle till skiftande 
fysiska aktiviteter för att t ex träna sinnen, balans och muskler�” (Berglund 
& Jergeby, 1989 s. 21). Harvard (2006) utvecklar detta ytterligare genom 
att framhålla leken som betydelsefull för barns fysiska utveckling, leken 
kan förbättra kondition, och stärka svaga muskelgrupper, träna upp 
ledernas rörelseomfång, rätta till felaktiga rörelsemönster, stimulera sin-
nesorganens samordning samt träna kognitions- och perceptionsförmå-
gan (Harvard, 2006). Norén-Björn (1977) menar att en jag-känsla och en 
trygghet i sig själv grundar sig i att den egna kroppen kan behärskas och 
uppnås genom att barnet kan samordna rörelser samt klarar att behärska 
sin kropp. Centralt för människans utveckling är förmågan att gå, stå och 
röra på sig. Genom rörelse uttrycker barnet sina känslor och kan även på 
så sätt ändra känsloläge. De fysiska orsakssambanden klarnar efter hand 
som barnet genom aktiva handlingar samlar på sig erfarenheter och 
rörelse blir på så sätt en av grundstenarna för barnets logiska förståelse. 
Barns kroppskontroll, med samordning och precision av rörelser, sker 
succesivt under hela uppväxtperioden (Norén-Björn, 1977). 

Ökade samhällshinder (se kapitel Samhällsförändringar) är en av an-
ledningarna till varför barns möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet i 
Sverige har försämrats (Faskunger, 2008). Det är omöjligt att öva upp en 
välutvecklad motorik om inte tillfällen i den fysiska omgivningen för öv-
ning ges (Grahn et al. 1997). 

Jag anser därför att det är ofantligt viktigt att barn har tillgång till stimu-
lerande utemiljöer under sin uppväxt. Miljöer som kan väcka lusten till 
rörelse, en lust som varar livet ut. En aktiv individ som kontinuerligt rör 
på sig löper minskad risk att drabbas av välfärdssjukdomar så som diabe-
tes och fetma. Frånsett personligt lidande kostar dessa välfärdssjukdomar 

samhället årligen enorma summor i form av skattepengar. En investe-
ring i barns utemiljö är således en investering för framtiden. Det svåra 
är att förutse när, hur och var leken äger rum. För precis som Faskunger 
(2008) framhåller så sker barns fysiska aktivitet spontant och ostruktu-
rerat. Platserna är många och likaså sätten som den fysiska aktiviteten 
kommer till uttryck. 

är en ingångsport för att kunna sätta sig in i andras situation och därige-
nom stärka den egna identiteten (Heurlin-Norinder, 2005). Barns sociala 
utveckling fordrar kontakt med andra barn (Berglund & Jergeby, 1989; 
Harvard, 2006; Heurlin-Norinder, 2005). Utvecklingen av socialt bete-
ende är således beroende av samvaro med andra barn, gärna grupper av 
barn i varierande åldrar (SOU, 1970:1). Här kan spännande lekredskap 
och utrymmen som kan nyttjas av flera fungera som mötesplatser för 
sociala kontakter (Harvard, 2006). Miljön har därmed en avgörande be-
tydelse för människans psykiska utveckling (Grahn, 1985). Möjligheter 
att forma sin omgivning med löst material är en kritisk aspekt för en god 
utveckling av barns självkänsla och psykiska hälsa (Moore, 1996).

Sociala färdigheter skapas genom upplevelser, kommunikation, samar-
bete och konfliktlösning tillsammans med andra barn (Harvard, 2006). 
Barns behov av tillgängliga närmiljöer samt rörelsefrihet står i relation 
till barns utvecklingsbehov. Barnens utvecklingsbehov står i sin tur i rela-
tion till gensvaret från den omgivande miljön och den sociala responsen. 
Det är tillsammans med andra som barn utvecklas till sociala individer, 
en process som influeras av platsupplevelser och närmiljön (Heurlin-No-
rinder, 2005).

Berglund & Jergeby (1998) lyfter fram det gröna i staden som ett viktigt 
stadselement, särskilt eftersom utomhusmiljön tenderar att uppfattas 
som mer verklig av barn jämfört med inomhusmiljön. Utomhusmiljön 
ges en särställning som något frånskilt föräldrarna, något som är bar-
nets eget. Utemiljön bjuder på starka minnen och speciella upplevelser 
(Berglund & Jergeby, 1998). Genom utelek får barn en chans att skapa 
egna relationer till platser och omgivningar (Jungmark & Åkerblom, 
2016).

FYSISK AKTIVITET
”I barnens utelek är lek och rörelse så intimt förknippade 
med varandra att nästan varje lek är rörelse och varje rö-
relse lek. Barnets rörelsebehov och motoriska förmåga hör 
nära samman med dess kropps växande” 

-Statens offentliga utredningar, 1970:1.

Alla människor har ett behov av att röra på sig (Berglund & Jergeby, 
1992) och människokroppen är byggd för ett rörligt liv (Grahn, 1985). 
Särskilt barn har ett stort behov av rörelse (Norén-Björn, 1977; Jungmark 
& Åkerblom, 2016) samtidigt så går utvecklingen hos barn och unga mot 
mer inaktiva livsstilar (Faskunger, 2008; Prop. 2007/08:110). Dessutom 
tenderar de vanor och levnadsmönster som barnet har i unga år att följa 
med livet ut.  En inaktiv livsstil med mycket stillasittande ökar risken 
för att drabbas av välfärdssjukdomar och ohälsa. Genom regelbunden 
fysisk aktivitet kan sjukdomsförebyggande- samt hälsofrämjande effekter 
uppnås (Prop. 2007/08:110), så som minskad risk för cancersjukdomar, 
hjärt- och kärlsjukdomar, skador och psykiska sjukdomar (Faskunger, 
2008). Balans, kroppsvikt och muskelfunktion regleras när man är ute 
och rör på sig (Jungmark & Åkerblom, 2016) och rörde vi på oss mer 
skulle våra välfärdssjukdomar minska och samhället skulle spara enorma 
summor (Grahn, 1985). Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig faktor 
för barns nuvarande hälsa (Faskunger, 2008), men även för att förebygga 
livsstilsrelaterade sjukdomar (Währborg, 2010; Faskunger, 2008). En av 
framtidens mest angelägna samhällsuppgifter är därmed att främja en 
hälsosam livsstil (Währborg, 2010). 

Rörelse behöver således ses som en av många funktioner som lekplatser 
bör tillgodose (Norén-Björn, 1977). För att barns rörelsebehov ska kunna 
tillfredsställas måste lekmiljön vara variationsrik och föränderlig (SOU, 
1970:1). Även Jungmark & Åkerblom (2016) framhåller att gröna miljö-
er med variation och utmaning dels erbjuder barn tillfällen att träna på 
riskbedömning och dels att träna och utveckla sina växande kroppar. Ge-
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skog och höga buskage kan ge en viss rofylldhet samtidigt som det kan 
förstärka osäkerhetskänslan hos besökaren (Berglund & Jergeby, 1998). I 
en studie av Berglund & Jergeby framkom det att kvinnor i högre grad än 
män kände sig otrygga i utemiljön, företrädesvis kvällstid (Berglund & 
Jergeby, 1992).  Visuell kontakt med omgivningen genom att där finns en 
öppenhet och att man har uppsikt över omgivningarna kan minska oron 
(Berglund & Jergeby, 1998). 

Det bör alltid finnas belysning vid platser som är tänkta att användas 
kvällstid (Lundell, 2005). Belysning är avgörande för att publika platser 
ska användas när det är mörkt (Gehl, 2006). Bristande belysning kan 
medföra att vissa brukargrupper, till exempel barn eller kvinnor, avstår 
från att vistas i eller passera genom ett grönområde eftersom det upplevs 
som otryggt (Johansson, Kollberg & Bergström, 2009). 

Skötsel

Parkskötsel, så som städning och vinterväghållning är av estetisk och 
praktisk betydelse och uppskattas ofta av besökarna. Berglund & Jergeby 
(1998) framhåller att denna aspekt är något som människor kan reagera 
starkare på än formgivningen av en plats. Även Harvard (2006) framhål-
ler att vinterskötsel av vägar är av stor betydelse, men att snön som skot-
tas ihop gärna kan samlas i högar på lämpliga platser eftersom snö är ett 
underbart lekmaterial. 

Sittplatser

Det är viktigt att sittplatser är funktionella och komfortabla. En bra sitt-
möbel ska både vara enkel att sätta sig i och resa sig ur och helst även 
vara skön att sitta på (Gehl, 2006). I kapitlet Tillgänglighet behandlas 
mått och tillgänglighetsanpassning av sittplatser. En bra tumregel i stads- 
eller bostadsmiljöer är att det ska finnas sittplatser inom 100 meter från 
varandra (Gehl, 2006). 

Sittplatser erbjuder förutom avbrott vid förflyttningar även möjligheten 
att se och bli sedd och en möjlighet att möta och skapa kontakt med 
förbipasserande (Berglund & Jergeby, 1998). Sittplatser längs gångstråk 
får det gärna vara gott om, då sittmöbler likt planteringar, är miljöin-
slag som främjar en plats kommunikativa karaktär (Berglund & Jergeby, 
1998). Står bänkarna dessutom i vinkel mot ett bord alternativt att bän-
ken är svängd kan den kommunikativa potentialen ytterligare stärkas 
(Gehl, 2006). Det är även viktigt att det finns sittplatser vid lekplatser, 
med möjlighet för vuxna att sitta i närheten av där aktiviteter sker. An-
vändningsfrekvensen tenderar nämligen att öka på platser där det finns 
bänkar utplacerade (Norén-Björn, 1977). 

Sol & skugga

När människan utsätts för solljus får vi bättre sömn, vilket normaliserar 
dygnsrytmen (Welén-Andersson & Bengtsson, 2010). Solljus behövs inte 
enbart för att reglera sömn och vakenhet, utan påverkar även den psy-
kiska hälsan, bildandet av D-vitamin samt immunförsvaret (Jungmark 
& Åkerblom, 2016). Samtidigt som solljuset är livsviktigt (Jungmark & 
Åkerblom, 2016), så krävs det inte mer än 20 minuters exponering för att 
kroppen ska få den dagliga D-vitamindosen uppfylld (1177.se). 

Under olika tider på dagen bör barn ha möjlighet att välja om de ska leka 
på en skuggig eller solbelyst plats. Generellt sett bör småbarnslekplat-
ser och viloplatser vara skuggade (SOU, 1970:1). I Plan- och bygglagen 
finns allmänna råd för friytor såsom att ”friytan bör kännetecknas av 
goda sol- och skuggförhållanden” (PBL 2010:900 8 kap. 9 § st. 2)� Re-
kommendationerna avser främst fritids- och skolverksamhet, men kan 
även anses vara tillämpbara på lekplatser på parkmark. Deak Sjöman, 
Sjöman & Johansson (2015) framhåller att det är särskilt viktigt för barn 
och äldres fysiska hälsa att kunna uppsöka skugga, då dessa annars kan 
drabbas av svåra värmerelaterade komplikationer. Barn har tunnare hud 
samt mindre pigment och är därför mer känsliga mot solljus än vuxna 
(Jungmark & Åkerblom, 2016; 1177.se). Barn och unga klarar inte av att 

DESIGNASPEKTER PÅ BARNS 
UTEMILJÖ

Kapitlet behandlar inledningsvis ett antal funktionella baskrav, så som 
säkerhet/trygghet, skötsel, sittplatser samt sol- & skuggmöjligheter. Där-
efter presenteras ett antal designaspekter gällande utemiljöer för barn, 
eftersom mycket litteratur betonar vikten av attraktivitet, där ibland Jo-
hansson, Kollberg & Bergström (2009). De framhåller att genom att göra 
grönområden mer attraktiva skapas förutsättningar för en god folkhälsa. 
Boldemann et al (2006) lyfter fram att där finns en brist på attraktiva lek-
områden som främjar fysisk aktivitet och att ett sätt att öka barns fysiska 
aktivitet är att utveckla och bevara bra lekområden för barn eftersom 
goda utemiljöer tenderar att stimulera den fysiska aktiviteten. Denna 
effekt kan i sin tur resultera i många positiva bieffekter. 

FUNKTIONELLA BASKRAV FÖR EN PARK
I en park ska många olika människors önskemål och behov tillfredsstäl-
las. Livssituation och intressen varierar, liksom den enskilde individens 
krav gör med tiden. Funktionella baskrav i en park kan tillgodoses ge-
nom att en park upplevs som trygg, omhändertagen samt att där erbjuds 
flera sittplatser. Vidare bör platsen vara skyddad från blåst samt erbjuda 
sol- och skuggmöjligheter (Berglund & Jergeby, 1989). 

Säkerhet/trygghet

”Att se och bli sedd är ett minimalt krav för människors välbefinnande 
och känsla av trygghet�” (Berglund & Jergeby, 1998, s. 43). Det är sär-
skilt yngre barn som behöver vuxnas närvaro för att känna sig trygga 
(Norén-Björn, 1977). Barn har en enorm utvecklingskapacitet, som i 
en utvecklingsbefrämjande omgivning kan komma till sitt fulla uttryck. 
En stödjande omgivning, en miljö som i grunden upplevs som trygg av 
barnet men som ändå bjuder på utmaningar och där barnets kreativa 
förmåga sätts på prov, kan bidra till att barnet bygger upp en tilltro till 
sin egen förmåga samt en positiv självbild (Grahn et al., 1997). Tätvuxen 
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DEN GODA LEKMILJÖN
Enligt Piaget har barn en inbyggd kapacitet att leta upp precis de aktivi-
teter som är mest utvecklande för barnen själva, detta ställer dock krav 
på den fysiska och psykiska miljön. En utvecklande lekmiljö är enligt 
Piaget en lekmiljö där det finns mycket att upptäcka och utforska (Piaget 
1970 se Norén-Björn, 1977). Lekplatsens design bör vara sådan att den 
erbjuder rika upplevelse- och uttrycksmöjligheter (Norén-Björn, 1977) 
samt möjlighet till upptäckande och skapande lek (Fallon, 1981). Barn 
har en naturlig lust att identifiera och urskilja detaljer, något som Norén-
Björn (1977) framhåller att man i högre grad behöver tillgodose genom 
att tillföra flera olika material med varierande former på platser där barn 
leker och därigenom uppmuntra denna lust. För barn bör omgivningen 
vara möjlig att manipulera samt vara intressant att undersöka och den 
bör innehålla både utmaningar och nyheter (Grahn, 1985). Områden för 
rörelse- och konstruktionslek bör implementeras, liksom ytor för idrotts- 
och laglekar (SOU, 1970:1). Där bör även finnas lugnare vrår med sitt-
platser och ytor för lugnare lekar så att barnen kan dra sig undan (SOU, 
1970:1; Norén-Björn, 1977; Fallon, 1981). Framförallt är det viktigt att se 
till så att lekytan är integrerad med resten av miljön, att platsen erbjuder 
interaktiva upplevelser med resten av omgivningen och inte är avskär-
mad med stängsel eller liknande (Fallon, 1981). Den fysiska designen 
påverkar barns sociala samvaro och rörelsefrihet och kan utgöra förut-
sättningar eller barriärer. För de små barnen 1-3 år, är det väldigt viktigt 
att ett naturligt självständighetssträvande får ske i barnets egen takt och 
det är därför betydelsefullt att miljön möter och kan stödja denna ut-
veckling allt eftersom barnens aktionsradie ökar. Det är till exempel bra 
om lekredskap är konstruerade så att de kan användas av barnen själva. 
Genom att slippa ta hjälp av en vuxen främjas barnens självständighet 
(Norén-Björn, 1977). På följande sidor redovisas ett antal komponenter 
som kan vara bra att ta i beaktande vid designandet av lekmiljöer för att 
öka platsens lekvärde.

Attraktivitet

Redan 1989 framhöll Berglund & Jergeby att det bör finnas platser som 
”ger lättköpta upplevelser” utomhus som kan locka till utomhusaktivite-
ter och som kan konkurrera med TV- och dataspel (Berglund & Jergeby, 
1989). Motståndet mot att ta sig ut till en park minskar om parken har 
något extra att erbjuda (Grahn, 1985) och en tilltalande miljö kan locka 
ut människor (Berglund, 1998; Berglund & Jergeby, 1992). Är utemiljön 
inte tillräckligt attraktiv så kommer den inte heller att kunna locka till 
utevistelse (Berglund & Jergeby, 1985; Berglund & Jergeby, 1992; Sch-
midtbauer, Grahn & Lieberg, 2005). Moore myntade uttrycket ”range 
development” gällande platser där det alltid finns något nytt att upp-
täcka och som därmed attraherar barnet så mycket att de gång på gång 
väljer att återbesöka platsen (Moore, 1986). Både barn och vuxna söker 
omväxling och det bör finnas plats för såväl yngre och äldre barns lek 
liksom för vuxnas utevistelse (Berglund & Jergeby, 1985; Berglund & 
Jergeby, 1992). Norén-Björn (1977) framhåller att verkligheten är lekens 
näring och att det är viktigt att barn kommer i kontakt med så väl äldre 
barn som vuxna. Det är därför av betydelse att lekredskap och lekytor 
inbjuder till social samvaro både mellan barn men även mellan barn och 
vuxna. Ett ömsesidigt utbyte banar väg för en positiv, social samvaro, 
därmed inte sagt att konflikter barn emellan uteslutande är något nega-
tivt. Förutsatt att parterna är någorlunda jämbördiga i ålder och storlek 
finns det goda förutsättningar att gemensamt lösa uppkomna tvister. 
Möjlighet till utvecklingsbefrämjande konfliktlösning ökar i miljöer med 
rik tillgång till material samt kontakt med vuxna. Större barn och vuxna 
kan tjäna som förebilder för de yngre samtidigt som mindre barn kan ge 
uttryck för mer omvårdande känslor hos de lite äldre barnen. Kontakt 
med yngre och äldre barn genom sin uppväxt ger barnen en känsla av 
kontinuitet (Norén-Björn, 1977).

Berglund & Jergeby (1989) poängterar att barn i skolåldern förvisso vill 
ha vuxna tillgängliga, men att de helst leker med sina kamrater utan 
vuxet sällskap. Små barn och deras vuxna leker ofta på lekplatser, medan 
skolbarnen delvis tenderar att ha andra krav på platser (Berglund & Jer-
geby, 1989). Lagom utmanande kan ses som ett bra riktvärde, är någon-

lika snabbt som vuxna bilda pigmentskydd, vilket också medför att barn 
lättare får brännskador (Jungmark & Åkerblom, 2016). Många hudläkare 
rekommenderar även att barn under 12 månader inte alls bör exponeras 
för direkt solljus för att undvika att exponeras av den skadliga UV-strål-
ningen. Solens strålar är som starkast mellan klockan 11 till 15 (1177.se). 
Därmed är lekplatsens utformning och fördelning av soliga och skuggade 
ytor av stor betydelse (Harvard, 2006), särskilt viktigt är det att utemiljön 
erbjuder skugga när solen står som högst (Jungmark & Åkerblom, 2016).

I en studie av Boldemann et al (2006) dras slutsatsen att väl tilltagna mil-
jöer med buskar, träd och kuperad terräng både ger solskydd samtidigt 
som fysisk aktivitet triggas. Därmed kan utvärdering och utveckling av 
barns utemiljöer på ett handfast sätt främja fysisk aktivitet samt skapa 
goda sol- och skuggförhållanden. På platser med höga OPEC-poäng 
konstaterades lägre exponeringsnivåer för ultraviolett strålning samtidigt 
som antal steg per barn var högre. Vidare konstaterades även att andelen 

himmelsvy (sky view factor) var den enda för studien, mätbara faktorn 
för UV-exponering. Även Mårtensson et al (2009) lyfter fram andelen 
himmelsvy som ett verktyg för utvärdering av barns utemiljöer. Sky view 
factor definieras som himmelsvyn som från en given position på marken 
inte är blockerad av till exempel trädkronor (Mårtensson et al, 2009). 
Ett billigt recept på UV-skydd är enligt Jungmark & Åkerblom (2016) 
vegetationsytor med lövskuggande artblandningar, ett recept som även 
går hand i hand med fysisk aktivitet och högt lekvärde. Allt eftersom 
åren går kommer den etablerade vegetationen att ge mer och mer skugga 
(Jungmark & Åkerblom, 2016).

Figur 3: Genom att placera bänkar runt träd skapas inte enbart sittplatser med skydd i 
ryggen, utan även en plats som man kan uppsöka för att sitta i skuggan. Figur 4: Vegetation skyddar bra mot farlig solinstrålning, men saknas vegetation kan 

solskydd i form av segelduk eller något annan form av solskydd spännas upp över sand-
lådan. 
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intrycken blir för många gör också att lusten åter kan väckas hos barnet 
att utveckla samlek eller samarbeta med andra barn igen när barnet vilat 
klart (Norén-Björn, 1977; Grahn et al, 1997). Att kunna dra sig tillbaka 
för att sedan återvända när lusten kommer åter medför att barnen kan 
bemästra och själva reglera spänningen i leken (Mårtensson, 2004). La-
gom tät vegetation lyfts fram som särskilt gynnsam, då den möjliggör 
förflyttning genom vegetationen med oändliga lekmöjligheter längs vä-
gen men även möjligheten att överraskande dyka fram ur vegetationen 
(Mårtensson, 2004). 

Det är även viktigt att det finns platser där barn kan sätta sina spår, dvs 
platser som tillåts vara deras och där barn kan umgås med andra barn, 
på barns vis och där det tillåts vara stökigt. För det blir stökigt när barn 
bygger, gräver eller omformar och därför är det väldigt viktigt att dessa 
platser inte måste vara städade. Det är även av betydelse att barnen tillåts 
ha något ifred samt att vuxna inte har en alltför påträngande uppsikt över 
barnen på platsen (Berglund & Jergeby, 1998). Gömslen eller vrår som 
inte erbjuder total insyn är exempel på platser som kan skänka barnen en 
känsla av att inte vara observerade (Harvard, 2006). 

Kojor

Kojor, barnens egna gömslen är ett exempel på barns egna platser, dit de 
kan dra sig tillbaka. Kylin (2003) framhåller att kojan är barnens egna 
mötesplats och karaktäriseras av att barnen själva har makten att be-
stämma vem som får lov att vara där. En hög grad av kontroll i kojan är 
viktigt för barnen då kojan är privat territorium. Kojornas konstruktion 
varierar med åldern på kojbyggarna, yngre barn tenderar jobba mer med 
materialet som finns på platsen medan de äldre kan göra mer avancera-
de konstruktioner. Ytterligare förstärkning av kojans identitet kan göras 
genom att hänga upp pinnar eller skatter inuti kojan (se figur 9 och 10). 
Kylin (2003) har identifierat tre faktorer som påverkar hur och var barn 
bygger kojor;

Platsens karaktär: I miljön finns platser där barnen kan vara utom syn-
håll och som har rumsliga kvalitéer. Träd och buskar kan genom sin pla-
cering skapa en variation mellan öppet och slutet vilket skapar naturliga 
rum (se figur 9) från vilka barnen dolt kan spana på vuxna eller andra 
barn (Kylin, 2003).  

Byggmaterial: Miljön tillhandahåller byggelement och material som bar-
nen kan använda sig av. Barnen är helt beroende av vilka material som 
finns på platsen. Kojbyggare tenderar att attraheras av skog eller andra 
naturlika miljöer som erbjuder vegetation i flera skikt med en variation 
av arter. Buskar, häckar och snår är ideala kojplatser då dessa erbjuder 
en mängd naturliga gömställen. Om dessa vegetationsinslag är lite större 
finns också möjligheter för kojorna att expandera (Kylin, 2003). Moore 
(1996) framhåller även oklippt gräs som ett positivt inslag, då det kan 
absorbera det stökiga resultatet som kan uppstå när ett barn koloniserar 
sin egen värld (gräskoja, se figur 7 och 8).

Avstånd hemifrån: För både yngre och äldre barn så är avståndet från 
bostaden till kojan av betydelse. De yngre vill vara tillräckligt nära för 
att känna trygghet, de äldre vill vara tillräckligt långt bort för att kunna 
känna sig fria (Kylin, 2003). I närheten av hemmet hittas merparten av 
kojorna, vilket kan ha sin förklaring i att de mest aktiva kojbyggarna är 
barn mellan 7-9 år vilka har en begränsad rörelsefrihet (Hart 1979, se 
Kylin, 2003).  På nästa uppslag hittas ett antal exempel på mer eller min-

dre avancerade kojkonstruk-
tioner (se figur 5-16). Dessa 
kojor ligger på olika avstånd 
från bebyggelse och har 
till olika grad tagit fasta på 
platsens karaktär och/eller 
de byggmaterial som miljön 
tillhandahållit.

Figur 5: Koja i närheten av bo-
stadsområde, byggd av pinnar och 
granris.

ting för enkelt eller för svårt leder det till frustration och uttråkning sna-
rare än att barnet utvecklas. Är aktiviteten istället lagom svår och tillåts 
utföras under koncentrerade eller lustbetonade former så ökar chanserna 
att aktiviteten är utvecklande (Norén-Björn, 1977).

Barn fäster inte alls lika stor vikt vid utemiljöns utseende som vuxna 
gör (Berglund, 1998). Barn är inte heller beroende av speciella platser 
för att lek ska uppstå och lekbehovet är inte heller den drivande kraften 
till att barn vanligtvis vill uppsöka en lekplats (Olsson, 1998a). Lekplat-
sen kan snarare vara attraktiv eftersom platsen erbjuder möten eller 
lek med andra barn (Berglund, 1998; Olsson, 1998a; Jansson, 2010). 
Dessutom framhåller Lindholm (1998) att många barn vill ägna sig åt 
andra aktiviteter än de som finns förprogrammerade så som fotboll på 
fotbollsplanen. Olsson (1998a) presenterar Malmö Stads åtgärdsprogram 
som antogs 1996, där det bland annat står att lekredskap bör ses som ett 
komplement till en lekmiljö. Är inte lekmiljön i övrigt bra och väl sam-
mansatt räcker det inte att addera fler lekredskap för att förbättra lekmil-
jön. Lekplatser från 1950- och 1960-talet har ofta en behaglig skala och 
är ofta omgivna av parkmark, dock är lekredskapen från den tiden ofta 
bristfälliga. Tiden som förflutit har å andra sidan bidragit till att vegeta-
tionen är välutvecklad och med intressant karaktär. Platser som skänker 
naturupplevelser eller som har naturkaraktär framhålls som föredömliga 
komponenter i en lekmiljö, då dessa stimulerar till lek (Olsson, 1998a). 

De mest välbesökta lekplatserna

Jansson (2010) fann i sin studie om lekplatser att de mest välbesökta 
lekplatserna inte var lekplatserna med den mest spännande lekutrust-
ningen. På de mest välbesökta lekplatserna var lekplatsutrustningen av 
sekundär betydelse, primärt var det den kringliggande vegetationen (”the 
green framework”) samt möjligheten att träffa andra barn som lockade. I 
och med att de mest välbesökta lekplatserna kunde användas som mötes-
platser, blev de än mer attraktiva och besöksfrekvensen ökade ytterligare. 
Det var tydligt att det inte enbart var lekplatserna som sådana utan även 

ytorna däromkring, till exempel i form av skog, gräsmattor och buskage, 
som var värdefulla för barns lek. Variation, både i topografi, omslutenhet 
och miljöerbjudanden tillsammans med tillgång på löst material som 
barnen själva kan manipulera lyfts fram som framgångsfaktorer för de 
mest välbesökta lekplatserna. Därtill kan lekplatsernas geografiska läge 
nämnas, då de mest välbesökta lekplatserna låg i nära anslutning till 
skolor och bostäder samtidigt som där fanns vegetation (Jansson, 2010). 
Mötesplatser, variation av ytor (öppna/slutna), ytor för rörelse, kuperad 
terräng, vegetation, löst material och vatten är enligt Åkerblom4 inslag 
som signalerar bra utomhusmiljöer för barn. Till goda lekmiljöer hör 
även tillgänglighetsaspekten, denna aspekt tillägnas dock ett helt eget 
kapitel. 

Platser dit man kan dra sig undan & skapandet av egna,  
stökiga platser

Barns möjligheter att själva kunna ta sig till samt hitta sina egna platser 
är mer betydelsefullt än lekplatsens design (Jansson, 2010). En dynamisk 
miljö, med rum för barnen att skapa egna platser, blir aldrig tråkig då 
den ständigt inbjuder till nya upptäckter och ger således plats för bar-
net att växa (Grahn et al, 1997). Även Moore (1996) framhåller vikten 
av att barn har tillgång till platser där de kan socialisera ifred, varför 
sådana mer privata platser om möjligt bör inkluderas på lekområden. 
Även Norén-Björn (1977) poängterar att avskildhet är ytterst viktigt 
även på lekplatser, men att detta är en aspekt som ofta förbises i plane-
ringssammanhang. En viktig del i barnets utveckling är skapandet och 
användandet av egna platser. Både Norén-Björn (1977) & Grahn et al 
(1997) poängterar att fast barn gärna och ofta leker, så behöver även de 
ibland få vila från andra barn och från leken. Därmed så är det viktigt 
att utemiljön även erbjuder platser för vila (Norén-Björn, 1977; Grahn et 
al, 1997) och att det finns utrymme för barnen att hitta egna platser där 
de kan bearbeta förhållandet mellan den yttre och inre verkligheten. I 
förlängningen medför detta även att barnet kan skilja mellan andra indi-
vider och sig själv (Grahn et al, 1997). Möjligheten att dra sig undan när 
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Figur 13: Koja i skogsdunge, byggd av pinnar och grenar. Ett lite mer avancerat bygge 
som uppvisar olika metoder för sammanfogning, både spik och rep. 

Figur 14: Del av koja, bunden med rep.

Figur 15: Kojans takkonstruktion

Figur 16: Del av koja, spikad i träd.

Figur 11: Koja i skogsparti, byggd av grenar som lutats mot en samling mindre träd. 
Notera den riggade ”fällan” i form av en balanserande pinnkonstruktion som finns vid 
ingången. Det kan tänkas att fällan är tänkt att avslöja obehöriga kojbesökare. 

Figur 12: Vid konstruktion av kojan i skogspartiet har barnen använt sig av befintliga 
stora stenar för att ge stöd till de uppställda grenarna. 

Figur 6: Koja under träd, konstruerad av grenar. Inredning skapad av stubbar. 

Figur 7: Koja i högt gräs. Bilden visar 
ingången till kojan, en flätad portal.

Figur 8: Detaljbild från kojan i gräset. 
Flätat gräs i portalen.

Figur 9: Koja i buskage mellan stäng-
sel och cykelställ. Ett exempel på 
hur barn tagit tillvara på platsens 
karaktär. Notera stensättningen runt 
”planteringarna” samt de upphängda 
dekorationerna.

Figur 10: Detaljbild från en annan 
koja i ett närliggande skogsparti. Bar-
nen har här dekorerat sin koja genom 
upphängning av tvinnade, olikfärgade 
mattrasor. 
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viktigaste årstidsförändringar. Att kunna följa utvecklingen fram till dess 
att ett fruktträd bär frukt framhålls av författarna som viktigt för barnen, 
eftersom det kan ge ett begrepp om växtlighetens viktigaste funktion 
nämligen att ge föda åt människan.

Natur & vegetation

Berglund & Jergeby (1992) framhåller att naturen borde vara ett grund-
läggande kriterium i närmiljöplanering. Utomhus tillåts barnen bearbeta 
nya intryck, komma ikapp med sig själva och har möjligheten att fritt 
röra sig mellan olika behov (Grahn et al., 1997). Naturmiljöer kan även 
användas för att göra företeelser i miljön begripliga då denna typ av 
miljöer stimulerar barnen att undersöka sin omgivning (Kaplan, 1991). 
Mårtensson et al (2014) påtalar att det är möjligt att skapa möjligheter 
för ökad fysisk aktivitet genom användandet av vegetation på platser 
som redan är attraktiva för lek. Alla barn borde ha tillgång till ett områ-
de med natur som bjuder på naturhändelser och upplevelser samtidigt 
som det tål att barnen känner, vrider och vänder på dess komponenter 
(Berglund & Jergeby, 1992). En plats lekvärden kan stärkas med enbart 
små anordningar som inte är alltför kostsamma. Naturelement så som 
stenar eller träd som i sig själva inte föreställer något kan under lek få en 
flexibel användning, till exempel att en koja kan byggas under ett träd. 
Naturelement pekar varken ut någon bestämd aktivitet eller användning 
utan kan utgöra en scenografi för olika lekar. Oordning och tillgång 
på löst material är eftertraktat liksom att i vardagsnaturen kunna hitta 
lekmaterial (Harvard, 2006). Även Grahn et al (1997) ser naturen som 
ett välbehövligt tillskott i utrymmen för lek. Naturens mångfald och va-
riation kan ge inspiration till nya lekar och naturen har en formbarhet 
och plasticitet som lämnar fritt spelrum för barnets fantasi (Grahn et 
al., 1997). Änggård (2011) framhåller att naturen besitter många olika 
 miljöerbjudanden (affordances) och den fysiska leken kan där ta sig 
många uttryck så som att gräva, springa eller rulla. 

Naturen är i sig själv inte genuskodad och tenderar därför att erbjuda 

goda möjligheter för jämställd lek, det vill säga lek där både pojkar och 
flickor mer förutsättningslöst kan leka tillsammans (Änggård, 2011). 
Änggård (2011) förklarar detta fenomen med att naturmiljöer i sig själva 
dels bidrar med en mängd miljöerbjudanden som stimulerar till utforsk-
ande och sensorisk/motorisk lek och dels att naturen och naturmaterial 
inte är könskodade på samma sätt som platser och ting som människo-
handen skapat (Änggård, 2011). Dessutom så tenderar gröna miljöer 
med vegetation (”green settings”) att trigga den fysiska aktiviteten (Bol-
demann et al, 2006). Vid fysisk lek visar sig naturen ofta vara särskilt 
tillåtande. Den möjliggör inte bara lek mellan pojkar och flickor, utan ger 
också tillfälle till experimenterande av könsroller så kallad ”gender ben-
ding”. Leken kommer per automatik inte att bli könsneutral enbart för att 
barnen befinner sig ute i naturen, men förutsättningarna för sådan lek är 
större i naturmiljöer (Änggård, 2011). 

Vegetation är den ultimata interaktiva läro- och lekmiljön (Moore, 1996), 
och kan användas som ett verktyg i undervisning för att lära ut om miljö 
och årstidsförändringar (Woolley & Lowe, 2013). Buskar och träd kan 
även addera estetiska och kreativa värden till en plats (Woolley & Lowe, 
2013), vegetation stimulerar fantasi och är en ideal miljö för dramatisk 
lek och kurragömma likväl som utforskande och upptäckande aktiviteter 
(Moore, 1996). Vegetation besitter även ett brett spektrum av lekmöj-
ligheter genom tillhandahållandet av löst material. Pinnar, frön, nötter, 
frukt, blommor och blad är exempel på rekvisita till leken som vegeta-
tion kan bidra med (Moore, 1996). 

Löst material och vatten

Moore (1996) framhåller att barns möjligheter att påverka sin omgivning 
ständigt minskar parallellt med tillgången på löst material. I kontrast till 
lekplatsers många gånger statiska lekutrustning så är löst material med 
sin påverkbarhet ett välbehövligt tillskott till lekmiljöer (Moore, 1996). 
Löst material är eftertraktat eftersom det är ytterst mångsidigt, då de hela 
tiden kan modifieras och förnyas (Norén-Björn, 1977). Variationsmöj-

Topografi

Med hjälp av bland annat varierad topografi och växtlighet kan lek-
platser erbjuda mer varierade lekmöjligheter (Bodelius & Kylin, 2014; 
Moore, 1996), vilket gör dem mer attraktiva (Grahn, 1985; Moore, 
1996).  Topografiska skillnader i terrängen inbjuder till kurragömmalek, 
fantasilek (Moore, 1996) och olika former av rörelse så som att springa, 
hoppa, rulla eller glida (Moore, 1996; Woolley & Lowe, 2013). En höjd 
medför möjligheten att blicka ut över omgivningen (Moore, 1996) och 
olika landformer kan också användas för att skapa rumsliga upplevelser 
(Woolley & Lowe, 2013). Topografiska skillnader måste inte innebära 
kullar utan kan till exempel även inkludera stenbumlingar. Enligt Wool-
ley & Lowe (2013) kan stenbumlingar erbjuda möjlighet till fantasi-, kre-
ativ-, social- och fysisk lek.

Större topografiska skillnader i anslutning till öppna ytor inbjuder till lek 
med hög hastighet. Lekens spänning höjs av att behöva ta fart uppför och 
sedan kunna njuta av rörelsernas kraft nedför. Att ge sig hän åt spring-
andet kan, särskilt i nedförsbackar uppfattas som en fara vilket också 
bidrar till ökad spänning (Mårtensson, 2004). 

Sinnesupplevelser

Fallon (1981) anser att ett lekområde bör locka barnen att se och röra 
saker ur ett annat perspektiv. Detta kan stimuleras genom en miljö rik på 
taktila möjligheter, som är full av mönster och som erbjuder flera plat-
ser att utforska och röra sig emellan. Kontraster så som mjukt och hårt, 
varmt och kallt, mörkt och ljust eller torrt och blött, kan implementeras 
i designen för att ytterligare locka till lek. Dessa motsatser bidrar till att 
skapa extremer som särskiljer lekplatsen från dess omgivning (Fallon, 
1981). Norén-Björn (1977) framhåller att känslo- och sinnesupplevelser 
är intimt sammankopplade med sociala, motoriska och kognitiva fakto-
rer och att det därför är av betydelse att möjligheter till sinnesupplevelse 
ges. På så sätt lär sig barnet att samordna och tolka de givna intrycken 

varför allsidiga sinnesupplevelser är en betydande faktor för ett högt lek-
värde (Norén-Björn, 1977). 

”I barndomen står människan mer öppen för intryck än 
hon någonsin mer kommer att göra i livet. De dofter hon 
då känner, de upplevelser av skönhet, värme, mjukhet och 
spänning som man hoppas att varje barn får känna, kom-
mer att bilda grundstommen i allt hon senare upplever. 
Att utforska den doften eller smaken igen som vuxen kom-
mer att väcka minnen som ger kraft och inspiration.” 

-Norén-Björn, 1977 s. 194

Vegetation har multisensoriska kvaliteter och kan således stimulera alla 
sinnen genom uppvisandet av en bred palett av bland annat doft, textur, 
färg och form (Moore, 1996). Särskilt dofter lyfts fram av Tauchnitz & 
Lindfors (2010) som något som kan väcka minnen och skapa stäm-
ningar. Årstiderna med sina variationer bör också tas i beaktande vid 
planering av lekmiljöer (Norén-Björn, 1977). Enligt Bengtsson & Bucht 
(1973) är en av växternas viktigaste uppgifter att förmedla de starka års-
tidsbundna upplevelserna, dels upplevelser av de fyra årstiderna men 
även övergången mellan dessa. Norén-Björn (1977) framhåller att det är 
viktigt att det finns ett årstidsspektrum som barnen kan uppleva för att 
på så sätt börja utveckla ett tidsbegrepp. Det konstanta i det föränderliga 
blir till milstenar i barnens liv, succesivt adderas fler och fler stenar och 
slutligen har stenarna lagt grunden till barnets tidsbegrepp. Att förstå 
den komplicerade tankeprocessen i att ett träd  fortfarande är ett träd, 
även om det inte har några blad på vintern, kräver att barnet klarar av 
att sätta ihop flera pusselbitar. Processen består dels av att kunna följa, 
men även kunna backa tillbaka i sin tankekedja och sätta de olika pus-
selbitarna i relation till varandra. Här läggs grunden för logiskt tänkande 
(Norén-Björn, 1977). 

Bengtsson & Bucht (1973) lyfter fram höstfägring, bladfällning, knopp-
sprickning, blomning samt fruktsättning som de lövfällande växternas 
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Figur 17: Spår efter lek med löst material. Barnen har fyllt en hink med snö och kol. På platsen fanns flera välfyllda hinkar, spadar och små högar av snö.

ligheterna är näst intill oändliga eftersom det lösa materialet går att för-
flytta och förändra (Norén-Björn, 1977; Olsson, 1998a), vilket gör att löst 
material kan utnyttjas av barn i olika åldrar och olika utvecklingsstadier 
(Norén-Björn, 1977). Även Piaget (1962) lyfter fram vikten av tillgång 
till löst material, dvs att det finns lösa föremål som barnen kan leka med, 
något som är särskilt viktigt under symbolleken (Piaget 1962 se Grahn 
1985). 

Lek med löst material erbjuder en mängd olika möjligheter, barnen kan 
leka ensamma eller i grupp, materialet inbjuder till utforskande och ex-
perimenterande lek såväl som symbol- och övningslekar. Vidare varar 
i allmänhet lek med löst material längre jämfört med fasta lekredskap. 
Även om barn har tillgång till riktigt fina, producerade leksaker så tycks 
inte användningen av löst material minska bland barnen, utan löst ma-
terial tycks stå sig bra mot massproducerade leksaker. Finns där frihet 
samt löst material så kan hela tiden leken fortsätta att utvecklas (Norén-
Björn, 1977). Löst material som barnen själva kan påverka ger dem 
möjlighet att interagera med och förstå sin omgivning samtidigt som 
kreativ- och fantasilek förstärks. Träbitar, sand, stenar, vatten och vegeta-
tion är material som stimulerar kreativitet (Woolley & Lowe, 2013). Även 
Bengtsson & Bucht (1973) framhåller växter som lekmaterial, växtsorter 
som vid sin fruktsättning ger frukter där ingen är den andra lik. Kottar 
och lönnäsor lyfts av dessa fram som två exempel på så kallade ”lekfruk-
ter” som kan stimulera barns konstruktiva fantasi. 

Sand 

Ett vanligt material på lekplatser är sand, ett av få material på lekplatser 
som barn efter egna önskemål kan påverka, skapa med och förändra 
(Norén-Björn, 1977).  Sand som både är mjukt samt kan formas efter 
barnens egna intentioner (Norén-Björn, 1977; Moore, 1996) är ett exem-
pel på skapande material som barnen kan nyttja för att bearbeta uppleva 
händelser, tankar eller känslor (Norén-Björn, 1977). Lek med och i sand, 
ger tillfälle att uttrycka sina upplevelser av verkligheten, vilket tilltalar 

barn upp till 10-12 år. Yngre barn bakar kakor och kör runt med sina 
bilar i sanden, materialet inbjuder små barn att låtsas. Men också till att 
leka med, att känna, gegga och smaka på sanden likväl som att fylla en 
hink med sand. Material som kan förändras och där effekterna av ens 
handlingar omedelbart blir synliga är utmärkta för att bygga upp barns 
förståelse kring orsak-verkan (Norén-Björn, 1977). Kombineras sand 
och vatten skänker detta ytterligare möjligheter till fantasi- och kreativ 
lek (Moore, 1996). 

Vatten

Vatten är ett uppskattat inslag som kan öka barns intresse för en plats 
(Grahn, 1985). Inslag av vatten är mycket uppskattat av barn, och är lik-
som vegetation i hög grad interaktivt då det både lugnar och exalterar. 
Vatten är ett multisensoriskt och ombytligt element; fast eller flytande, 
lugnt eller forsande, mjukt eller hårt, varmt eller kallt. Vatten kan även 
användas på en mängd olika sätt, det går att dämma upp, plaska, hälla, 
bada och låta saker flyta på. I kombination med jord, eller andra lösa ma-
terial växer möjligheterna för skapande lek (Moore, 1996). Nederbörd i 
form av regn eller snö kan dramatiskt förändra lekens förutsättningar, en 
torftig plats kan plötsligt presentera en mängd miljöerbjudanden (Mår-
tensson, 2004). 
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Tilltagna ytor

Mark som inte är anlagd är viktig för barns utomhusmiljöer likväl som 
markytor med sand, asfalt, gräs och grus (Norén-Björn, 1977). Det krävs 
tilltagna ytor för att dels främja lek mellan flickor och pojkar, men även 
för att kunna inrymma många olika typer av aktiviteter (Karsten, 2003). 
Mårtensson (2013) uppger att om det är alltför mycket lekutrustning på 
en liten yta, så kan vissa barn ha svårt att bli delaktiga i den pågående 
leken, eftersom denna typ av utformning ofta resulterar i en hög aktivi-
tetsnivå. 

Lekredskap

Jansson (2010) framhåller att lekredskap generellt är otillräckliga för 
att bibehålla lekplatsers attraktionsvärde över tid. Nya eller speciella le-
kredskap kan för en period skapa stort intresse, men är sällan tillräckliga 
för att locka till regelbundna besök. För att lekredskapen ska ha denna 
attraktionskraft krävs något helt unikt eller ständig förändring. Ett le-
kredskap kan dock signalera att en plats är avsedd för barn och således 
ge barnen tillgång till ytan (Jansson, 2010). Vuxna tenderar dessutom 
att ställa sig positiva till iordningsställda lekplatser i parker där barnen 
ges möjlighet att växla mellan olika stationer eller redskap (Berglund 
& Jergeby, 1998). Vid design av multifunktionella lekmiljöer bör le-
kredskap samt deras placering väljas med omsorg. Väl valda lekredskap 
som tillsammans erbjuder ett brett utbud av olika lekaktiviteter oavsett 
ålder, ger barnen möjlighet till fysisk aktivitet samt att själva uppsöka 
lämpliga utmaningar (Moore, 1996). Lekutrustningen bör kunna brukas 
av barn med olika förmågor och behov samt inspirera till samlek och 
ge möjlighet till en varierad användning (SOU, 1970:1). Den ultimata 
lekutrustningen möjliggör inte bara fysisk aktivitet utan erbjuder även 
möjligheter för social interaktion och utövande av kommunikation, för-
handling, samarbete och dramatisk lek (Moore, 1996). Varje lekområde 
anser Moore (1996) behöver permanenta strukturer med en tillräckligt 
hög grad av komplexitet och en stark visuell identitet som både kan 

fånga och bibehålla barns uppmärksamhet för gynnande av dramatisk 
lek (Moore, 1996).

Det är inte enbart lekredskapets funktion, utan även dess placering 
som är av betydelse. Ett avskilt eller centralt beläget lekredskap anses 
av Norén-Björn (1977) som en av de starkaste miljöfaktorerna gällande 
hur ett lekredskap används. Lekredskapets placering är därmed av vikt, 
särskilt eftersom det visat sig att vissa lekredskap fungerar bättre om de 
är centralt placerade. Till exempel kan en gunga som placeras centralt, 
fungera både som en samlingsplats men också som gunga. Lekhus är å 
andra sidan ett exempel på lekredskap som gärna kan placeras lite mer 
avskilt, dock gärna med andra lekhus eller kojor i närheten för att främja 
samlek (Norén-Björn, 1977). 

Platser som enbart uppvisar lekredskap utan någon tillhörande vegeta-
tion tenderar att inte alls användas alternativt att enbart brukas under 
kortare stunder (Berglund & Jergeby, 1998). Rum som vegetationen ska-
par bringar ordning och spelar en avgörande roll för barns lekar. Ett stort 
tomt rum kan tyckas vara utan slut och barnen kan då ha svårt att kom-
ma igång och leka (Rasmussen, 1993). Rasmussen tycks i första hand 
syfta på inomhusmiljöer, men detsamma borde gälla även för lekplatser. 
Därmed kan Berglund & Jergebys (1998) och Rasmussen (1993) kunna 
gå lite hand i hand då jag tolkar dem så att vegetation kan användas för 
att skapa konturer, ge en plats form och en skepnad vilket underlättar 
lek. Både Noren-Björn (1977), Moore (1996) och Mårtensson (2004) 
lyfter fram att lekutrustning som omsorgsfullt placerats in i en naturlik 
omgivning kan skapa nya lekmöjligheter. Moore (1996) lyfter även fram 
att lekutrustning som varsamt integrerats i platsens naturliga former 
ökar lekvärdet eftersom barn stimuleras av en blandning av konstgjorda 
och naturliga element. Norén-Björn (1977) betonar att när miljö och 
lekredskap ömsesidigt förstärker samt berikar varandras funktioner kan 
redskapen sättas in i ett meningsfullt sammanhang. En bro är ett exem-
pel på ett lekplatsinslag, som blir helt meningslöst om den inte leder över 
någonting, exempelvis ett dike. Broar är ett exempel på ett redskap som 
kan binda ihop lekplatsens olika delar samtidigt som den kan erbjuda be-
sökaren att ta sig från en del i lekmiljön till en annan, exempelvis från ett 

Skalmanipulering

Fallon (1981) lyfter fram skalmanipulering, att leka med skalan, som en 
metod för att inbjuda till lek. När vi ställs inför något som avviker från 
sin naturliga storlek kan detta öppna upp för lek. Genom att manipulera 
skalan, antingen att något förminskas eller förstoras, kan det medföra att 
barnet känner sig stort alternativt litet. Vid överdimensionering av objekt 
bör dessa dels vara välbekanta och dels inbjudande i sig själva, eftersom 
förstorade objekt annars lätt kan bli skrämmande. När det omvända 
sker, att barnet får känna sig stort, så kan känslor av kontroll, makt och 
trygghet uppstå i och med perspektivet. Skalmanipulering lyfts fram som 
ett arkitekturverktyg som kan särskilja platsen från dess närmsta omgiv-
ningar eller skapa underhållande motsatsförhållanden (Fallon, 1981).

Figur 17: I Jättens 
trädgård på Karl-
slund i Örebro har 
man lekt med ska-
lan. På bilden syns 
överdimensionerad 
fallfrukt. 

Figor 18:  I Ellen Keys park i Stockholm är såväl böcker så som sittmöbler till kaffekop-
pen överdimensionerad. 

Figur 19: Ett sätt att väcka leken inom oss är att uppmuntra oss att se saker ur ett annat 
perspektiv, till exempel genom att leka med skalan. I närheten av Örebro Slott har Öre-
bro Kommun placerat en överdimensionerad parkbänk.
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TILLGÄNGLIGHET 

”En bärkraftig stadsplanering innebär att människan har 
rätt till natur inpå knutarna och tillgång till varierade upp-
levelser i stadens gröna områden, oavsett om hon är barn, 
rörelsehindrad eller småbarnsförälder.” 

-Olsson, 1998, s. 219.

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar är generellt 
dålig på lekplatser (Faskunger, 2008) trots att skriften Mer åt fler på lek-
platsen framhåller att en lekplats som tar hänsyn till barn med funktions-
hinder blir en bättre lekplats för samtliga barn (Harvard, 2006). Likaså 
är det samhälle som är bra för våra barn och gamla, bra även för resten 
av medborgarna då samtligas behov tillgodoses (Berglund & Jergeby, 
1998). 

Enligt Harvard (2006) är det inte alltid uppenbart vad det är i miljön 
som ska bli användbart och till vad det kan vara användbart, men det är 
viktigt att fysiska miljöer anpassas ur en tillgänglighets- och användbar-
hetssynpunkt. Klyftan mellan barn med funktionsnedsättning och barn 
utan funktionsnedsättning blir särskilt uppenbar på lekplatser om inte 
samtligas intressen tillgodoses. Barn med funktionshinder är annorlunda 
rustade gällande nyttjande av lekplatser och lekredskap, men deras pre-
ferenser gällande lekval skiljer sig inte från andra barns (Harvard, 2006). 
Vidare ska man inte likställa en funktionsnedsättning med dålig hälsa. 
Många funktionsnedsättningar försvårar förvisso deltagande och kan 
medföra att individen inte kan motionera på samma sätt som andra, men 
ett grönområde som är tillgängligt kan erbjuda individen fysisk aktivitet 
på individens egen nivå för att upprätthålla och utveckla de funktioner 
som fungerar (Johansson, Kollberg & Bengtsson, 2009). 

För barn med rörelsehinder utgör många av de markmaterial som an-
vänds för att göra lekplatser säkrare ett hinder. Till exempel sand eller 
träflis vilka begränsar framkomligheten med rörelsehjälpmedel (Yantzi, 
Young & Mckeever, 2010). Varje del av en lekmiljö behöver ett ytmate-
rial som svarar mot brukargruppen och de aktiviteter som dessa utför 
(Moore, 1996). Det är viktigt att det finns såväl mjuka som hårdgjorda 

gångstråk in till sandlådan. Denna typ av sammanbindande funktioner 
kan i allra högsta grad verka för att öka tillgängligheten på en lekplats 
(Norén-Björn, 1977). 

Lekhus 

Enligt Norén-Björn (1977) är det positivt om lekhus är utrustade med 
golv, tak, dörrar och fönster eftersom många lekar går ut på att barnen 
städar och det är svårt att städa om golvet består av exempelvis strid 
sand. Norén-Björn (1977) lyfter vidare fram att rumsbildande enheter 
är avsedda att trigga symboliska föreställningar och fantasi och att barn 
i olika åldrar samt av olika kön i större utsträckning tenderar att leka 
tillsammans i denna typ av rumsbildande lekkonstruktioner. Detaljer i 
form av fönster och fönsterluckor berikar leken, på så vis att andra ting 
kan räckas ut genom fönstret eller att det i leken ingår att man borstar av 
skorna vid dörren. Lekhus observerades redan på 70-talet fungera bra 
för barn mellan 1-10 år, men främst för åldersgruppen 5-10 år. Lekhus 
inbjuder till roll- och låtsaslekar (Norén-Björn, 1977).

Figur 20: Lekhus i Harald Aronssons park i Örebro. Lekhuset är utrustat med golv, 
tak, fönster samt interiör bland annat i form av spis och köpmannadisk. Barnet på 
bilden har precis lagt upp sina fynd på köpmannadisken och spanar nu efter kunder 
genom fönstret. 
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Rörelsehinder

Harvard (2006) framhåller att lekredskap som barnet kan komma nära, 
med bra rullunderlag, exempelvis en sandlåda i bordshöjd är inslag som 
möjliggör för personer med rörelsehinder att nå fram och leka. Rörel-
seförmågan kan delvis eller helt vara begränsad och hjälpmedlen som 
barnen kan vara i behov av kan spänna från något att hålla i, exempelvis 
ett räcke, till rullstol eller gåhjälpmedel så som kryckor. Även om ett 
barn enbart kan röra på armarna så behöver det också ges möjlighet att 
få uppleva kroppsliga sensationer så som att rutscha, vicka, rulla eller 
gunga. Rullstolsburna barn kan ha glädje av körslingor, gärna med back-
ar som erbjuder träning. Körslingor med olika underlag och lutningar 
ger hörsel- och känselintryck för den rullstolsburne. Lekställen längs 
körslingan behöver inte synas helt, spänning skapas genom omväxling 
mellan öppet och slutet (Harvard, 2006). 

Anpassningsåtgärder: Vilo- och rastplatser med utrymme för en rullstol; 
jämn markbeläggning som är framkomlig med hjälpmedel på hjul; två 
öppningar alternativt vändytor i lekhus; lekytor i bordshöjd så att barnet 
kan nå fram och leka exempelvis affärslek, sandlådelek eller vattenlek; 
lekredskap som har enkla handgrepp och som stimulerar flera sinnen 
(Harvard, 2006).

Utvecklingsstörning

Det är bra om en lekplats kan tillhandahålla lekredskap som är stora nog 
för en vuxen kropp eftersom barn med utvecklingsstörning kan ha behov 
av att leka även när de är lite äldre (Harvard, 2006).

Anpassningsåtgärder: Lekredskap som har enkla handgrepp och som 
stimulerar flera sinnen, att gungplatser förses med inspringningsskydd 
(Harvard, 2006).

Autism

Barn med autism kan ha svårt att tolka sinnesintryck samt att förstå sam-
manhang. Därmed bör helst en lekplats anpassad för barn med denna 
begränsning vara lite avskild, bullerfri och lugn. Lekplatsen får gärna 
vara tydligt avgränsad med staket. En sådan visuell anpassning kan resul-
tera i säkrare orientering, bättre överblick och ökad trygghet, vilket även 
gäller för taktila anpassningar (Harvard, 2006).

Anpassningsåtgärder: Att det finns möjlighet till lugna stunder i leken, 
genom att tillgodose att det finns mindre lekytor inom lekmiljön som är 
lite mer avskilda (Harvard, 2006).

Hörselskada

Lekutrustning som tränar den motoriska utvecklingen är att föredra då 
barn med hörselnedsättning ofta har svårt med balansen. I likhet med 
autistiska barn, så kan trafikbuller och många röster vara störande för 
barn med hörapparat, men vibrationer, starka ljud som känns i kroppen 
kan istället vara spännande och inspirerande för döva barn (Harvard, 
2006).

Anpassningsåtgärder:  Orientering underlättas av god belysning; lekred-
skap bör inte avge långvarigt buller eller brusa (Harvard, 2006).

Synskada

Barn med synskada behöver en visuellt och taktilt välanpassad miljö för 
att kunna utveckla social kompetens. En tydlig utformning av lekplatsen 
där det är lätt att orientera sig vid samt mellan de olika lekredskapen 
skapar en känsla av trygghet som medför att lekplatsen kan bli en viktig 
mötesplats med andra barn (Harvard, 2006).

ytor (Norén-Björn, 1977; Moore, 1996) eftersom olika aktiviteter krä-
ver olika underlag (Norén-Björn, 1977). Valet av ytmaterial påverkas 
av flera faktorer och materialens funktion, utseende och lekvärde 
kan stundtals kollidera framför allt omkring lekredskap där fallskydd 
erfordras. Det finns flera olika syntetiska ytmaterial på marknaden, 
dessa erbjuder fullgott fallskydd, men eftersträvas ett mer naturinspirerat 
uttryck kan istället barkflis användas (Moore, 1996). Val av markma-
terial kan vara ett dilemma då rörelsehindrade barns sociala upplevelse 
står i konflikt med säkerhetsaspekten för barn utan rörelsehinder (Yantzi, 
Young & Mckeever, 2010). Hindret som markmaterialet eller lekredska-
pet kan utgöra riskerar att framkalla känslor av exkludering och abnor-
malitet hos rörelsehindrade barn (Kitchin, 1998). Genom att planera för 
de yngsta barnen och personer med funktionshinder kan lekplatsen däri-
genom bli bra för alla. Harvard (2006) rekommenderar en planeringssyn 
där olikhet ses som en tillgång. Genom att inkludera de fem sinnena 
läggs grunden för rikare lekplatsbesök för alla (Harvard, 2006). Detta går 
även hand i hand med Berglunds & Jergebys (1989) påstående, att det är 
viktigt att lekplatsen ger sinnesupplevelser och inspirerar barnen att upp-
täcka och undersöka platsen (Berglund & Jergeby, 1989). Barn bygger 
upp självtillit genom att utforska och behärska närmiljön och för barn 
med funktionsnedsättningar kan närlekplatsen vara den enda plats som 
erbjuder spontana kontakter med grannarna (Harvard, 2006). 

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
Miljöns utformning kan vara helt avgörande för huruvida ett barn med 
funktionsnedsättning kan delta i aktiviteterna på en lekplats, men samti-
digt så är det viktigt att lekplatsanpassningen inte eliminerar utmaning-
arna. I boken Mer åt fler på lekplatsen utgiven av Sveriges Kommuner 
och Landsting, Hjälpmedelsfonden samt Allmänna arvsfonden ger Har-
vard (2006) några konkreta tips på hur man generellt kan tänka gällande 
tillgänglighetsanpassningar på lekplatser;  

• Samtliga lekredskap behöver inte vara särskilt anpassade, 

men ett eller flera redskap bör kunna användas av barn med 
funktionsnedsättningar. Lekredskap eller anordningar för barn med 
funktionsnedsättningar behandlas dock inte speciellt av standarden 
för lekredskap. 

• Sträva efter att utforma det anpassade lekredskapet så att det kan 
förnöja även andra barn. 

• Planera för lekmöten! Barn med funktionshinder har inte andra 
preferenser än fullt rörliga barn. Det är därmed inte eftersträvansvärt 
att separera olika ytor för olika funktionsnedsättningar, utan 
målbilden är snarare att lekytor med förutbestämda aktiviteter gärna 
får ha olika svårighetsgrader där barnen, utifrån sin kapacitet tillåts 
öva och utveckla sina färdigheter tillsammans. En sådan utformning 
ger även barnen möjligheter att studera varandra och se hur de andra 
gör. 

• En ofta förbisedd olycksrisk är att lekredskapen inte designas och 
placeras så att de långsammare barnen tillåts få den tid de behöver 
utan att hindra andra barn. Exempelvis kan en klätterställning förses 
med flera uppgångar med olika svårighetsgrader.

• Rytmiska rörelser och balansgång övar balansen. Att gunga eller 
snurra utvecklar balans- och jämviktssinnet.

Det är svårt att generalisera behoven hos barn med funktionsnedsätt-
ningar då alla funktionshinder ställer olika krav på lekmiljön. Nedan be-
skrivs därför ett antal funktionsnedsättningar tillsammans med några av 
de krav dessa ställer på omgivningen samt anpassningsåtgärder som kan 
vidtas för att underlätta brukargruppens användning av en lekmiljö:
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Figur 26: Hammock i Søndersøhave, 
Köpenhamn som kan låsas fast för att 
underlätta i- och utträde.  

Figur 25: Kedjeupphängd balansgunga på Fussingsvej, Köpenhamn. De färgade kloten 
underlättar orientering och räcket ger stöd för den som behöver. 

Figur 28: Passage med färgat glas på Fussingsvej, Köpenhamn. De färgade glasen ger ett 
visuellt stimuli och den hårdgjorda ytan möjliggör passage med gåhjälpmedel. 

Figur 27: Balansredskap på Fussings-
vej som erbjuder olika svårighetsgra-
der, rörlig kedja eller fast stång. 

Figur 29: Tillgängliggjorda rutschbanor i olika bredd på Geelsgaardskolen, Köpen-
hamn. Handtagen på toppen erbjuder stöd och den bredare rutschbanan möjliggör för 
flera att åka i bredd. 

Anpassningsåtgärder: Fallolyckor kan orsakas av kanter eller låga staket. 
Markera därför nivåskillnader visuellt och taktilt; välj lekredskap vars 
färg kontrasterar mot bakgrunden, belysning spridd över hela lekplatsen, 
addera gärna extra belysning vid klätterställning, sandlåda eller andra 
lekytor (Harvard, 2006). Genom att placera rep längs med en gångslinga 
kan ”springbanor” skapas, då barn med nedsatt syn har något att hålla sig 
i och därmed kan orientera sig medan de springer (Johansson, Kollberg 
& Bergström, 2009). 

Figur 21: Torn från Valbyparken, Köpenhamn. Notera rampen som löper genom tornet 
vilken gör det möjligt att färdas genom tornet även med gåhjälpmedel. 

Figur 23: Detaljbild över en av kullens 
uppgångar i Valbyparken. Klätternätet 
erbjuder en ökad utmaning.

Figur 22: Valbyparken i Köpenhamns högsta kulle. Olika nivåer av utmaningar på kull-
ens sidor gör att alla kan hitta sin väg upp på toppen.

Figur 24: Torn i Valbyparken med 
uppgångar i olika svårighetsgrad, både 
stege och repstege finns.
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SLUTSATS FRÅGESTÄLLNING 1

Vad uppger litteratur och forskning är viktiga aspekter gällande utemiljöer 
avsedda för barn upp till 10 år?

Närhet - Är en avgörande faktor, nyttjandefrekvensen tenderar att stå i 
proportion till avståndet.

Attraktivitet - Rika upplevelse och uttrycksmöjligheter som kan locka 
barnen att aktivt söka sig utomhus. Lekmiljön bör erbjuda både utma-
ningar och nyheter.  

Miljöerbjudanden - Lekmiljön erbjuder möjlighet att klättra, hoppa upp 
på, springa, balansera, fantisera, flytta, konstruera, gömma sig bakom, 
gunga, snurra, rulla med mera. Tillfälle till varierande fysisk aktivitet är 
avgörande för att barnen ska lära sig att hantera sina växande kroppar 
och sinnen. 

Yta - Står i förhållande till antalet barn, men bör vara väl tilltagen för att 
barn ska kunna leka på olika platser utan att störas av varandra. Det bör 
även finnas oprogrammerade ytor. 

Topografi - Nivåskillnader i terrängen som inbjuder till fartfylld lek och 
erbjuder möjlighet att bland annat kana, rulla och springa. 

Goda sol- & skuggförhållanden - Barnen kan själva välja om de vill leka 
i sol eller skugga. Ett billigt recept på UV-skydd är vegetation. 

Säkerhet - Lekmiljön är avskild från trafik, belyst och om där finns 
 lekutrustning så följer denna gällande säkerhetsrekommendationer.  

Mångfunktionella grönområden - Som svarar mot individens behov 
och önskemål samtidigt som rörelseglädje, upptäckande-, skapande- och 
fysisk aktivitet stimuleras. 

Multisensoriska element – Lekmiljön har något som stimulerar alla 
sinnen. Möjlighet för barnen att se och röra saker ur ett annat perspektiv, 
följa årstidsvariationerna samt uppleva olika taktila stimuli och kontras-
ter.

Lekbuskage - Platser dit man kan dra sig undan och vila, bygga kojor, 
socialisera, undersöka eller gömma sig. 

Löst material - Löv, pinnar, kottar, frukt, nötter, stenar eller dylika ting 
som barnen själva kan manipulera och skapa med. Rekvisita till fantasi- 
och konstruktionslek. Formbart material som sand, snö eller gegga med 
vilka barnen kan skapa för att förstöra. 

Lämna avtryck – Lekmiljön tillåter barn att sätta sina spår, skapa plat-
ser som är deras egna, platser där barn kan umgås med andra barn, på 
barns vis och där det tillåts vara stökigt. Barn fäster inte alls lika stor vikt 
på utemiljöns utseende som vuxna gör, det blir stökigt när barn bygger, 
gräver eller omformar en plats till sin egen. Låt där finnas lite mer vilda 
partier där löst material lämnas kvar. 

Låt inte vuxenestetiken överordna sig lekvärdet! 

Figur 30: Kedjeupphängt orgelspel Fus-
singsvej, Köpenhamn. När kedjan slår 
mot metallröret uppstår en skarp klang.

Figur 31: Orgelspel i Søndersøhave, 
Köpenhamn. När träklossen slår mot 
metallröret uppstår en dov klang.

Figur 33: Xylofon i Søndersøhave, 
Köpenhamn. När klubban slår mot 
metallbläcket uppstår en skarp klang. 

Figur 34: Gonggong med vindspel i 
Sansehaven, Köpenhamn. Här kan både 
vind och människohand skapa ljud. 

Figur 32: Bana med olika svårighetsgrad på Geelsgaardskolen, Köpenhamn. Här kan 
man välja att balansera på stenarna, gå mellan stenarna eller gå på stigen med stöd av 
räcket.

Figur 35: Bana på Sundbyøster Plads, Köpenhamn. Här kan man välja att ta sig fram på 
den hårdgjorda gångvägen eller ge sig in på upptäcksfärd bland bambun. Kanten ger 
också möjlighet att öva balans.
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HARALD ARONSSONS PARK DÅ

Rosta klassas som riksintresse av kulturmiljövården och benämns 
som ett flaggskepp i svensk bostadsplaneringshistoria. Detta avsnitt 
behandlar parkens historia och består av ett flertal olika kapitel som 
ämnar att dels ge läsaren ökad förståelse för platsen och dess kultur-
historiska värde och dels sätta Harald Aronssons park i sin historiska 
kontext. De hortikulturella samt kulturhistoriska värdena ligger 
senare till grund för avsnittet om Harald Aronssons park i framtiden, 
där konkreta åtgärdsförslag presenteras för att bevara, förstärka och 
utveckla parken. 

SVERIGES BOSTADS- OCH ARBETS- 
SITUATION VID MITTEN AV 1900-TALET
Egerö (1979) skriver i boken En mönsterstad granskas- Bostadsplanering i 
Örebro 1945-75, som getts ut av Byggforskningsrådet, att de svenska in-
dustrierna under 1930-talet kom att börja koncentreras till städerna och 
i Örebro skedde en snabb befolkningstillväxt. Våren 1945, efter andra 
världskrigets slut följde en högkonjunktur med stark inflation, istället för 
den förväntade depressionen. Högkonjunkturen medförde en ökad efter-
frågan på varor, vilket främst stillades genom nationell produktion. Den 
ökade köpkraften hos befolkningen medförde en ökad import samtidigt 
som Sveriges exportindustri saknade tillräcklig arbetskraft och därmed 
påverkades handelsbalansen negativt. En åtgärd från Regeringen kom 
1947 då ett nationellt byggstopp infördes, blott ett år efter att Riksdagen 
beslutat att göra kraftiga satsningar på bostadsproduktionen. Byggstop-
pet berörde främst tätorter som saknade exportindustri. Orter med ex-
portindustri hade istället förtur till bostadsbyggandet eftersom fabriker-
na behövde arbetare och arbetarna behövde bostäder för att kunna sköta 
sina jobb och på så vis öka Sveriges exportproduktion (Egerö, 1979).

DE ALLMÄNNYTTIGA BOSTADS- 
FÖRETAGEN
1946 bildas det allmännyttiga bostadsföretaget Stiftelsen Hyresbostäder 
av Örebro Stad i syfte att få kommunal kontroll på bostadsproduktionen. 
Detta var viktigt för den kommunala sysselsättningspolitiken samtidigt 
som en ökad bostadsproduktion även gav gynnsamma förhandlings-
möjligheter gentemot etableringsintresserade industrier. Egerö skriver 
följande om Stiftelsen: ”Samtidigt intervenerar kommunen i bostadspro-
duktionen genom att skapa sin egen apparat för produktion och förvaltning 
av bostäder, den allmännyttiga Stiftelsen Hyresbostäder� Stiftelsens funk-
tion var att ge kommunen maximal kontroll över bostadsproduktionen för 
att uppnå vissa ekonomiska och sociala mål i samhället…” (Egerö, 1979 s. 
256). 

Egerö (1979) framhåller att de allmännyttiga företagens historia dock 
inleds redan 1935, då Regeringen fattade beslut om att på statlig väg ge 
stöd till barnrika och mindre bemedlade familjers bostadsförsörjning. 
Under 1945 skedde ett skifte i och med ett betänkande från Regeringen 
där denna sociala bostadspolitiken, övergick till en mer generell inrikt-
ning med att påverka bostadsmarknaden som en helhet. Ett steg i den 
riktningen var de statliga lånereglerna som instiftades 1946 som gav de 
allmännyttiga bostadsföretagen lån på hela produktionskostnaden. Åren 
efter andra världskriget kom den kommunala bostadsproduktionen, ge-
nom kommunägda stiftelser och bolag, snabbt att börja blomstra (Egerö, 
1979). Ögren (1980) skriver i Rostarapporten- Vardagsproblem för 
80-åringar i ett bostadsområde i Örebro, att Rosta var Stiftelsen Hyres-
bostäders första projekt (Ögren, 1980) och Stjärnhusen byggdes på den 
mark som stadsfullmäktige reserverat vid bildandet av stiftelsen Hyres-
bostäder (Egerö, 1979). Stiftelsen och Örebro stad hade samma ledning 
och samma år som stiftelsen bildades började kommunen skissa på en 
ny stadsplan samt upprättade en principplan för exploateringen av Rosta 
(Egerö, 1979). Byggnationerna av Stjärnhusen i Rosta inleddes 1947 och 
1952 var bostadsområdet färdigt (Ögren, 1980), men redan i början av 

Föregående sida: Flygfoto mot nordväst över Stjärnhusområdet och Rosta. Bildkälla: Örebro Stadsarkiv Fotograf AB Flygtrafik, Dals Långed. 
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”För området aviserades daghem, lekskolor och fritids-
lokaler, samt ett imponerande sortiment av butiker och 
hantverkare. Lekplatser för de mindre barnen, skolor för 
något äldre och parkeringsplatser för de vuxnas bilar 
fanns också med i programmet.” 

-Egerö, 1979 s. 133. 

Stiftelsen arbetade aktivt för att barnfamiljer, vilka många gånger hade 
svårt att accepteras av de privata fastighetsägarna, skulle ges förtur till 
bostäderna i Stjärnhusen. Harald Aronsson som kom att tillsättas som 
vicevärd i Stiftelsen ansåg att bostadsfrågan var en av de främsta sociala 
frågorna och hans engagemang i dessa frågor bidrog till att han senare 
blev kommunalråd i Örebro (Egerö, 1979). Aronsson var mellan åren 
1952-1971 kommunalråd i Örebro och blev sedermera landshövding för 
Örebro Län. Aronsson var en av de drivande krafterna till att Stjärnhu-
sen i Rosta byggdes (Örebro kommun, 2016). ”Folkhemmets familjefar” 
är intimt förknippad med bostadspolitiken som kom att bli ett signum 
för Örebro (Wennberg, 1999).  

Figur 38: Byggnation av Rosta bostadsområde, 1948. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Okänd fotograf. 

Figur 37: Byggnation av Stjärnhusen, 1948-05-24. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Fotograf 
Rolle Eneflod. 

1948 övergick markupplåtelsen till tomträtt (Egerö, 1979). 1989 bytte 
Stiftelsen Hyresbostäder namn till Örebro Bostäder AB, ÖBO och över-
gick således till aktiebolag (obo.se, u.å.).

STJÄRNHUSEN VÄXER FRAM
Den 18 december 1946 inleddes arkitekttävlingen där de deltagande 
firmorna skulle utarbeta skissförslag för exploatering av Rosta. Tävlings-
bidragen skulle vara den kommunala bostadsstiftelsen Hyresbostäder 
i Örebro tillhanda senast den 17 april 1947 (Egerö, 1979). Rydh (2018) 
påtalar att det i tävlingsunderlaget finns preciserat att ”synnerligen stor 
omsorg” skulle läggas på den obebyggda marken och att där skulle finnas 
lekmiljöer för barn: ”Mindre lekplatser för småbarn bör anordnas rela-
tivt tätt…�och så att de kan övervakas från de intilliggande lägenheterna� 
För de större barnen bör ett lekfält med plaskdamm, redskap o�d� samt 
en grusad bollplan på ca 30 x 60 m anordnas inom såväl den östra som 
den västra delen av området” (Rydh, 2018 s. 13). I slutet på maj samma 
år fattades enhälligt beslut att anta arkitekterna Sven Backströms och 
Leif Reinius förslag. Arbetet påbörjades i rekordfart, redan 1 november 
1947. Stjärnhusen vid Harald Aronssons park, Östra Vintergatan, var 
inflyttningsklara vintern 1948. Inflyttning i Stjärnhusen pågick mellan 
1 november 1948 - 1 september 1952.  Målsättningen med byggnatio-
nen var dels att skapa ett bostadsområde för alla samhällsklasser genom 
varierande lägenhetsstorlekar samt att bygga bra bostäder till sämre 
bemedlade till hyror som de boende skulle kunna betala (Egerö, 1979).  
Rostaprojektet syftade till att skapa en social spegelbild av Örebro, där 
samhällsklasserna skulle blandas (Wennberg, 1999). 

Stiftelsens dåvarande ordförande Otto E Andersson skrev 1948 följande 
om Rosta: 

”Det var slättens kynne som präglar stads- 
planen. Man har bibehållit stora öppna områden med slätt-
karaktär. Där skall bli plats för anordningar av skilda slag 
för barn och ungdomens trivsel.” 

-Andersson, 1948 se Edh, 1993 s. 40. 

Örebros första bostadspark anlades i 
Rosta, tanken var att den närbelägna 
parken med lek- och rekreationsmil-
jö skulle utgöra ett komplement till 
bostaden (Örebro kommun, 2017). 
De mindre gårdarna närmast husen 
och handtag på två olika nivåer är 
exempel på arkitektoniska inslag som 
redan i planeringsstadiet inkludera-
des med tanke på barnen och deras 
behov. Andra exempel på barnvänliga 
åtgärder återfinns i Rostaparkerna, 
där ett flertal lekplatser anlades till-
sammans med tennis- och fotbolls-
planer samt plaskdammar (Torgén, 
2015). Den hemkänsla, gemenskap 
och trygghet som var typisk för små-
staden eftersträvades att återges på 
platsen (Örebro kommun, 2017).

De långa slingorna med Stjärnhus var unika, liksom den kommersiella 
och social-kulturella service som inkluderades redan under planerings-
arbetet. Informella programgrupper bildades där representanter från 
affärsliv och kommunen ingick (Edh, 1993). Vidare så räknade man 
redan i planeringsstadiet med att området skulle bli barnrikt, varför sta-
dens ungdomsråd samt barnavårdsnämnden tidigt kopplades in i arbetet 
(Egerö, 1979 s. 133). Detta resulterade bland annat i att Sveriges första 
ungdomsgård såg sitt ljus i Rosta (Edh, 1993; Torgén, 2015). 
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Boendemiljön 

Mimmi Beckman2 vid parkförvaltningen i Örebro uppger att boen-
demiljön anlades på åkermark och utformades både för att underlätta 
för kvinnorna som ansvarade för hem och barn samt för att skapa ge-
menskap. I stadsplaneringsdebatten blev de sociala ambitionerna mer 
framträdande och så kallade grannskapsenheter, sociala enheter för att 
dels skapa lite av en bykänsla i staden samt dels för att stärka känslan av 
samhörighet, kom till uttryck i Rosta (Persson & Persson, 1995). De för 
den tiden rådande planidéerna kom att avspegla området gällande ett bra 
och tryggt boende för alla i en rumsligt avgränsad miljö med gemensam-
ma grönytor2. Persson & Persson (1995) framhåller att karakteristiska 
drag för miljöer som anlades på åkermark är sammanhängande gräsytor, 
lummiga blommande buskage, enkla funktionella planlösningar och 
välplacerade grupper av träd. I områden som är byggda som grannskap-
senheter är ofta en park centralt placerad i området. Ofta finns en närhet 
mellan intilliggande park och bostadsgården, där den senare är planerad 
på ett enkelt, naturligt och harmoniskt sätt (Persson & Persson, 1995). 

Figur 40: Byggnation av Stjärnhusen, 1948-07-02, Östra Vintergatan. Bildkälla, Örebro 
Stadsarkiv Fotograf Rolle Eneflod. 

Figur 41: Lekande barn i Rosta bostadsområde, 1949-07-02. Bildkälla, Örebro Stads-
arkiv Okänd fotograf. 

Figur 42: Stjärnhusen, 1958-1963. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Fotograf Lillevi 
 Richardtson. 

Stjärnhusen

”Planen med de två stora slingorna av stjärnhus runt 
öppna fält är unik för sin tid…Rostaplanen genomför kon-
sekvent den gradering från individuellt till kollektivt som 
tiden krävde: den egna bostaden, den skyddade närlek-
platsen, den gemensamma grönytan för barn och vuxna, 
den kollektiva försörjningen med butiker, tvätt, samlings-
lokaler, kollektivhuset för ungkarlshushållen. Bilen accep-
terades som ett viktigt bostadskomplement…” 

-Holm, u.å, se Egerö, 1979 s. 134.

Stjärnhusen som kom att byggas i Rosta rönte inte bara stor uppmärk-
samhet nationellt utan också internationellt (Torgén, 2015) och blev en 
symbol för efterkrigstidens välfärdssamhälle (Länsstyrelsen Örebro Län, 
u.å.). Rosta ansågs vara ett föregångsområde där stor vikt lades på att 
skapa en luftig yttre miljö och goda bostäder (Edh, 1993). Stjärnhusen 
består av flerfamiljshus i tre våningar (Ögren, 1980), där tre huskroppar 
sammanfogats till en Stjärnformad plan (Länsstyrelsen Örebro Län, u.å.). 
Uppgifterna om hur många lägenheter som de facto byggdes varierar, 
antalet ligger mellan 1340 (Länsstyrelsen Örebro Län, u.å.) till 1343 lä-
genheter (Egerö, 1979). Arkitekterna Backström & Reinius som tidigare 
ritat ett liknande område i Gröndal i Stockholm, arbetade här vidare på 
sin ursprungsidé (Länsstyrelsen Örebro Län, u.å.) med Stjärnhus i två 
slingor runt stora grönytor (Ögren, 1980). Innanför Stjärnhusen löper 
bostadsgatorna Östra och Västra Vintergatan (Egerö, 1979), vilka omger 
två grönytor (Ögren, 1980). Grönytorna, Östra Rostaparken och Harald 
Aronssons park, kallas gemensamt för Rostaparkerna2. Det råder vissa 
tveksamheter kring vem som stått för parkens utformning, men det kan 
antas vara Backström & Reinius som stod för parkernas översiktliga ge-
staltning gällande parkernas form och funktion. Men troligen var även 
Walter Bauer och Erik Anjou involverade i arbetet, stadsträdgårdsmästa-
re Edvin Knutsson stod dock för detaljutformningen (Rydh, 2018).

Samtliga lägenheter har god utsikt, eftersom grannfastigheterna inte 
skymmer sikten ut över parkerna (Egerö, 1979). Att från bostaden ha ut-
sikt över den närmaste omgivningen ger en känsla av säkerhet, eftersom 
föräldrar då kan kasta ett vakande öga på sina barn när de är ute och le-
ker (Berglund & Jergeby, 1998).

Figur 39: Stjärnhusen, 1960-tal. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Okänd fotograf. 
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Trafik 

Östra och Västra Vintergatan möts i Rosta centrum, som är beläget i 
södra kanten av Rosta. Infart för biltrafik finns till centrum, varifrån par-
keringsplatser med besöksparkeringar kan nås. Biltrafiken matas huvud-
sakligen på den bakomliggande gatan som löper kring Stjärnhusen, då 
området är trafikseparerat (Ögren, 1980). 

Ögren (1980) uppger att trafiksepareringen infördes år 1973, medan 
Egerö (1979) framhåller att trafiksepareringen infördes redan år 1969 i 
november. Det senare årtalet styrks delvis av Länsstyrelsen Örebro Län 
som uppger att trafiken ökade markant under 1960-talet och att proble-
met löstes genom att leda om trafiken (Länsstyrelsen Örebro Län, u.å.). 
Vidare uppger Berglund & Jergeby (1992) att tanken om separering av 
cykel- och gångtrafik från den motordrivna trafiken fick ett stort ge-
nomslag i kommunal planering av infrastrukturen under 1960-talet. 
Samtidigt som Persson & Persson (1995) lyfter fram att man redan på 
1940-talet inom stadsplaneringsdebatten diskuterade trafikseparering 
och utifrånmatning av bebyggelsekvarter för att öka säkerheten för cy-
klister och fotgängare. 

Oavsett årtal, så inrättades trafiksaneringen i syfte att minska trafikris-
kerna på bostadsgatorna. Vid trafiksaneringen, kom biltrafiken att hän-
visas till omgärdande gator på baksidan av Stjärnhusen. Antalet parke-
ringsplatser hade då utökats till en parkeringsplats per 0,8 lägenheter, 
vilket kan jämföras med ursprungsförslaget som föreslog en parkerings-
plats per 6-7 lägenheter, totalt 200 parkeringsplatser. I slutet av 1940-talet 
var det nämligen ovanligt med egen bil, inte minst i ett arbetartätt bo-
stadsområde som Rosta. Vid byggnationens slut, år 1952 fanns där dock 
en parkeringsplats per 4,5 lägenheter (Egerö, 1979). 

Rostas utveckling

En boendeinflytandekampanj genomfördes av Stiftelsen hösten 1970, 
där hyresgästerna fick säga sitt gällande bostadssituationen i bland an-
nat Rosta. Kampanjen ”Bo i samverkan” samlade in totalt 300 förslag på 
förbättrings- och förändringsåtgärder och var lite före sin tid. 1974 skrev 
nämligen dåvarande bostadsminister Ingvar Carlsson en proposition: ”…
Med hänsyn till bostadens grundläggande betydelse som i livsmiljö för in-
divider och familjer är det otillfredsställande att brukaren av bostaden inte 
skall kunna utöva något reellt inflytande på frågor som bestämmer utform-
ningen på denna miljö�” (Edh, 1993 s. 111).  

1984 inleddes ett åtgärdsprogram för att åtgärda de brister som börjat 
uppträda i Stjärnhusen, ett beslut som kritiserades hårt bland annat från 
Kulturminnesvårdssidan samt flera av stadens invånare. För det var inte 
enbart de boende i Rosta som reagerade, utan Rosta hade en stor och 
viktig plats i många örebroares hjärtan. Rosta var mångas barndomshem, 

Figur 43: Stjärnhusen, 1970-tal. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Okänd fotograf. 

Grannskapsplanering

Att genom fysisk struktur skapa förutsättningar för socialt innehåll, så 
skulle grannskapsplanering kunna beskrivas. Grannskapsplaneringens 
sociala visioner bygger enligt Urban (2002) på att människan formas 
socialt av den fysiska omgivningen, att miljön skulle gynna människors 
vilja till samarbete. Begreppet grannskap innefattar i sin tur två dimen-
sioner, den fysiska och sociala. Grannskapsplaneringen baserar sig på 
hur den fysiska omgivningen, genom att delas upp i geografiska enheter, 
ska organiseras och hur bra platser att bo på kan konstrueras, men också 
hur en effektiv byggnadsenhet kan skapas. Dessa praktiska lösningar, 
gällande till exempel trafikseparering och utformning, förknippas med 
funktionalismen. Funktionalismen som växte fram på kontinenten på 
1920-talet, men som senare spred sig till Sverige, karakteriseras ofta av 
en strävan att dela upp staden i olika enheter. För att bringa ordning i 
staden förespråkades bland annat att arbetsplatser och industrier skulle 
separeras från varandra. Staden ansågs ha fyra grundläggande funktio-
ner; arbete, boende, rekreation och transport. Boendet hamnade i fokus, 
trångboddheten skulle byggas bort och bostäderna skulle bli hälsosam-
mare genom att få in ljus, luft och grönska (Urban, 2002). 

Urban (2002) skriver att grannskapsidén härrör från de sociala aspekter-
na, där utgångspunkten är att gemenskap påverkas av närhet. Claerence 
A. Perry är den arkitekt som kanske mest förknippas med grannskapsen-
heten som modell och med dess praktiska realisering. Enligt Perry var 
skillnaden mellan en funktionalistisk boendeenhet och en grannskap-
senhet det kollektiva och den lokala gemenskapen. Enligt Perry skulle 
bostadsområdena ha en begränsad storlek och vara distinkt avskilda 
från varandra. Vidare var det viktigt att de flesta aktiviteter skulle kun-
na uträttas inom grannskapet, vilket ställde krav på att där skulle finnas 
servicefunktioner. Grannskapstanken hade ett socialt mål, att stärka de 

sociala banden och den lokala tillhörighetskänslan. De absolut viktigaste 
funktionerna i ett grannskap var enligt Perry, grannskapscentrum och 
folkskola. Det var viktigt att grannskapet var tillräckligt stort för att rym-
ma en folkskola samt att det fanns ett grannskapscentrum, där biltrafiken 
leddes runt grannskapet. Meningen med grannskapsplaneringen var att 
skapa lokalsamhällen som var så små att de för individen var överblick-
bara, men ändå så pass stora att det fanns ett kundunderlag för att ha ett 
centrum med service (Urban, 2002).

I Sverige började man vid mitten av 1940-talet planera för grann-
skapscentrum och efter 1945 satte grannskapsplaneringen spår i mer-
parten av de svenska stadsplanerna och kan således ses som en del av det 
fortsatta folkhemsbygget. Familjen, vilken ansågs hotad, var den gemen-
samma nämnaren för planeringsidéerna i 1940-talets Sverige. Genom 
samarbete och gemensamhetslokaler skulle hushållsarbetet underlättas, 
vilket i sin tur ansågs kunna stimulera till befolkningsökning. Gemen-
samma inrättningar så som mötesplatser och tvättstuga skulle ge kvinnor 
utrymme att delta i den demokratiska processen. Urban (2002) lyfter 
fram bostadsområdet i Rosta, Örebro, som ett område där Perrys förslag 
till grannskap utgjort förebild. 

Grannskapsidealet förväntades ge de boende en rad positiva effekter. 
Den starka gemenskapen skulle bryta isolering och medinflytandet som 
uppstod i grannskapet skulle tillgodose den politiska dimensionen. Även 
den sociala dimensionen skulle tillgodoses; gemensamma aktiviteter, 
värdefulla kontakter samt samtal mellan de boende skulle verka socialt 
förebyggande och skapa ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
(Franzén & Sandstedt 1981 se Urban, 2002). 
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Harald Aronssons parks utveckling

Genom flygbilder kan mycket information fås om den utveckling som 
skett i parken över tid. Tyvärr har endast flygfoton från 1950-, 1960-, 
och 1970-talet kunnat hittas. Notera växtmaterialets och lekplatsernas 
 placering utmed kanterna. 

Figur 45: Flygfoto över Stjärnhusen, 1950-tal. Bildkälla, Örebro stadsarkiv Okänd foto-
graf, bildnr. PS-227-253. 

Figur 48: Ortofoto. Bildkälla, © Lantmäteriet, 2019.Figur 46: Flygfoto över Stjärnhusen, 1960-tal. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv  Okänd foto-
graf. 

Figur 47: Flygfoto över Rosta bostadsområde, Stjärnhusen, 1970-tal. Bildkälla, Örebro 
Stadsarkiv Okänd fotograf. 

platsen där de gått på dagis, skola och till ungdomsgården. Rosta var 
även platsen där många familjer fick sin första människovärdiga bostad, 
elektrisk spis, rinnande vatten och tvättmöjligheter (Edh, 1993). Sam-
hällets krav på standard hade förändrats sedan 1950-talet (Länsstyrelsen 
Örebro Län, u.å.). 

När Rosta var nybyggt utgjordes 75 procent av hushållen av barnfamiljer 
(Egerö, 1979; Edh, 1993; Torgén, 2015) och att ett trapphus sammanta-
get hyste 15-20 barn vara inte ovanligt (Edh, 1993). 1974 var siffrorna 
de omvända och enbart 25 procent av alla hushåll i Rosta utgjordes av 
barnfamiljer (Egerö, 1979), en siffra som såg likartad ut även 2010 (Läns-
styrelsen Örebro Län, u.å.). Denna utveckling går helt i linje med Statens 
offentliga utredningar (SOU, 1970:1) där det framhålls att under de för-
sta decennierna så sker stora förändringar gällande barnantalet inom 
nybyggda bostadsområden som tenderar att få en mer homogen befolk-
ningssammansättning. 

I slutet på 1980-talet beslutades att Rosta skulle bli riksintresse för kul-
turmiljövården: ”Rosta och Baronbackarna [Stadsdel i Örebro, författa-
rens anm.] representerade svensk bostadspolitik och byggnadstradition när 
den varit som bäst� Mot den bakgrunden föreslog länsstyrelsen 1986-09-30 
och beslutade riksantikvarieämbetet 1987-11-05 att Rosta och Baronback-

arna skulle anses vara områden med sådana kulturvärden att de är av rik-
sintresse för kulturmiljövården�”  (Edh, 1993 s. 44). Rosta klassas således 
som ett riksintresse för kulturmiljö, vilket innebär att stadsdelen är av 
riksintresse för kulturmiljövården och att stor försiktighet ska iakttas för 
att bibehålla estetiska och arkitektoniska värden (Riksantikvarieämbetet, 
2014). Motiveringen var följande: 

”Rosta och Baronbackarna är nationellt och internatio-
nellt uppmärksammade bostadsområden. Områdenas 
planmönster i stort, deras gårdsbildningar, välstuderade 
lägenhetslösningar samt bebyggelsens- trots områdenas 
storlek - överblickbara skala och omsorgsfullt utforma-
de detaljer vittnar om de höga ambitioner med vilka den 
trängande flerbostadsfrågan angreps i Sverige i allmän-
het, och i Örebro i synnerhet, under den tidiga efterkrigsti-
den.”  

-Edh, 1993 s. 44. 

Således ingår såväl gårdsbildningarna och byggnaderna som Rostapar-
kerna. Det kulturhistoriska värdet i Rostaområdet tillskrivs i en kultur-
miljöinventering från 2010 som ”välbevarat med ett grönskande uterum 
synnerligen väl värt att bevara” (Örebro kommun, 2010 se Rydh, 2018 s. 
6). Älgå6 uppger att det på 1990-talet gjordes en upprustning av Harald 
Aronssons park, bland annat planterades fler träd. Majoriteten av all 
trädplantering har därmed gjorts vid anläggandet av parken respektive 
vid upprustningen på 1990-talet. Vid renoveringen anlades även de två 
perennplanteringarna, där löpande kompletteringsplantering till viss del 
har skett6.Figur 44: Glassätande barn, 1960-tal. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Okänd fotograf. 
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TRÄDGÅRDSHISTORISK TILLBAKABLICK
I det föregående kapitlet presenterades Sveriges bostads- och arbets-
situation vid mitten på 1900-talet för att sätta in Stjärnhusen och Rosta i 
dåtidens kontext. I detta kapitel ges så en trädgårdshistorisk tillbakablick 
för att sätta in Harald Aronssons park och dess beståndsdelar i ett tids-
mässigt och stilhistoriskt sammanhang. Ett axplock från 50 år av svensk 
utemiljögestaltning, från tidigt 1900-tal fram till dess att parken desig-
nades presenteras här. Syftet med kapitlet är dels att ge en inblick i de då 
rådande idealen kring park, trädgård och bostadsgårdar för att på så sätt 
försöka ge en bild av den samtid som rådde när Harald Aronssons park 
designades samt dels att möjliggöra jämförelser mellan parken och sam-
tida ideal. 

Eftersom Harald Aronssons park har ett kulturhistoriskt värde, presen-
teras även information kring vad som bör tas i beaktande vid omge-
staltning av parker och trädgårdar med stora kulturvärden. Med sina tre 
lekplatser är Harald Aronssons park så mycket mer än bara en park med 
kulturhistoriska värden, det är en stadsdelspark och närlekplats belägen i 
nära anslutning till Stjärnhusens bostadsgårdar. 

Bostadsgårdar från tiden 1930-1950-talet

”…En bostadsgård är mer än en yta relaterad till ett hus� Den är den miljö 
där det hus vilar där man har sitt hem� Gården är en del av bostaden och 
framförallt en knutpunkt i upplevelsen av det egna hemmet och bostadens 
identitet och helhetsmiljö� En bostadsgård är någonting mer än en plats där 
det ska finnas en lekplats, en sittplats, ett cykelställ, en rabatt och en par-
kering� En bostadsgård är något så poetiskt, svårgripbart och viktigt som 
en plats som ska förmedla en känsla och skapa identitet för dem som bebor 
den� Sedan ska allt det där andra också finnas, men det är inte med det 
som historien kan börja�” (Persson, 1998, s. 183). 

 

Under vilken tidsepok en bostadsgård är anlagd är den faktor som har 
enskilt störst påverkan på dess utseende och miljö. Bostadsgårdar från 
tiden 1930-1959 karakteriseras av enkelhet, harmoni samt omsorg, ge-
mensamma grunddrag med stora kvaliteter. Persson & Persson (1995) 
lyfter fram ett antal grundkvaliteter från 30-50-talets bostadsgårdar, kva-
liteter som bör tas i särskilt beaktande när det blir aktuellt att förändra 
eller rusta upp gårdar från denna tid. 

Nordiska romantiska funktionalismen kallas den stilart som de svenska 
trädgårdsarkitekterna utvecklade under 30-50-talet, sprungen ur den 
svenska naturen. Inom trädgårdskonsten var naturen förebilden, fram-
förallt när det kom till växtmaterialet. Genom att titta på naturen, kunde 
inspiration hämtas för att få uppslag till hur växtmaterialet kunde använ-
das. Walter Bauer var en av trädgårdsarkitekterna som förespråkade att 
platsens natur skulle bevaras istället för att göras om till kultur (Persson 
& Persson, 1995).

Rumslighet

Gårdarna är ofta sammanhållna och har en tilltalande rumslighet. Av-
ståndet mellan husen är behagligt och byggnaderna har en mänsklig ska-
la med trevåningshus som en vanlig hushöjd (Persson & Persson, 1995). 
Rumsavgränsningarna är mjuka mellan gårdsrummets olika delar, kraf-
tigväxande buskar i ena hörnet används gärna istället för en rad av bus-
kar. Denna form av rumsliga avgränsningar avskärmade inte till exempel 
lekplatsen helt från den omgivande miljön (Persson, 1998).

Träden som vid anläggandet bara var små spön är idag välväxta och bi-
drar till att husen inte tar över och känns alltför dominerande (Persson & 
Persson, 1995). Träd skänker en stark rumslighet åt helhetsmiljön samti-
digt som de ger en mjukhet och en genomsiktlighet med sina upphöjda 
kronor (Persson, 1998). Miljön på bostadsgårdar från tiden 1930-1950 
upplevs ofta som självklar och okonstlad. De sammanhängande gräsmat-
torna är karakteristiska från denna tidsepok och skapade ett grönt golv 

Träd

Persson & Persson (1995) lyfter fram entréns betydelse för bostadsgår-
den. En tilltalande utformning, till exempel med friväxande växter ger 
både en mjuk avgränsning från gatan samt parken och markerar ut en-
trén. Ett eller flera träd planterades under 1930-1950-talet i många fall 
för att markera entrén. 

Bengtsson & Bucht (1973) po-
ängterar att träd som vanligen 
används i bostadsområden har 
en livslängd på 100-300 år, vilket 
är bra mycket längre tid än den 
förväntade livstiden på flerbo-
stadshusen. Samtidigt sker en viss 
förskjutning, genom att det dröjer 
minst 25-50 år innan de nyplan-
terade träden uppnått tillräcklig 
storlek för att kunna fylla sin tänk-
ta funktion till fullo samtidigt som 
bostadshusen är inflyttningsklara 
redan när husen är färdigbyggda 
(Bengtsson & Bucht, 1973). 

Harald Aronssons park var till en början trädlös, varför träd planterades 
in i parkens ytterkanter i syfte att tillföra lummighet och grönska1. Par-
ken är cirka 200 meter i diameter och består av plana gräsytor och grup-
per av träd (Ögren, 1980). Av tradition så utgörs stommen i städernas 
parker av ädellövträd (Gunnarsson, 2015). Träd som planterades i par-
kerna i början på 1900-talet har idag en stor arkitektonisk betydelse och 
en storlek som gör dem oersättliga. Ingrepp i kulturhistoriskt intressanta 
parker är ur ett kulturhistoriskt perspektiv därför näst intill omöjliga att 
reparera, eftersom det tar väldigt många år innan ett nyplanterat träd 

växt till sig och nått en karaktär och en storlek som går att jämföra med 
det gamla trädet (Bucht & Persson, 1994). Karakteristiskt för hur man 
planerade träd under 1930-1950-talet var att träden ofta gavs utrymme 
för att de skulle kunna växa sig stora och det var vanligt med en mer 
långsiktig planering (Persson & Persson, 1995). Rätt träd på rätt plats var 
devisen, samtidigt så medför ett sådant tillvägagångssätt med plantering 
av yngre träd att det dröjer längre innan rumslighet (Persson & Persson, 
1995) så väl som upplevelsevärden utvecklas (Bengtsson & Bucht, 1973). 
Samtidigt uppger Tell (2008) att de snabbväxande trädarterna, så som 
Betula sp. (björk), Salix sp. (pil) & Populus sp. (poppel) fick ett uppsving i 
samband med funkisstilens inträde på 1930-talet (Tell 2008 se Gunnars-
son, 2015). Gällande val av trädarter så användes under denna period 
en pragmatisk blandning av inhemska och exotiska träd, där till exempel 
Betula sp. (björk) och Alnus sp. (al) planterades tillsammans med Acer 
sp. (lönn) och Populus sp., poppel (Bucht, 1997). Bauer förespråkade 
även han användandet av snabbväxande trädarter för att snabbt skapa 
rumslighet, dessa skulle sedan på sikt ersättas av ädellövträd så som Ul-
mus sp. (alm), Acer sp. (lönn) och Tilia sp., lind (Bauer 1948 se Rydh, 
2018). Träd är starka symboler för liv (Gunnarsson, 2015) och de lever 
ofta över flera generationer (Olsson, 1998). Arter som dokumenterat 
kan bli gamla och storvuxna har en tendens att få särskild känslomässig 
betydelse. När stamomkrets och ålder överstiger betraktarens väcks en 
speciell kärlek och respekt som ger en speciell relation mellan denne och 
trädet (Gunnarsson, 2015). 

”Nog talar träden i skogen om en tid, som är en annan än 
den människan själv lever i. Träden förbinder henne med 
redan levda liv, och med liv, som komma ska”. 

-Olsson, 1998 s. 228.
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buskar för att förhindra ge-
nomfart. Men även trädgård-
smästare förespråkade denna 
typ av växtmaterial. Åke Steen, 
stadsträdgårdsmästare i Mal-
mö förordade 1952 användan-
det av buskar med tornar eller 
taggar för att växtmaterialet i 
större mån skulle lämnas ifred. 
Offentliga planteringar hade 
nämligen under denna tidspe-
riod problem med skadegörel-
se (Bucht, 1997). Många av de 
perenner som planterades på 
1930-1950-talet har förmodli-
gen tagits bort för att förenkla 
skötselarbetet, alternativt 
dött bort (Persson & Persson, 

1995). På ritningar över Stjärnhusen och dess boendemiljö har trubbhag-
torn tillsammans med inte mindre än 17 olika sorters rosor noterats (se 
bilaga 1, Växtlista från ritningar). 

Formspråk

Formspråket i bevarade gårdsmiljöer från 1930-1950-talet är enkelt, 
logiskt och självklart. En känsla och kunskap för växtanvändning så väl 
som för detaljer och material. Formspråket i gårdsmiljöerna har för-
ändrats under årtiondena, det symmetriska och formella som under 
1930-talet, endast skulle vara till prydnad, avlöstes på 1940-talet av mer 
användningsinriktade miljöer. Trots att det fortfarande var förbjudet 
att gå på gräsmattan, så var ändå formspråket mer fritt och öppet. På 
1950-talet gavs ytorna olika funktioner, så kallad funktionsbestämd 
utformning tillämpades och ytorna ramades ofta in av kraftiga avgräns-
ningar (Persson & Persson, 1995).

Persson & Persson (1995) använder sig av ett beskrivningssystem för att 
analysera ”växtlighetens rumslighets- och karaktärsdanande egenskaper” 
samt typiska drag för utemiljöer. Persson & Persson (1995) delar upp 
utemiljön i de två komponenterna inredning och stomme samt växtlighet 
i vertikala strukturer� 

Stommen skapas av storväxta buskar, klippta häckar samt framförallt 
av de stora träden. Stommens i särklass viktigaste beståndsdel är träden 
som har ”den unika egenskapen att kunna skapa det antydda rummet” 
(Persson, 1990 se Persson & Persson, 1995). Storvuxna träd planterades 
vanligtvis på väl utvalda platser där de kunnat växa till sig utan risk att 
bli stympade eller borttagna. Trädgårdsarkitekterna tycks ha haft en god 
inlevelseförmåga och kunnat föreställa sig hur miljön skulle utvecklas 
över tid. Detta har medfört att bostadsgårdar från denna tidsperiod 
nästan alltid har en god stomme av växtmaterial och därmed även en 
lummig och behaglig rumslighet. Stora buskar och prydnadsträd skänker 
karaktär och rumslighet, men rumsligheten är mera dynamiskt än sta-
tiskt avgränsad i olika gårdsrum. Fritt grupperade buskar och träd bidrar 
till mer flytande gränser mellan de olika rummen (Persson & Persson, 
1995).

Inredningen är ett viktigt komplement till stommen, men har vanligen 
en kortare livslängd än den senare. I en fungerande gårdsmiljö kom-
pletteras stommen med prydnadsbuskar, rosrabatter och perenner, 
dessa är viktiga för karaktären. Mycket av den gamla inredningen från 
1930-1950-talets bostadsgårdar är idag försvunnen genom att de gröna 
byggstenarna som utgjort inredningen i många fall har grävts upp eller 
dött ut (Persson & Persson, 1995). 

Vegetationselementens fysiska och rumsliga betydelse bestäms i störst 
utsträckning av dess uppbyggnad och volym samt i något mindre ut-
sträckning även av den horisontella utbredningen, fler än två rader är till 
exempel ett buskage, medan en alternativt två rader är en häck (Persson 
& Persson, 1995).

(ibid.). Även Ignatieva (2017) lyfter fram gräsmattan som ett betydande 
inslag i områden med flerfamiljshus som byggdes under 1930-1950-talet, 
i form av så kallade folkhemsområden. Folkhemsområdena är tillsam-
mans med miljonprogramsområdena de vanligaste grannskapstyperna i 
svenska städer (Ignatieva, 2017). 

Funktionsuppdelning

Att olika funktioner och delar inte skiljs från varandra i en så kallad 
funktionsuppdelning, utan tillsammans utgör en helhet, är en grundkva-
litet som är av betydelse för känslan av sammanhang och helhet (Persson 
& Persson, 1995; Persson, 1998). En bostadsgård ska rymma mycket och 
så kallade funktionsuppdelningar har hanterats på olika sätt under olika 
tidsepoker. På 1930- och 1940-talet delades inte funktionerna på bo-
stadsgården upp, vilket gav gårdarna en mångsidig användbarhet. Funk-
tionalismen som började slå igenom på 1940-talet gav bostadsgården 
en ny funktion, den sociala funktionen med upplevelse, lek och vistelse 
ersatte den tidigare prydnads- och representationsfunktionen. Sittplat-
ser gavs större utrymme, pergolakonstruktioner, markbeläggning av 
natursten, perenner, målade bänkar och vatteninslag i form av en damm 
eller ett fågelbad var vanliga miljöinslag på bostadsgårdarna. Bostads-
gårdarnas lekplatser innehöll ofta något av de första lekredskapen så som 
gunga, gungbräda eller lekställning för klätterlek (Persson & Persson, 
1995).

På 1950- och 1960-talet blev funktionsuppdelningen mer framträdan-
de, vilket ur nyttjandesynpunkt resulterade i minskad flexibilitet då de 
olika delarna blev alltmer avgränsade från varandra (Persson & Persson, 
1995). Som en följd av grannskapsplaneringens modultänkande började 
även utemiljön på bostadsgårdarna under senare delen av 1950-talet att 
planeras i moduler. Till exempel så planterades friväxande eller klippta 
buskage tillsammans med staket som avgränsning vid lekplatser, vilket 
medförde att flexibiliteten minskade. Olika delar av gårdsrummen gavs 
olika funktioner. Bostadsgårdarnas lekplatser blev alltmer dominerande 

och mot slutet av 1950-talet började utemiljön lösas alltmer schematiskt. 
Vid mitten av 1950-talet övergick det hantverksmässiga byggandet och 
den måttfulla skalan till att bli mer produktionsanpassad vilket avspegla-
des på så väl gårds- så som husmiljöer, detaljrikedomen mattades av och 
stilen blev mera kärv (Persson & Persson, 1995).

Växtlighet

På plantskolorna fanns under 1930-1950-talet ett brett sortiment av här-
digt och bra växtmaterial, även under krigsåren. Vid andra världskriget 
försvårades nämligen plantimporten, varpå de nationella plantskolorna 
fick öka sin produktion och sitt sortiment av inhemska växter. Men till 
ett genomsnittsprojekt användes i huvudsak ett begränsat antal arter. På 
bostadsgårdarna satsade man på säkra kort, det vill säga väl beprövat 
växtmaterial som utnyttjades på ett likartat sätt. De växter som plantera-
des, baserades på en medvetenhet om vad som var härdigt och det före-
kom sällan något överflöd. Olika artblandningar och sätt att plantera var 
ovanligt utan det var främst tåliga perenner, stora träd och blommande 
prydnadsträd som planterades. Häckar och storvuxna buskar är exempel 
på annan växtlighet som användes, dock planterades sällan buskage i 
sammanhängande fält (Persson & Persson, 1995). 

Det är växtligheten som bildar stommen och som ger det största bidra-
get till gårdarnas karaktär: ”Växterna är de som bestämmer stämningen- 
rofylldhet, representativitet, skönhet� Växterna, då främst träden, är de 
som ger åldersbestämningen� Växterna är de som står för beständigheten� 
Växterna bestämmer upplevelsen av rumsligheten” (Persson & Persson, 
1995 s. 59). 

Under 1950-talet förändrades användningen av växtmaterial. Vegeta-
tionsslitage hamnade i ropet och som en följd av detta introducerades 
fler och fler taggiga buskar, så som rosor för att klara av barnens hård-
hänta framfart (Persson & Persson, 1995). Även Bengtsson & Bucht 
(1973) framhåller att byggherrarna efterfrågade taggiga eller torniga 
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rådde mellan 1945 till 1955 (Bucht, 1997). Denna subtila terrängbehand-
ling som skapade ett rikt spel mellan skugga och ljus, tillämpades redan 
under 1700-talet men återkom på 1900-talet i en mindre skala. Tre bä-
rare av landskapsträdgårdens utveckling i Sverige under 1900-talet var 
Sven Hermelin, Carl Fredby och Ulla Bodorff (Bucht, 2000). Ulla Bodorff 
var en framstående trädgårdsarkitekt som var särskilt noga med att välja 
växter som förstärkte platsens naturliga karaktär och att byggnaderna 
inpassades i vegetationen. För att ge intryck av lundvegetation planerade 
Bodorff gärna in dungar eller grupper av buskar alternativt träd. Prunus 
padus (hägg), Amelanchier sp. (häggmispel), Prunus sp. (körsbär), Sorbus 
aucuparia (rönn) och Prunus spinosa (slån) är några av Bodorffs favori-
ter på grund av dess bär, vackra blomning och höstfärg (Flinck, 1994). I 
många av Bodorffs bostadsprojekt återfinns en skulptur på en noga ut-
vald plats. Dessa skulpturer arbetades fram tillsammans med konstnärer. 
Ytterligare ett av Bodorffs signum var omsorg om barnens miljöer, hon 
ansåg att det centralt skulle ordnas större lekplatser med en omfattande 
uppsättning av lekattiraljer (Persson, 2000). 

En annan person som besatt förmågan att utnyttja samt utveckla befint-
lig växtlighet och terräng var Carl Fredby. De administrativa gränserna 
mellan park och tomtmark eftersträvade Fredby att överbygga. Likaså 
försökte han tillvarata platsens möjligheter och med en väl genomtänkt 
terrängbehandling understryka platsens samhörighet med landskapet 
genom att bevara platsens karakteristiska växtlighet. Landskapsmodel-
leringen med växelspel mellan slutenhet och öppenhet; växtligheten där 
trädgårdsväxter kompletterar den naturliga vegetationen; hus i park samt 
vattnet i olika former lyfter Bucht (2000) fram som fyra karakteristiska 
teman för Fredbys arbete. Fredby ritade bland annat Ekmansdalen, där 
ett av inslagen var plaskdammen med omgivande sittplatser, en yta som 
ramades in av perennklädda naturstensmurar (Bucht, 2000). 

Sven Hermelin ansåg att en park inte enbart skulle vara dekorativ, utan 
även användbar vilket gick i samklang med modernismen som växte 
fram under 1930-talet. Hermelin som var yrkesverksam under denna 
period, såg parkerna som en motvikt till den tätnande staden. Parkerna 
betraktades som mycket användbara platser, öppna för samtliga samt för 

olika typer av aktiviteter. Folkhälsan ansågs gynnas av frisk luft och rö-
relse, vilket medförde att parkerna kom att anses som betydelsefulla för 
människors hälsa och välbefinnande. Hermelin ansåg att en gräsmatta 
full av färgglada rabatter var mindre tilltalande än en gräsmatta full av 
glada barn och använde därför stora gräsytor i flera projekt han ritade. 
Ett exempel är Marabou chokladfabriks park i Sundbyberg där även en 
plaskdamm återfinns (Andersson, 2000). 

Även Erik Bülow-Hübe ansåg att aktivitetserbjudanden var av stor vikt. 
Bülow-Hübe gick i spetsen för stad i parklandskap och närde en idé om 
en multifunktionell stadspark: ”De måste således för att rätt fylla sin funk-
tion icke allenast erbjuda tillfälle till promenader på skönt grusade gångar 
utan även inrymma lek- och idrottsplatser, omväxlande med viloplatser 
i ostörd ro och tillfällen för förlustelser, friluftsteater och dans, solbad och 
plaskdammar för barnen, fågeldammar och måhända även betingelser för 
visande av annat djurliv� Resultatet av allt detta bör bliva en kombinerad 
vilo-, idrotts- och förlustelsepark, gärna i sig upptagande folkparkernas 
nöjesfält� För åstadkommande av denna komplicerade nutidsskapelse åter-
står ett stort arbete” (Bülow-Hübe, 1923, se Pehrsson, 2000 s. 171). Även 
Birger Myllenberg, stadsträdgårdsmästare i Malmö, gick i bräschen för 
rymliga parker där plats fanns för boll- och tennisplaner tillsammans 
med barnens lekplatser. Lekplatser för barnen, med tillhörande plask-
damm och sandlåda, ansågs särskilt viktiga (Pehrsson, 2000). I Uppsala 
såg trädgårdsarkitekt Eric Laufors till att gårdarna försågs med moderna 
lekplatser och 1950-talets tidstypiska plaskdammar omgivna av kalks-
tensbeläggningar. Utemiljön på gårdarna karakteriseras av gräsmattor 
som golv. Gräset binder ihop gårdens olika funktioner till en naturlig och 
okonstlad helhet. Gräsmattan tilläts vara det sammanbindande elementet 
och dess effekt ansåg Laufors inte skulle störas av kraftiga rumsbildande 
buskage (Bucht, 2000).  Flinck (1994) framhåller att i områden byggda 
under 1940- och 1950-talet har många detaljer gått förlorade i och med 
rationaliseringar gällande skötseln. Blomrabatter och pergolor är sådana 
detaljer som ofta blivit bortrationaliserade. Däremot återfinns i flertalet 
fall en stomme av härdigt växtmaterial (Flinck, 1994). 

Utformandet av parker

Stadens parker har gestaltats och planerats utifrån rådande politiska ide-
ologier, stadsplansideal samt tidsideal. Parkerna har haft funktionen av 
sociala mötesplatser (Örebro kommun, 2017; Olsson, 1998b) och arena 
för fysisk aktivitet, men även som barriär vid bränder samt för att för-
bättra boendemiljön (Örebro kommun, 2017). Men det var först 1907 
som konceptet park introducerades i bygglagstiftningen (Bucht, 1997). 
1931 trädde en ny stadsplaneringslag i kraft som yrkade på att områ-
den för idrott och lek samt parker skulle reserveras i stadsplanerna. De 
funktionalistiska trädgårdsarkitekterna tog avstånd från tankarna kring 
fysiska begränsningar om att fri rörelse i parken inte skulle vara tillåtet 
och parkerna planerades istället utifrån brukargrupp och vilka behov 
som behövde tillfredsställas (Flinck, 1994; Bucht, 1997). I kvarterspar-
ken iordningställdes lekplatser för de mindre barnen med plaskdamm, 
sandlåda samt sittplatser vid blomrabatter för äldre personer. I de areal-
mässigt mer tilltagna stadsdelsparkerna, anlades ofta fotbollsplaner samt 
stora gräsytor för sport och lek tillsammans med sittplatser längs gång-
vägarna. Vid utformning av den funktionalistiska parken togs hänsyn till 
platsens naturliga växtlighet och terrängförhållanden, men för att inte bli 
en spegelbild av den verkliga naturen adderades en abstrakt komposition 
av färger, volymer, texturer, linjer och ytor. Fokus låg på rumsbildning-
en och därefter växtligheten där gräsmattan upptog stora delar av ytan. 
Gällande växtmaterial eftersträvades gröna nyanser medan brokiga eller 
färgade blad undveks. Växternas utseende framhölls både i rabatter och 
som solitärer och ett viktigt fokus var växtmaterialets färgskiftningar, 
eldiga bladfärger på hösten eller ymnig blomning under vår- och som-
marhalvåret (Flinck, 1994).

Hus i park

På 1930-talet i samband med att naturmarken runt Stockholm började 
bebyggas med hyreshus kom begreppet hus i park. Höga kvadratis-
ka punkthus eller långa, låga lamellhus anlades på naturmark (Flinck, 

1994). Den hantverksmässiga och småskaliga byggtekniken som domi-
nerade nybyggnationerna möjliggjorde att stora byggnader kunde byggas 
utan att den kringliggande vegetationen i en alltför stor utsträckning för-
stördes (Flinck, 1994; Bucht, 1997). Genom att inte gå så hårt åt den be-
fintliga vegetationen mellan husen fanns där sedan en befintlig stomme 
att arbeta utefter vid parkanläggningen, vilket i sin tur bidrog till sänkta 
anläggningskostnader. Tillvaratagande av befintlig växtlighet var en av 
tre ledstjärnor för modellen hus i park. De andra två var detaljer samt 
samarbete mellan olika aktörer. Den senare ledstjärnan syftar på det nära 
samarbetet mellan landskapsarkitekter, byggare och arkitekter som råd-
de under hela processen. Landskapsarkitekten hade löpande möjlighet 
att påverka arbetet vilket resulterade i väl genomtänkta utomhusmiljöer 
som än idag fungerar bra. Under bostadsbristen på 1960-talet försökte 
man under miljonprogrammet att bygga bort problemet genom att återi-
gen tillämpa konceptet hus i park. Resultatet blev dock inte lika framstå-
ende, eftersom ingen större hänsyn togs till de tre ledstjärnorna som är 
utmärkande för begreppet. Detta resulterade enligt Flinck (1994) snarare 
i ”hus i naturrester” (Flinck, 1994).

Svensk utemiljögestaltning

Mellan 1930-1960 hade ”Stockholmsstilen” sina guldår, en parkstil som 
förenade landskapsgestaltning och folkhemsparkens kulturella och so-
ciala ambitioner. Några av de landskapsarkitekter som bidrog till denna 
parkstil var Ulla Bodorff, Sven A. Hermelin, Erik Glemme och Walter 
Bauer. Glemme är också den person som förknippas med att ha fört in 
naturen i staden, till exempel i Tegnérlunden i Stockholm (Blennow, 
1995). 

Ett av de utmärkande dragen för den svenska utemiljögestaltningen 
under 1940-1950-talet är den subtila terrängbehandlingen. Med en fing-
ertoppskänsla för markens nivellering skapades mjuka övergångar från 
mark till byggnad (Bucht, 2000). Detta kan ha sin förklaring i det särskilt 
nära samarbete mellan stadsplanerare och stadsträdgårdsmästare som 
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Figur 56: Ritning Regnskydd Östra Rostaparken daterad 1950-06-02. Bildkälla, Örebro Stads Parkkontor.

Figur 55: Fotbollsmatch i Stjärnhusen, 1950-tal Östra Vintergatan. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Okänd fotograf. Figur 54: Barn på lekplats, 1960-tal. Bildkälla, Örebro Stads-
arkiv Okänd fotograf. 

Sammanfattning- Trädgårdshistorisk tillbakablick 

På 1930-talet trädde en ny stadsplaneringslag i kraft, vilket innebar att 
parker samt områden för lek och idrott reserverades i stadsplanerna. 
Många stadsdelsparker designades med fotbollsplaner, väl tilltagna gräs-
ytor och sittplatser längs gångvägarna. Generellt undveks vegetation med 
brokiga blad (Flinck, 1994). 

Uppsatsen fokuserar på Harald Aronssons park och utifrån den utgångs-
punkten har några karakteristiska drag från några av Sveriges mest fram-
stående personer inom trädgårdshistoria valts ut: 

Ulla Bodorff- Skulptur på en central plats (se figur 51). Större lekplatser 
med flertalet lekattiraljer, centralt inrättade. Dungar eller grupper av 
buskar alternativt träd. Några favoritväxterna var Prunus padus (hägg), 
Amelanchier sp. (häggmispel), Prunus sp. (körsbär), Sorbus aucuparia 
(rönn) och Prunus spinosa (slån). 

Carl Fredby- Växelspel mellan slutenhet och öppenhet. Vatten. 
Plaskdamm med sittplatser (se figur 51). Perennklädda naturstensmurar 
(se figur 56 naturstensmur). 

Sven Hermelin- Bevarande av stora gräsytor (se figur 53). Brukbar inte 
enbart dekorativ. 

Erik Bülow-Hübe- Grusgångar. Lek- & idrottsplatser (se figur 55). Vilo-
platser. Solbad (se figur 53). Plaskdammar (se figur 51).

Birger Myllenberg- Rymliga parker (se figur 53). Boll- och tennisplaner 
(se figur 55). Lekplatser med plaskdamm och sandlåda (se figur 51 samt 
figur 54).

Eric Laufors- Plaskdammar med kalkstensbeläggning (se figur 51 samt 
figur 52). Gräsmattan, det sammanbindande elementet (se figur 53). 
Undvek kraftiga rumsbildande buskage.

Figur 51: Plaskdamm på Östra Vintergatan, 1950-tal. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv 
Okänd fotograf. 

Figur 53: Stjärnhusen, 1958-1963. Bildkälla, Örebro 
Stadsarkiv Fotograf Lillevi Richardtson. 

Figur 52: Kalkstensbe-
läggning vid plaskdam-
men.
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LEKPLATSUTVECKLINGENS HISTORIA
Under 1880-talet kom lek- och idrottsplatser att integreras med parker 
och mindre öppna ytor inom bebyggelsen (Bucht, 1997). Riktas blick-
arna mot huvudstaden så togs det på 1890-talet beslut om att anlägga 
Vasaparken i Stockholm med en centralt placerad lekplats. Detta kom 
att bli en milstolpe för den svenska stadsplaneringens syn på barn och 
utomhusmiljöer (Nolin, 1999). Vasaparkens var unik eftersom lekplatser 
tidigare hade placerats avskilt från vuxna och deras aktiviteter i parker-
nas utkanter. Lekplatsens nya, centrala placering blev en symbol för er-
kännandet av barnen som stadsbor samt deras behov av lek (Mårtensson 
& Nordström, 2017). Lekplatserna var i regel utrustade med en sandlåda 
och gungor (Lindqvist, 1936 se Bucht, 1997). 

Under åren 1936-1970 skedde en imponerade tillväxt av parkmark i Sve-
rige, 273 hektar parkmark hade år 1960 utökats till 3000 hektar. Under 
samma tid tog även lek med lekledare fart och 1964 fanns det 106 be-
mannade lekplatser i Sverige som sysselsatte 385 anställda (Asker 1986 se 
Bucht, 1997). 

Under 1940-talet blev leken ett samhällsansvar och begreppet grannskap 
introducerades, vilket bland annat innebar att gårdar med iordningsställ-
da lekplatser skulle höra till hyresbostäder (Harvard, 2006). Under detta 
årtionde blev det vanligare att parker låg i nära anslutning till bostads-
områden och många bostadsområden identifierades också med sin park. 
Bostads- och parkmiljön betraktades som en helhet. Karakteristiskt för 
en parklekplats från 1940-talet är stora sandlådor och hantverksmässigt 
tillverkade lekredskap. Gungor, gymnastikräcken, karuseller, klätterställ-
ningar och rutschkanor gjorda av smide är exempel på vanligt förekom-
mande lekredskap i parklekplatser. I vissa fall anlades även plaskdammar, 
där vattenleken om vintrarna ersattes av skridskoåkning (Persson & 
Persson, 1995). 

Under 1950-talet skedde en imponerande utveckling på lekplatsfron-
ten. Kreativa och äventyrliga lekplatser tillsammans med plaskdammar 
introducerades i Sverige tack vare ett samarbete mellan inflytelserika 

parkförvaltare och professionella pedagoger (Mårtensson & Nordström, 
2017). Enligt dåvarande stadsträdgårdsmästare i Nacka, Nils Yngvesson, 
var den största fördelen med 1950-talets stadsplanering utvecklingen av 
lekplatser som han ansåg var parkernas viktigaste element, även Pehr 
Boierth understryker vikten av att barnen har tillgång till ordentliga le-
kytor. Boierth framhåller behovet av stora parkytor som kan inkludera 
även andra funktioner och brukargrupper, exempelvis sportfaciliteter för 
ungdomar (Bucht, 1997). 

Under 1960-talet kom inte barns utomhusverksamhet längre att sättas i 
främst i planeringen, vilket många gånger resulterade i ett skralt resultat 
i form av torftiga utemiljöer för barnen under det storskaliga bostads-
byggandet (Harvard, 2006). Som ett försök att motverka denna utveck-
lingstrend tillsattes en statlig utredning för att se över utemiljöns utform-
ning med hänsyn till barns utomhusverksamhet. Utredningsuppdraget 
mynnade ut i betänkandet Barns utemiljö (SOU 1970:1) som senare 
omvandlades till normer gällande lokalisering och dimensionering av 
lekutrymmen för barn tillhörande olika åldersgruppen (Harvard, 2006). 
Normplaneringen skapades i syfte att skulle skydda barnen från trafik, 
samt erbjuda goda platser i utemiljön i staden så väl som bostadsområ-
det. Normplaneringen kom att hamna i skymundan när den nya plan- 
och bygglagen infördes år 1987 (Nordström, 2017). 

Under 1970-talet bildas Lekmiljörådet och de fasta lekredskapen börjar 
alltmer att ifrågasättas. Det statliga rådet förordade istället parklekar med 
personal och löst material samt bygg- eller äventyrslekplatser där barns 
utveckling och kreativitet bättre skulle stimuleras. Trots Lekmiljörådets 
rekommendationer görs nedskärningar inom parkleken under detta år-
tionde, två bidragande orsaker till detta var att det blev allt vanligare att 
förskolor hade sina egna lekplatser samt att de ekonomiska kostnaderna 
ansågs vara alltför höga (Harvard, 2006). Under detta årtionde började 
även säkerhetsaspekterna på lekplatser belysas och riktlinjer för utform-
ning av lekplatser presenterades för första gången i Sverige år 1976 (Len-
ninger & Olsson, 2006).

Under 1980-talet genomförs en ändring i PBL som innebar en förskjut-

OMGESTALTNING AV VÄRDEFULLA  
KULTURHISTORISKA MILJÖER
”Vid säkerhetsställande av grönstrukturen med hänsyn till 
dess kulturella betydelse är det särskilt viktigt att se till 
helhetens betydelse som en spegel av stadens eller tätortens 
utveckling, de enskilda anläggningarnas, alléer, parker, 
kyrkogårdar, friluftsområden, form och innehåll samt till 
tidsdimensionen.” 

-Bucht & Persson, 1994, s. 37. 

Grönområden med stor kulturell betydelse kan ses som en spegel av sta-
dens utveckling, där tidsdimension, form och innehåll bör beaktas. Ti-
den är en lika viktig faktor för den yttre miljöns kulturella identitet som 
den är för byggnadsverk (Bucht & Persson, 1994). Genom att beskriva 
en parks individuella karaktär och nyttja denna som utgångspunkt för 
värderingen framgår det än mer tydligt vad som är bevarandevärt. Flinck 
(2013) utvecklar begreppet individuell karaktär: ”… är summan av de na-
turliga förutsättningarna, alla inblandade personers smak och kunskaper 
uttryckta i den första anläggningen på platsen, i de förändringar som gjorts 
där under årens lopp och i den kontinuerliga skötseln�” (Flinck, 2013, s. 
160). De kulturhistoriska värdena riskerar att ta skada av upprustningar 
och undermålig skötsel, likaså kan en parks funktioner förändras vilket 
kan komma att påverka de kulturhistoriska värdena (Flinck, 2013).

Flinck (2013) lyfter fram ett antal åtgärdstermer, bland annat omgestalt-
ning och varsam omgestaltning. Omgestaltning nyttjas vanligtvis inte 
inom kulturmiljövården, om inte platsen genomgått omfattande och 
återkommande omgestaltningar under sin historia. Omgestaltning inne-
bär en förenkling, eller en modernisering av en historisk trädgård som 
förändrar funktion, innehåll och utseende. Återfinns platsen i en levande 
och bebodd miljö kan dock omgestaltning ses som en del av trädgårdens 
tradition. Varsam omgestaltning kräver att förändringar ska vara rever-
sibla, förutom att förändringar ska gå att återställa ställs även krav på att 

förändringarna överensstämmer med anläggningens innehåll och karak-
tär. Termen upprustning nyttjas ofta inom offentlig förvaltning gällande 
åtgärder som återställer en parks karaktär och utformning efter att den 
missköts (Flinck, 2013). Varje ingrepp medför dock en risk att förstöra 
något värdefullt. 

Gamla, långlivade träd som ek och lind kan ge en upplevelse om tider 
som flytt. Knotiga, mossbeväxta eller ihåliga stammar uppvisar patina 
och för att säkerhetsställa att det alltid finns några äldre träd krävs det 
att trädbeståndet kontinuerligt förnyas. Termen autencitet används of-
tast inom kulturvården om ett ursprungligt material som antingen är i 
originalskick eller från tillverkningstiden. Termen har dock kritiserats 
för dess subjektivitet, då dess betydelse har skiftat under årens lopp. Om 
merparten av parkerna av en viss kategori har försvunnit, så kan de anses 
som sällsynta och därmed värda att bevara (Flinck, 2013). Ett skydd bör 
dock aldrig utesluta människor från att använda dessa skyddade miljöer 
(Bucht & Persson, 1994).

Kapitlet har så här långt presenterat en trädgårdshistorisk tillbaka-
blick samt vad som är viktigt att ta i beaktning vid omgestaltning av 
kulturhistoriska utomhusmiljöer. Nedan presenteras den svenska 
lekplatsutveckligens historia, ett ämnesområde som tidigare inte 
behandlats, men som är en stor och viktig del av Harald Aronssons 
parks identitet. 
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Rostaparkernas lekplatser

Rostaparkerna består av Harald Aronssons park, även kallad Östra 
Rostaparken samt Västra Rostaparken. Parkerna med tillhörande lekplat-
ser anlades båda under samma tidsperiod och dessa kan antas vara till-
tänkta att komplettera varandra. Båda parkerna har väl tilltagna parkytor 
vilket går i linje med Boierths tidigare redovisade tankar kring behovet 
av stora ytor som kan inrymma funktioner för många olika brukargrup-
per. Då lekplatserna är mycket närbelägna varandra redovisas inled-
ningsvis gamla ritningar från båda parkerna. Därefter granskas ritningen 
över Harald Aronssons park lite närmare och några planeringsdetaljer 
lyfts fram. Vid anläggandet verkställdes inte alla detaljer som återfinns 

på ritningen, till exempel anlades inte garaget i Harald Aronssons park. 
Däremot så illustrerar ritningarna från Örebro Stads Parkkontor samti-
dens tankar kring hur bra utemiljöer för barn och unga kunde utformas. 
På detta planeringsstadium lades stor vikt på barnens utemiljö och åt-
skilliga inslag är tillägnade barnen. Bucht (1997) uppger enligt tidigare 
att lekplatser i regel var utrustade med sandlåda och gungor. Båda dessa 
inslag återfinns i Rostaparkerna tillsammans med inslag som Persson & 
Persson (1995) lyfter fram som tidstypiska på parklekplatser så som klät-
terställning, karusell, rutchbana och plaskdamm. Plaskdammen i Harald 
Aronssons park har använts för skridskoåkning. Ritningarna tros vara 
upprättade av stadsträdgårdsmästaren Edvin Knutsson.

Figur 58: Flygfoto över Stjärnhusen, 1960-tal. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Okänd fotograf.  

ning av ansvaret för utemiljöns standard till bygg-
herrar och kommuner. Denna förändring kom 
till stånd 1987 (Kristensson, 2008). Lekredskaps-
tillverkarna tog initiativet till utformningen av 
lekplatser då engagemanget från politikernas håll 
börjat mattas av (Harvard, 2006). 

Under 1990-talets första år, den 2 september 
1990, trädde barnkonventionen i kraft och för 
första gången var barns intressen nu uttryckligen 
formulerade i skrift i form av mänskliga rättig-
heter (UNICEF.se). 1996 görs även ett tillägg till 
produktsäkerhetslagen, som kom att omfatta 
lekredskap på lekplatser. Konsumentverket blir 
tillförordnad tillsynsmyndighet (Harvard, 2006).  
Under 2000-talet införs Boverkets allmänna råd 
om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder, det-
ta sker 2003 (Harvard, 2006). 

Figur 57: Sammanfattande ledord för lekplatsutvecklingen 
från 1940-2000. Hexagonernas placering och olika färg är 
inte kopplade till någon värdering av den inbördes värdere-
lationen mellan respektive årtionde, utan finns för att skapa 
grafisk variation. 
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Figur 60: Ritning daterad 1949-09-27, Östra Rostaparken. Bildkälla, Örebro Stads Parkkontor. På ritningen över Harald Aronssons park hittas: 1) Yta med sand, troligen sandlåda 
2) Garage 3) Lekplats för större barn med gungor 4) Fotbollsplan 5) Plaskdamm med regnskydd 6) Lekplats med gungor 7) Blomstergård 8) Lekplats med gungor och yta av sand, 
troligen sandlåda samt gräsyta inramad av buskage 9) Lekfält i gräs. 

Figur 59: Ritning u.å. Västra Rostaparken. Bildkälla, Örebro Stads Parkkontor. På ritningen hittas: 1) Labyrint 2) Cykelbana i asfalt 3) Lekplats med lekplatsutrustning i form av 
gungor, klätterdjungel, balansräcke, karusell, rutschbana och yta med sand, troligen sandlåda 4) Lekplan i grus 5) Lekplats med sandlek och gungor 6) Plaskdamm 7) Lekfält i gräs 
8) Kälkbacke. 
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Figur 63: Ritning 1949-09-27, Östra Rostaparken. Bildkälla, Örebro Stads Parkkontor. 
I nedre vänstra hörnet syns en lekplats som uttalat är för äldre barn med gungställning. 
Denna lekplats kallas i denna uppsats lekplats 3� Ritningen visar en tilltänkt uppdelning 
mellan olika ålderskategoriers lek, avskärmning mot sandlek i form av buskage syns i 
ritningens nedre vänstra hörn. 

Ritningen visar även de väl tilltagna bollplanerna. Den stora öppna gräsytan, här synlig 
i nedre högra hörnet, är inritad som lekfält. Det talar för att den var tänkt att beträ-
das och lekas på. I övre högra hörnet skymtas en gångväg som löper ur bild men som 
förbinder plaskdammen med lekplats 3� Gångvägen löper ovanför bollplanerna, men 
 innanför Östra Vintergatan. 

Figur 64: Ritning 1949-09-27, Östra Rostaparken. Bildkälla, Örebro Stads Parkkontor. 
På ritningen syns en ”Blomstergård”, med vad som ser ut att vara en pergola. Blomster-
gården ramas in av buskar och verkar vara sammankopplad med resten av parken 
genom en svängd stenläggning, något som Ryd (2018) framhåller är tidstypiskt för 
omsorgsfullt gestaltade bostadsgårdar från slutet av 1940-talet. 

På ritningens nedre del syns en lekplats omgärdad av vegetation, både mot gångväg och 
gata. Underlaget på lekytan varierar mellan gräs, grus och sand. Gungor är det enda 
lekredskap som ritats ut. 

Resultatet av denna ritning syns som flygbilder på nästa uppslag. 

Harald Aronssons park

Jämfört med Västra Rostaparken så finns färre inslag av lekutrustning, 
enbart gungor är inritade på tre platser i parken samt fyra sandlådor. 
Gott om utrymme ges till de två bollplanerna som mäter 22 x 44 meter 
respektive 28 x 46 meter. Även ett cirkulärt garage har ritats in. 

Studeras ritningen över Harald Aronssons park, från föregående uppslag, 
mer ingående framkommer ett flertal intressanta planeringsdetaljer…

Figur 62: Ritning 1951-07-03, Östra Rostaparken, Plaskdamm Sektioner. Bildkälla, Öre-
bro Stads Parkkontor.  På ritningen kan utläsas att plaskdammen var tänkt att anläggas 
med ”kalkstensplattor med täta fogar” på en bädd av sand med bitumenduk under. 

Figur 61: Ritning 1949-09-27, Östra Rostaparken. Bildkälla, Örebro Stads Parkkontor. 
Plaskdamm med stenbeläggning samt vindskydd. Intill hittas gungställning och bortom 
gungorna har det planerats för sandlek. Lekplatsen med gungor är den som i denna 
uppsats kallas lekplats 2�
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HARALD ARONSSONS PARK NU

Kapitlet består av ett antal komponenter, vilka ämnar ge en djupare för-
ståelse för och levandegöra Harald Aronssons park så som den ser ut 
idag. En inledande personlig berättelse följs av en parkpresentation, där 
parken och dess komponenter beskrivs i ord och bild för att slutligen 
summeras i en faktaruta. Därefter tillämpas de analysverktyg som pre-
senterats i kapitlet Material och metod, för att ge en mer övergripande 
bild av Harald Aronssons park och hur leklandskapet idag är uppbyggt. 
Analyserna kompletteras sedan med presentation av generella observa-
tioner tillsammans med hur två förskolegrupper nyttjar parken. 

Därefter görs ett försök att presentera parken ur ett barns perspektiv ge-
nom en gåtur. Observationerna är tänkta att ge en fingervisning om dels 
vilka landskapets lekvärden är och dels vilka övriga parkfunktioner som 
används och därmed kan anses vara bevarandevärda. 

Perspektivet vidgas sedan och de mest framträdande elementen för par-
kens biologiska mångfald presenteras följt av trafik och buller. Slutligen 
redovisas relevanta delar ur enkätundersökningen ”Bästa platsen!” där 
Örebroarna har fått säga sitt. Samtliga delar av nulägesanalysen presente-
ras i figur 66.

Figur 66: Flygning över Stjärnhusen, 1970-tal. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Okänd fotograf. 

Figur 65: Stjärnhusen i Rosta, 1950-tal. Bildkälla Örebro Stadsarkiv Fotograf Lars-Åke Karlsson. Bildnummer PS-181-046. 

Flygbilderna visar en av lekplatserna 
i Harald Aronssons park, den som 
senare i uppsatsen benämns som lek-
plats 1. Dessa bilder har föranlett visst 
huvudbry eftersom vegetationen upp-
levs som mer välväxt på bilden som 
är daterad från 1950-talet kontra den 
från 1970-talet. Men troligast är det 
endast det faktum att den senare bild-
en är tagen på större avstånd som ger 
denna upplevelse. 

Lekredskapen, gungorna och sandlå-
dan, som 1949 ritades ut kan tydligt 
urskiljas tillsammans med en klätter-
labyrint. På flygbilden från 1970-talet 
ser klätterlabyrinten ut att ha modi-
fierats något. En rutschbana har även 
tillkommit. Det kan noteras att det 
på flygbilden från 1950-talet finns en 
grind samt stängsel runt lekplatsen, 
men att dessa cirka 20 år senare ser ut 
att ha plockats bort. På vissa platser 
kan man även ana att där finns både 
häck och staket. Detta går helt i linje 
med Persson & Persson (1995) som 
uppger att lekplatser på 1950- och 
1960-talet ofta kringgärdades av både 
häck och staket. 
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växtdelar ligger hopkrafsade i en hög på lekhusets affärsdisk, i övrigt 
finns där inga spår av lek. Jag sneddar rakt genom lekplatsen, vilket inte 
är något problem då det inte finns några rumsliga avgränsningar mer 
än de liggande trästockarna som skiljer sanden från gångvägen. Snabbt 
lämnar jag den fullt solbelysta lekplatsen, det blir alldeles för varmt för 
mig där och det finns inte skugga någon annanstans än inne i det lilla 
lekhuset som jag endast med nöd och näppe skulle kunna ta mig in i. 
När jag kommer ut på gångvägen aktar jag mig för att trampa i det stora 
hålet som finns där. Det bildar en gapande mun av sand, i vilken bitar 
av geotextilduk tittar fram. Jag kliver in under den stora pilen och drar 
handen längs häcken, det kittlar i handflatan och jag njuter av det taktila 
stimulit innan jag kliver ut på den solbelysta gångvägen igen. En man 
sitter borta vid de tre gigantiska träden och äter en sen lunch samtidigt 
som han blippar på sin telefon. Han lyfter inte blicken när jag passerar, 
men hans matlåda påminner mig om att jag själv glömt att äta lunch. 
Jag väljer en plats i gräset i närheten av två barrträd, med skydd i ryggen 
och ansiktet vänt mot parken för att inte missa något som händer där ute 
plockar jag fram min matlåda. Under tiden jag äter passar jag också på 
att räkna antalet personer som solar ute på gräsmattan, hundägarna som 
i vanlig ordning är ute och rastar sina fyrbeningar och parkens övriga 
besökare. Rörelse fångar min blick, en liten pojke kommer i full fart på 
sin cykel med stödhjul och kort därefter kommer vad jag tror är pappan 
som försöker hänga med på sin damcykel. På bara några minuter så är 
de båda cyklisterna utom synhåll och det blir tydligt för mig att Harald 
Aronssons Park är en hybrid mellan genomfartsled, närlekplats och park. 
En plats där liv och rörelse på gångvägar, bollplaner och vid lekplatser 
möter mer stillsamma aktiviteter, besökare som solar, äter lunch eller 

bara njuter av en ledig stund utomhus. Denna stadsdelspark tycks vara 
en given plats för många Örebroare, gammal som ung. Jag är så glad 
över att ha fått följa Harald Aronssons Park och dess besökare under det 
gångna året. Under alla årstider har jag varit ute och observerat, noterat 
och fotograferat, minst lika många gånger har jag även fått omvärdera 
mina synpunkter. Parken viken jag först upplevde som mörk, kal och 
ogästvänlig under vintern kom att vinna mitt hjärta allt mer eftersom 
månaderna gick. Ljusa sommarkvällar är den knapphändiga belysningen 
inget problem och den saknade rumskänslan avhjälptes delvis i och med 
att löven sprack ut på träd och buskar. Löven hjälper även till att stoppa 
vind samtidigt som de skänker skugga, ett välkommet avbrott för besö-
kare som inte vill sola ute på den stora, öppna gräsmattan. Jag tänker på 
Titti Olssons rader om parkens väsen:

”Någon har sagt att en bra park är som ett skådespel av 
Shakespeare. Skådespelet stimulerar alla sinnen, under-
håller och ställer frågor, ger insikt och berör. Visar oss ett 
stycke av livet. Få av stadens offentliga rum är så laddade 
med känslor som parkerna” 

-Olsson, 1998b, s. 197-198. 

JAG & MIN PARK

Jag börjar närma mig och tillåter mig själv att slå av på takten och stu-
dera vad jag har framför mig. Prunus avium (sötkörsbär) bildar tillsam-
mans med Tilia cordata (skogslind) en välkomnande och alléliknande 
inramning av gångvägen och där bakom skymtar Harald Aronssons 
park i full sommarprakt. Det känns skönt att kliva in i trädens skugga, 
T-shirten klibbar mot ryggen och kameraremmen skaver lätt mot nack-
en. Parken ramas in av Stjärnhusens färgglada huskroppar som skärmar 
av från stadens brus och jag glömmer för en stund att jag befinner mig 
i en av Sveriges största städer. Solen skiner för fullt denna varma som-
mardag och det är mycket människor i parken, trots det verkar samtliga 
lekplatser vara folktomma. Jag tar direkt till höger och påbörjar min 
vanliga runda, först kommer jag till vad jag valt att kalla lekplats 1 som 
ligger vid förskolan Murgrönan. Jag noterar att det är sand i skopan bor-
ta vid bilen och att någon har tryckt ner en pinne i det som barnen kallar 
”roparöret”. När jag styr stegen mot buskaget av Philadelphus coronarius 
(doftschersmin) ser jag att någon har grävt en gång under bakbordet fö-
reställande en krokodil och att samtliga schersminblommor nu blommat 
över. Jag traskar vidare och konstaterar nöjt att det nu börjat prunka i 
perennplanteringen. Det är mer än man kan säga om pallkragarna strax 
bortanför som tillhör HSB, men gissningsvis har de inte hunnit plantera 
ut sina växter ännu. Jag korsar gångstråket och gräs byts för ett slag ut 
mot knastrande grus. Sedan raska steg upp på toppen av pulkabacken, 
för att njuta av parkens bästa utsikt en stund. Jag nästan springer ner från 
schaktmassorna som samlades ihop på 1950-talet, då när parken anla-
des och Stjärnhusen såg dagens ljus, för att sedan sakta in vid lekplats 2. 
Mycket förenklat kan denna lekplats beskrivas som en platt yta med en 
sandlåda och några gungor, inte direkt en exalterande syn. Jag fortsätter 

rotera motsols under solen som står högt på himlavalvet. Framför mig 
har jag nu en skålformad urgröpning i marken belagd med ett lapptäcke 
av asfalt i olika nyanser och åldrar. Plattor av både betong och natursten 
förstärker det brokiga intrycket. Plaskdammen är helt torrlagd och bred-
vid mig står sköldpaddan med sin ryttare och inväntar flod. I hopp om 
att hjälpa dem på traven trycker jag på knappen till duschen, men inget 
händer. Utomhusduschen svalkar inte mina händer och höjer än min-
dre vattennivån i plaskdammen. På parkbänken vid stenmuren sitter en 
liten dam, hennes vaksamma ögon säger mig att hon studerar mig mer 
än boken som vilar i hennes knä. Jag går fram och säger hej samtidigt 
som jag passar på att studera rabatten som löper längs stenmuren. Precis 
som jag misstänkt så ligger det en drös cigarettfimpar på marken under 
skärmtaket, men så kallas också platsen av vissa för “rökrutan”. Doften 
av gran når mina näsborrar när jag går förbi det vintergröna inslaget och 
snabbt är jag framme vid fotbollsplanen. Just idag rullar ingen boll över 
gruset, det är helt folktomt, men på den bakomliggande tennisplanen 
kämpar fyra tappra män mot värmen och varandra för att ta hem dagens 
seger. Jag tänker förstrött att de nog inte visste att det skulle bli över 30 
grader och gassande solsken dagen då de bestämde sig för att spela. Ten-
nisspelarna hade nog önskat att trädraderna som ramar in kortsidorna 
av fotbolls- & tennisplanen stod lutade inåt istället för utåt så att dessa 
kunde skänka skugga åt de entusiastiska motionärerna. Jag följer trädra-
den som vetter mot lekplats 3, drar handen över några stora snittytor och 
tänker att det nu är slutklättrat i de grenarna. Jag hoppas att träden lyckas 
läka sina sår, eller “valla över” som det så vackert heter när det kommer 
till träd, sedan vänder jag mig om och går fram till lekplatsen. En bak-
form för sandkakor ligger slängd i sandlådeskeppet och några torkade 
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Figur 67: Översiktskartan illustrerar 
Harald Aronssons park. Samtliga  
platser är markerade med en siffra, där 
varje siffra är länkad till en objektiv 
beskrivning av den specifika platsen. 

1) Lekplats 1 

2) Lekplats 2 

3) Lekplats 3 

4) Sittplats vid ”entrén” 

5) Perennplantering 1 

6) Plats för odling 

7) Kullen 

8) Plaskdammen 

9) Fotbollsplanen 

10) Tennisplanen 

11) Perennplantering 2 

12) Sittplats under poppelkronorna 

13) Den stora öppna gräsytan

14) Gångvägarna

NULÄGESANALYS
Nulägesanalysen består av parkpresentation, analysverktyg, observatio-
ner, biologisk mångfald, trafik & buller samt Örebroarna säger sitt.

PARKPRESENTATION

För att göra presentationen mer greppbar har Harald Aronssons park 
 delats upp i mindre platser, vilka markeras på kartan på nästa sida (se 
figur 67) med siffror. Varje siffra är länkad till en objektiv beskrivning 
av den specifika platsen som börjar på nästa uppslag. Inledningsvis 
 presenteras parkens tre lekplatser, då den studerade brukargruppen i 
störst utsträckning använder sig av dessa områden. 

Materialet insamlades den 27 februari 2018. Rådande väderförhållanden 
vid observationen var blåst, -11 grader och solsken. Eftersom bilddoku-
mentation skett vid samtliga observationstillfällen har även bildmaterial 
från andra årstider än enbart vintern infogats för att ge en bredare bild av 
parken. 

Figur 66: Nulägesanalysens komponenter.
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Värden att framhålla/bevara

Buskaget: En plats dit barn kan dra sig undan, antingen för avskild lek 
eller för att observera andra barns lek på avstånd. Platsen möjliggör även 
att se utan att bli sedd (se lekens grundvalar, Appleton). Doftschersmin-
buskaget skänker även naturlig skugga samt bidrar till rumskänsla, då 
grenarna bildar ”väggar” och ”tak”. Blommor, grenar och blad kan bli till 
löst material i leken.

Kullen: Den mindre förhöjningen skapar om än i begränsad grad, 
 variation i topografin och är lekplatsens högsta punkt.

Träd: Träd med hängande grenar så som Alnus incana (gråal) tillåter 
 barnen att komma nära.

Lekbilen: Det enda lekredskap som med sin skopa inte är statiskt 
och som därmed i större utsträckning kan inspirera till fantasi- och 
 experimenterande lek. 

Sandlådan: Erbjuder löst material som går att påverka, skapa med och 
förändra. Sandlådans bakbord i form av en krokodil kan både användas 
som bakbord men även att gräva sig in under alternativt ta sig över. 

Gungor: Genom att det finns både gungsitsar och småbarnsgungor kan 
även mindre barn gunga. Gungorna kan även fungera som sittplats. 
 Baserat på gammalt kartmaterial så tycks en gungställning alltid ha 
 funnits på denna plats i parken.

Cykelställ: I anslutning till lekplatsen finns cykelställ där besökare kan 
låsa fast sina cyklar. Eftersom Harald Aronssons park är en stadsdelspark 
kan det anses positivt ur hälsosynpunkt att här finns förutsättningar för 
besökare att ta sig till parken på cykel. Historiskt sett har cykelställ alltid 
varit något som det funnits gott om i Harald Aronssons park.

Figur 74: Lekställning avsedd för barn 8-12 år. Lekredskapet är utrustat med en rutsch-
bana, snurrplatta, brandmannastång, armgångsställning samt klättervägg. Lekställning-
en syns även på figur 71.

Figur 73: Intill gungorna 
finns ett buskage av  
Philadelphus coronarius 
(doftschersmin) vilket syns 
längst bak i bild, här i av-
lövat tillstånd. Buskarna är 
placerade så att det bildas en 
öppen yta i mitten av bus-
kaget.

Plats 1. Lekplats 1

Lekplats med lekutrustning anpassad för barn av alla åldrar inom mål-
gruppen. Invid lekplatsen finns två fasta bänkar utan armstöd, ett bord 
står framför ena sittbänken och ett sopkärl. På platsen finns även en liten 
skylt med larminformation samt ett cykelställ. Här hittas även spår efter 
en fysisk avgränsning i form av stängsel och buskar. Inslaget av staket 
upplevs som lite malplacerat, då det enbart är en stump av staket och 
ingen sammanhängande enhet. Olägligt placerade staket kan enligt Mår-
tensson (2013) minska möjligheterna till lekförlopp som rör sig mellan 
olika platser. Staketet kan därmed bli ett hinder i leken. Mellan staketet 
och sandlådan finns en mindre förhöjning.

Figur 70: Lekställningen avsedd för yngre barn och lekbilen sedd från motsatt håll 
gentemot figur 68. Lekställningen är utrustad med rutschbana, utsiktspost och talrör. 
Gungbräda med plats för två ses till vänster i bild och framför lekställningen de två 
fjädergungorna i form av ett lekdjur och en motorcykel. 

Figur 68: Lekbil med förarplats och ratt. Baktill finns en 
kedjeupphängd skopa som går att hissa. Längst bak på 
bilen finns ett öppningsbart fack. På bilden syns även 
lekställningen för mindre barn samt gungbrädan. 

 
Figur 69: Detaljbild på lekbilens skopa och det öppnings-
bara facket. 

Figur 71: Sandlåda med bakbord i form av en krokodil. Till höger i bild syns gungs-
tällningen med två gungsitsar och två småbarnsgungor som står i strid sand. Sandytan 
runt gungorna avgränsas av ett lägre staket. 
Figur 72: Detaljbild på bakbordet i form av en krokodil.
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Värden att framhålla/bevara

Vegetationen: Skänker både skugga vid sittplatserna och skydd i ryggen. 

Gungor: Genom att det finns både gungsitsar och småbarnsgungor kan 
även mindre barn gunga. Gungorna kan även fungera som sittplats. 
 Baserat på en ritning från 27 september 1949 tycks en gungställning 
 alltid ha funnits på denna plats i parken.

 

Figur 78: Översiktsbild över lekplatsen. Gungställning med två småbarnsgungor och två gungsitsar står i strid sand, omges av en stockkant. Lekplatsens ena långsida, den som 
vetter mot Stjärnhusen, utgörs av vegetation som skapar skydd i ryggen för besökarna. Känslan av skydd i ryggen förstärks under vegetationsperioden.

Figur 77: Sarg av plankor ramar in ytan med bakbar sand. Den strida sanden vid  
gungorna avgränsas istället med en stockkant. 

Plats 2. Lekplats 2

Lekplats 2 är, den till ytan, minsta lekplatsen i Harald Aronssons park 
och har ett begränsat utbud av lekutrustning. Lekplatsen ligger precis 
intill plaskdammen. 

Figur 75: På lekplatsen finns två fasta bänkar utan armstöd, ett bord och ett sopkärl. 
Bänkarna är placerade under trädkronorna, vilka kan skänka skugga soliga dagar.

Figur 76: Detaljbild från sandytan där lekplatsens två fjädergungor föreställande ett lek-
djur och en motorcykel är synliga tillsammans med de två bakborden som är placerade 
på sandytan. Notera den lilla röda bilen på det närmaste bakbordet som vittnar om lek.
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Figur 82: Gungställningen står i strid sand och är försedd med två barngungor och två 
vanliga gungsitsar. Vid gungställningen finns inspringsskydd på två av fyra sidor bestå-
ende av både buskar och staket. 

Figur 83: Nedan vänster syns sandlådan i form av en båt som är utrustad med bakbord. 
I bakgrunden syns lekplatsens tre fjädergungor, två hästar och en motorcykel.

Figur 84: Totalt 
finns det tre styck-
en belysnings-
armaturer med 
nedåtriktat ljus på 
lekplatsen. I bil-
dens nedre vänstra 
hörn syns en bit av 
en av lekplatsens 
fyra fasta bänkar 
samt ett flyttbart 
picknickbord, med 
två bänkar och 
bord.   

Plats 3. Lekplats 3

Lekplats 3 är den enda belysta platsen i parken, det är även den till ytan 
största lekplatsen. Invid lekplatsen finns fyra fasta bänkar med plats för 
fötterna men utan armstöd. Vid en av bänkarna finns ett sopkärl. Liksom 
på lekplats 1 finns här en skylt med krisinformation. 

Figur 79: Nedan vänster syns lekställning för åldersgrupp 3-9 år med rutschbana, tun-
nel och utsiktstorn. Längst bak i bild skymtar lekhuset och gungställningen. 

Figur 80: Ovan höger syns lekplats 3 i vinterskrud. Till höger i bild syns en del av gung-
ställningen och till vänster i bild syns två av de fasta bänkarna.

Figur 81: Nedan höger syns lekplats 3 i sommarskrud. Till vänster i bild syns de tre fjä-
dergungorna och ett hörn av sandlådan i form av en båt. Ytorna med strid sand i vilka 
lekutrustningen står omgärdas av stockkanter som skiljer sanden från gångvägen.
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Plats 4. Sittgrupp vid “entrén”

Värden att framhålla/bevara

Björken: Den stora björken bildar ett tak på platsen och ger förbättrade 
sol- och skuggförhållanden. 

Bänkarnas placering: Placeringen av bänkarna i förhållande till bordet 
kan vid en första anblick te sig lite underlig. Denna typ av placering 
framhålls dock av Gehl (2006) som ett exempel på hur ett konversations-
landskap med enkla medel kan skapas. Arkitekten Ralph Erskine ar-
rangerade nästan uteslutande sittmöbler i vinkel mot varandra i alla sina 
bostadsprojekt. Enligt Gehl (2006) finns det flera fördelar med denna typ 
av placering. Dels finns det möjlighet att ta med sig jobb ut tillsammans 
med förfriskningar och dels är det lättare att inleda en konversation när 
bänkarna står i vinkel. Vinklingen av bänkarna medför inte enbart att det 
är enklare att starta en konversation utan även att hålla sig utanför om 
där inte finns ett ömsesidigt intresse av att konversera (Gehl, 2006). 

Friyta intill sittplatser: Ur tillgänglighetssynpunkt är det positivt att det 
finns friyta bredvid bänkarna. Det ger möjlighet att placera en rullstol 
bredvid.

Figur 87: Den informella entrén till parken. I bakgrunden, mitt i bild, skymtar sitt-
gruppen.

Figur 88: Två fasta bänkar utan armstöd, ett bord och ett sopkärl. Notera den 
 åldersstigna plattsättningen som börjat bli ordentligt ojämn vilket försvårar fram-
komligheten.

Värden att framhålla/bevara

Belysning: Möjliggör nyttjande av lekplatsen även under dygnets mörka 
timmar samtidigt som belysning kan stärka platsens trygghetskänsla. 

Lekhuset: Lekhuset är ur leksynpunkt välkonstruerat och det  erbjuder 
väderskydd samtidigt som det finns golv, fönster, inredning och 
 köpmannadisk. Inslag som kan inspirera till både fantasilek, men även 
till lek med andra barn. 

Gungor: Ett uppskattat lekredskap i alla åldrar som även kan fungera 
som sittplats.

Träd: De stora träden i utkanten av lekplatsen skapar karaktär och ger 
skugga. Vissa exemplar i den trädrad som vetter mot bollplanerna har 
lägre grenar och skulle kunna nyttjas som klätterträd.

Figur 85: På lekplatsen finns ett lekhus bestående av två sammankopplade hus-
kroppar med tak, golv, väggar och fönster. Lekhusets båda delar är utrustade med 
en liten kökshörna. Den delen som på bilden står till vänster är utrustad med en 
affärsdisk som är riktad mot den högra delen. Mellan de båda huskropparna finns 
en snurrleksak.

Figur 86: Detaljbild på snurrleksaken och köpmannadisken. 
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Värden att framhålla/bevara

Rumskänslan: Perennplantering 1 är en av få platser i parken som har en 
utpräglad rumskänsla. Den cirkulära formen och skapandet av ett rum i 
rummet är ur ett historiskt perspektiv något som redan i ritningsstadiet 
på 1950-talet var ett tilltänkt parkinslag (se figur 64). 

Blomsterplanteringar framför sittplatser: Platser att slå sig ner på 
i  närheten av planteringar är ett uppskattat inslag hos bland annat 
 seniorer. 

Perenner: Perennplantering 1 skänker blomsterfägring under vegetations-
perioden samt gynnar pollinatörer. 

Taxus baccata (idegran): Ett vintergrönt inslag som vintertid kontrasterar 
mot de vissna perennerna och den avlövade träden. 

Skydd i ryggen: Häcken ger skydd i ryggen till besökare som väljer 
att slå sig ner på någon av parkbänkarna intill. Enligt Gehl (2006) är 
det  fördelaktigt att placera sittplatser där det finns mindre utrymmen 
 eller platser inom ett större område, likt denna perennplantering, som 
dels erbjuder säkerhet och dels en högre grad av intimitet samt ett 
bra  lokalklimat. Enligt Gehl (2006) och Cooper & Barnes (1999) är 
 sittplatser med skydd i ryggen mycket uppskattade, något som även går 
i linje med Appeltons teori Prospect and refuge. Gehl (2006) framhåller 
dock att kontexten som sittplatsen befinner sig i är viktigare än själva 
sittmöbeln, eftersom barn i princip accepterar att sitta varsomhelst. 

Figur 92: I framkanten på pergolan växer klätterrosor. I bakkanten på pergolan 
växer ett vintergrönt inslag, Taxus baccata (idegran) tillsammans med Hortensia sp. 
(hortensia). Växtmaterialet har kvaliteter även vintertid, idegranen som är vinter-
grön och hortensian vars blomvippor tenderar att sitta kvar långt in på vintern. 

Figur 93: Perennplantering 1 sedd från andra hållet gentemot figur 93.

Plats 5. Perennplantering 1

De fysiska avgränsningarna i form av häckar och pergola skänker rums-
känsla till perennplanteringen. I anslutning till pergolan finns ett mindre 
sopkärl. Perennplanteringen skänker blomsterfägring och lockar till sig 
pollinatörer. På platsen finns flera sittmöjligheter där besökarna kan nju-
ta av bland annat Stachys macrantha (praktbetonika) och Nepeta x faase-
nii (kantnepeta). 

Figur 89: En halvcirkelformad häck ger skydd i ryggen vid sittplatserna och skapar 
”väggar”. Malus sp. (apel) som är samplanterad med häckvegetationen skänker på sina 
håll skugga och skapar lite av ett ”tak”. Parkens två perennplanteringar är de platser som 
upplevs ha starkast rumskänsla. De två parkbänkarna saknar armstöd, men är öppna 
undertill. Avsaknaden av armstöd kan försvåra för äldre att resa sig. 

Figur 90: Perennplanteringen fotograferad från den stora öppna gräsytan. Till vänster i 
bild syns kullen�

Figur 91: Detaljbild på perennplantering 1.
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Plats 7. Kullen

Kullen är med sin höjd på cirka 2,5 meter, parkens enda större topogra-
fiska avvikelse. Den nyttjas flitigt för lek med hög fart, särskilt vintertid.

Värden att framhålla/bevara

Den topografiska variationen: Kullens höjd är parkens högsta punkt 
och kan således utgöra både en utsiktsplats, pulkabacke samt en plats 
för lek med hög fart. 

Figur 98: Detaljbild på kullens framsida, här syns tydliga spår av vinterlek.

Figur 99: Kullen sedd inifrån parken.

Figur 97: Bilden visar kullens baksida. Här hittas en parkbänk som vetter mot Stjärnhu-
sen, intill finns ett sopkärl. Bakom bänken växer ett buskage av Rosa rugosa (vresros). 
Notera att även kullens baksida visar spår av lek, mest synligt närmast toppen av kullen. 

Plats 6. Plats för odling

I parken står ett antal pallkragar, vilka omfattas av denna analys 
trots att dessa inte ägs av Örebro kommun, utan Örebro hyres-
bostäder (Öbo). Beckman2 uppger att de boende i Stjärnhusen 
ges möjlighet att ansvara för en odlingslåda. De får pallkragar 
och jord men står själva för växtmaterial och/eller frön. 

Värden att framhålla/bevara

Odlingsmöjligheterna: Som besökare kan man ta del av årstidsvariatio-
nerna genom att observera de småskaliga hobbyodlingarna från våren 
när frön och pluggplantor planteras, tills dess att växterna utvecklas 
 under sommaren för att skördas på hösten. Detta kan bli något som 
 besökaren genom observationer kan ta del av likaså att observera de 
 insekter och pollinatörer som söker sig till pallkragarna. 

Bild 95: Till vänster i bild syns en sittgrupp med två fasta bänkar och ett bord. I anslut-
ning till sittplatsen finns möjlighet att kasta skräp. 

Figur 96: Bilden ovan visar pallkragarna under odlingssäsong. 
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Värden att framhålla/bevara

Skulpturen: Ger platsen karaktär och visar tecken på människans slit 
och värderingar. I många av Ulla Bodorffs bostadsprojekt återfinns en 
 skulptur på en noga utvald plats (Persson, 2000). Här är det dock inte 
Bodorff som stått för utformningen. En skulptur kan höja en parks 
 attraktionsvärde (Olsson, 1998b).  

Vattendjupet i plaskis: Plaskdammen är tack vare sitt ringa djup lämplig 
för mindre barn. SOU (1970) rekommenderar att vattendjupet inte bör 
överstiga 10 cm för att minimera drunkningsrisk. 

Skydd i ryggen: Tre av fem bänkar invid plaskdammen i Harald Arons-
sons park står mot en cirka 80 centimeter hög mur som ger skydd i 
 ryggen. 

Regnskydd: Skärmtaket är den enda plats i parken som ger skydd mot 
regn. Redan på ritningarna och bilder från 1950-talet kan skärmtaket ses 
(se figur 56 och 61). Regnskyddet är dock i behov av översyn. 

Plaskdammen: Tidstypisk med kalkstensbeläggning. En utformning som 
bland annat Eric Laufors arbetade med (Bucht, 2000). Walter Bauer kan 
eventuellt ha inspirerats av arkitekten Gunnar Leche, som gärna använde 
sig av 6-kantiga former och som har arbetat med Leif Reinius och Sven 
Backström (Bucht, 1997), arkitekterna som ritade Stjärnhusen (Länssty-
relsen Örebro Län, u.å.). Andra trädgårdsarkitekter som förespråkade 
plaskdammar var Birger Myllenberg, Erik Bülow-Hübe (Pehrsson, 2000) 
och Carl Fredby (Bucht, 2000). 

Figur 104: Ytan runt plaskdam-
men består av plattor, antingen 
natursten eller betong. Gräs 
sticker upp mellan fogarna. 

Figur 105: Detaljbild av muren 
som löper i plaskdammens 
bakkant.

Figur 103: Pumphuset med sina nedklottrade väggar. Intill står ett sopkärl samt en 
belysningsarmatur. Armaturen har dock aldrig setts vara i bruk.

Plats 8. Plaskdammen

Plaskdammen även 
kallad plaskis har en 
yta på 515 kvadrat-
meter och är normalt 
i drift under perioden 
1 juni till 31 augusti 
varje år. Den skålfor-
made urgröpningen 
i marken är belagd 
med ett lapptäcke av 
asfalt i olika åldrar. 
Intill plaskis står ett 
grönt pumphus samt 
en skulptur i brons. 
Skulpturen föreställer 
en pojke ridande på 
en sköldpadda och 
invigdes 1950 (Öre-
bro Kommun, u.å.).

Figur 100: Bronsskulptur, Första äventyret av David Wret-
ling.

Figur 101: Taket invid plaskdammen ger regnskydd och är den enda platsen där 
 parkens besökare kan söka skydd mot dåligt väder. Under taket finns även en mur, 
vilken kan användas som informell sittplats. 

Figur 102: Översiktsbild över plaskdammen. Plaskdammen har under säsongen 2018 
varit torrlagd och uteduschen, som är just utanför bild på vänster sida, avstängd. 
 Totalt finns fem parkbänkar vid plaskdammen, samtliga saknar armstöd. Ingen av 
bänkarna står under taket men där hittas ett sopkärl.  
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Plats 10. Tennisplanen

Tennisplanen är asfalterad och vintertid, om vädret medger, spolas den 
till isbana för hugade skridskoåkare. 

 

 

Figur 112: Här finns sittmöjligheter i form av en parkbänk innanför staketet, denna 
syns längst till höger i bild. Utanför staketet finns ytterligare två bänkar, ett bord och ett 
sopkärl. Här ges möjlighet att slå sig ner och studera de som spelar. 

Värden att framhålla/bevara

Plats för fartfyllda aktiviteter: På tennisplanens finns möjlighet 
för flertalet fartfyllda aktiviteter, inte enbart tennis, detta eftersom 
ytan är asfalterad och därmed kan anses ha ett bredare spektrum 
av  användningsmöjligheter. En plats för ökad fysisk aktivitet. Ett 
 parkinslag som går i linje med det Erik Bülow-Hübe förespråkade 
skulle finnas i en park (Pehrsson, 2000).

Bollplaner var redan på ritningsstadiet 1949 tänkta inslag i parken (se 
figur 60) och flygbilden från 1950-talet vittnar om att dessa också an-
lades tidigt i parken. Det har dock från bildmaterial inte gått att påvi-
sa när den ena av bollplanerna omvandlades till tennisplan. 

Trädraderna: Träden som står på vardera sida av tennisplanens 
 kortsidor lutar utåt, men skänker ändå en viss rumskänsla och 
 begränsad skugga.

Figur 111: Tennisplanen.

Plats 9. Fotbollsplanen

På flygbilden till vänster syns en tydlig avgränsning av gräs mellan boll-
planerna, där är också de båda bollplanernas södra kortsidor något för-
skjutna, något som inte syns idag. Fotbolls- och tennisplanens kortsidor 
ligger i linje med varandra och ramas in av både träd och stängsel. 

Värden att framhålla/bevara

Plats för fartfyllda aktiviteter: På fotbollsplanens grusyta finns möjlighet 
för fartfyllda aktiviteter, så som fotbollsmatcher eller andra bollekar. 
Plats för ökad fysisk aktivitet. Ett parkinslag som går i linje med det Erik 
Bülow-Hübe förespråkade skulle finnas i en park (Pehrsson, 2000).

Figur 106: Utsikt över Stjärnhusen, ca 1950. Bildkälla, Örebro Stadsarkiv Fotograf Karl 
Andersson. 
Figur 107: Ortofoto. Bildkälla: © Lantmäteriet, 2019. 

 
Figur 108: Fotbollsplanen är grusad. Trädraden som syns längst ned i bild på figur 107 
syns här i bakkant. 

Figur 109: Intill fotbollsplanen står två flyttbara picknickbord, det ena här synligt i bild. 
Dessa picknickbord är platser där man kan fika och/eller observera eventuell bollek.

Figur 110: Bollplanen i vinterskrud.
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Värden att framhålla/bevara

Blomsterplanteringar framför sittplatser: Plats att slå sig ner med en 
 närhet till planteringar är ett uppskattat inslag inte minst bland seniorer. 

Rumskänslan: Perennplanteringarna tillhör de få platser i parken som 
har en rumskänsla. Dock är denna plats inte lika sluten som platsen med 
perennplantering 1 och därmed upplevs heller inte rumskänslan lika 
starkt. 

Perenner: Perennplanteringen skänker blomsterfägring under 
 vegetationsperioden samt gynnar pollinatörer. 

Skydd i ryggen: Häcken ger skydd i ryggen till besökare som väljer att 
slå sig ner på någon av parkbänkarna intill. Enligt Gehl (2006) är det 
fördelaktigt att placera sittplatser där det finns mindre utrymmen eller 
platser inom ett större område, likt denna perennplantering, som dels 
erbjuder säkerhet och en högre grad av intimitet samt ett bra lokalklimat. 
Enligt Gehl (2006) och Cooper & Barnes (1999) är sittplatser med skydd 
i ryggen mycket uppskattade, något som även går i linje med Appeltons 
teori Prospect and refuge. Gehl (2006) framhåller dock att kontexten som 
sittplatsen befinner sig i är viktigare än själva sittmöbeln, eftersom barn i 
princip accepterar att sitta varsomhelst. 

Perennplanteringarna och pallkragarna är viktiga platser i parken på så 
sätt att de erbjuder sociala möjligheter, genom att besökare tillsammans 
kan se på och diskutera växterna. Pallkragarnas innehåll skiljer sig åt och 
det finns en variation av arter. Växterna ger även besökare möjlighet att 
följa årstidsvariationerna samt att interagera, till exempel genom att se, 
känna, smaka eller lyssna. 

Figur 115: Perennplanteringen i vinterskrud.

Figur 116: Perennplanteringen i vinterskrud. I bakgrunden skymtar lekplats 3�

Plats 11. Perennplantering 2

Perennplantering 2 bjuder besökarna på sittmöjligheter framför den 
prunkande planteringen. Detta är en plats för lugna och sociala aktivite-
ter med skydd i ryggen. Under sommaren har platsen vid perennplante-
ringen en starkare rumskänsla.

Figur 113: De tre parkbänkarna har alla skydd i ryggen av en häck, dock saknas arm-
stöd. Framför en av parkbänkarna står ett bord och ett litet sopkärl står inklämt mellan 
två av bänkarna.

Figur 114: Översiktsbild över perennplanteringen. 
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Plats 13. Den stora öppna gräsytan

Parkens signum, den stora öppna gräsytan. På en ritning från 27 septem-
ber 1949 benämns denna gräsyta som ”lekfält” (se figur 60). Den stora 
öppna gräsytan klassas av kommunen som bruksgräsmatta. Enligt Igna-
tieva (2017) kännetecknas bruksgräsmattan av frekvent klippning, där 
gräsklippet i regel inte samlas upp. Inte heller brukar en bruksgräsmatta 
bevattnas eller gödslas och precis som namnet antyder är bruksgräsmat-
tan designad för att klara av olika typer av aktiviteter samt olika former 
av rekreation (Ignatieva, 2017). 

Värden att framhålla/bevara

Den stora, centralt belägna och öppna gräsytan. Trädgårdsarkitekt 
Erik Laufors använde gräset som det sammanbindande elementet, 
som ett golv vars ytor inte skulle störas av kraftiga rumsbildande 
buskage (Bucht, 2000). Även Sven Hermelin var en ivrig föresprå-
kare av stora öppna gräsytor (Andersson, 2000). Erik Bülow-Hübe 
förespråkade att det skulle finnas platser för solbad, vilket kan tolkas 
som gräsytor vilka inte är beskuggade (Pehrsson, 2000). Carl Fredby 
å andra sidan betonade vikten av att det skulle finnas ett växelspel 
 mellan slutenhet och öppenhet (Bucht, 2000). 

Figur 119: Del av den stora öppna gräsytan i vinterskrud. Till vänster i bild syns plask-
dammen, i bakkant syns kullen och till höger i bild syns en bit av perennplantering 1�

Figur 120: Del av den stora öppna gräsytan i sommarskrud.

Plats 12. Under poppelkronorna

Tre välväxta Populus nigra (svartpoppel) står tillsammans och skapar en 
rumskänsla invid en av gångvägarna. Bengtsson & Bucht (1973) lyfter 
fram P� nigra som snabbväxande träd, vilka i större utsträckning skulle 
kunna planteras för att snabbt få effekten av upplevelsevärden. Mer om 
detta hittas under Biologisk mångfald�

Värden att framhålla/bevara 

Närhet: Sittplatserna är närbelägna gångvägen så det är lätt att slå sig 
ner och vila. 

Träden: Trädkronorna ger i viss mån skydd mot regn, men ger främst 
skugga under varma sommardagar samt skapar en rumskänsla, att där 
finns ett ”tak” på platsen. Vidare är de välväxta popplarna de största 
träden i parken och erbjuder viktiga livsmiljöer för insekter och fåglar. 

Figur 117: De stora popplarnas kronor skapar ett vackert tak över besökarna som väljer 
att slå sig ner här.

Figur 118: Invid gångvägen, under popplarna finns sittplatser, både med och utan bord 
Efter en eventuell fikastund finns det möjlighet för besökare att kasta sitt skräp i sopkär-
let. 
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Vegetation & rumslighet

Till höger illustreras parkens vegetation fördelat på gräsytor, perennplan-
teringar, klippta häckar, friväxande buskar och träd. 

Modernismen som Harald Aronssons park är sprungen ur arbetade 
mest med gräsytor och stamträd. Parken har endast en mycket begrän-
sad andel vegetation, bortsett från gräset, som är mellan 0-3 meter 
hög.  Vuxenvärldens krav på trygghet och genomsikt kan ha bidragit 
till att den lilla underväxt som funnits i parken har reducerats. Bris-
ten på  buskar gör att parken upplevs ha ett ”golvdrag” och vara något 
kal,  rumskänslan förstärks dock under vegetationsperioden. Att öka 
 mängden vintergröna inslag samt plantera in mer buskar skulle kunna 
stärka rumskänslan vintertid.

Ställer man parkens nuvarande utseende mot ritningen från 27 septem-
ber 1949 (se figur 60) samt fotografier (se figur 65-66) vilka presente-
rades i underkapitlet Rostaparkernas lekplatser, finns det betydligt färre 
buskar idag. Att plantera in och därigenom skapa rumsliga avgränsning-
ar med buskar skulle gå i linje med de ursprungliga gestaltningstankarna 
för Harald Aronssons park. Ett väl utvecklat busk- och mellanskikt ger 
dessutom lä, varma brynexponeringar,  skyddade reproduktionsplatser 
för insekter och djur samt spännande lekförutsättningar för barn.

Figur 122: Vegetationsutbredning i Harald Aronssons park. Grön färgmarkering illus-
trerar gräsyta och lila de två perennplanteringarna. Färgmarkeringen röd symboliserar 
klippta häckar och gul friväxande buskar. Den streckade ytan i gult symboliserar ner-
klippt buskage.

Plats 14. Gångvägarna

Gångvägarnas sträckning har sedan parkens anläggande förändrats. Det 
har tillkommit flera kortare anslutningar till Östra Vintergatan i parkens 
västra del. En ursprunglig gångväg som löpte från plaskdammen till lek-
plats 3, parallellt med Östra Vintergatan och in mellan tennisplanen och 
vägen har försvunnit (se figur 63). 

Gångvägarna skär genom parken och delar upp gräsytan i mindre 
områden. Dessa mindre gräsområden anses utgöra ett komplement 
till de intilliggande namngivna platserna, eftersom de tillför platserna 
 oprogrammerade ytor. Ritningen illustrerar gångvägarna samt aktuellt 
markmaterial. 

Figur 121: Gångvägarna i Harald Aronssons park. Grå markering illustrerar mark-
materialet asfalt, orange markering är grus. Vid vissa sittplatser intill gångvägarna ligger 
betongplattor som markerats med rutmönster. Prickad yta med vit botten symboliserar 
kalkstensbeläggning.
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Träd

Träd bidrar till att höja luftfuktigheten (Bucht & Persson, 1994), dämpa 
vind, verka temperaturreglerande genom att skänka skugga (Bucht & 
Persson, 1994; Sjöman & Slagstedt, 2015b). Lövträd kan skydda mot sol-
strålning under sommartid, men släppa igenom solljus vintertid, vilket 
gör denna typ av träd till bra skydd mot hög UV-exponering (Harvard, 
2006). Blommande träd och buskar är uppskattade inslag i utemiljöer 
(Berglund & Jergeby, 1989) och ett områdes identitet kan stärkas av träd 
eller annan grönska (Lynch, 1972). Grönskan symboliserar natur och 
skönhet och skänker generellt människor positiva upplevelser, vilket 
 betingar hemkänsla och trivsel (Bucht & Persson, 1994) samt främjar 
naturförståelse (Boverket, 2007). 

Träd kan påverka hur en plats rumslighet uppfattas. Träd har förmågan 
att visuellt eller strukturellt kunna förstärka känslan av rumslighet, med 
trädkronor som skapar ett tak (Deak Sjöman & Sjöman, 2015). Enligt 
Arnold (1993) så kan träds stora variation i höjd och genomsiktlighet 

modulera rumskänslan i höjdled (Arnold 1993 se Sjöman & Slagstedt, 
2015b). Stadsträd har enligt Sjöman & Slagstedt (2015) flera uppgifter, 
bland annat att göra platsen mer greppbar eftersom träd kan ta ner ska-
lan. Vid södra entrén in till Harald Aronssons park uppvisas ett exempel 
på detta. Den alléliknande utformningen med mindre träd tar ner skalan 
och skapar ett mindre rum. När besökaren sedan kliver in i parkens stör-
re rum blir skalförändringen påtaglig. Gehl (2006) påtalar att sådana sek-
venser med kontraster mellan stort och litet vid entréer ökar upplevel-
sekvaliteten av den större ytan. Vid entrén in till Harald Aronsson park 
finns även två barrträd. De vintergröna barrträden har en grönvolym, en 
säsongskvalitet som särskilt vintertid tenderar att uppskattas (Sjöman & 
Slagstedt, 2015b). Samtidigt så utgör lövfällande växter ofta merparten av 
det växtmaterial som planteras, trots att de i stort sett är kala halva året. 
Vegetationsplaneringen av utemiljöer bör inkludera att växtmaterialet 
ska skänka upplevelsevärden även vintertid, till exempel intressant stam-
utseende (Bengtsson & Bucht, 1973).
Figur 125: Till vänster syns entrén in till parken. Notera barrträdens placering. 
Figur 126: Här under syns entrén innifrån parken. Notera barrträdens placering.

Figur 123: Illustration där samtliga träd i parken är utmärkta med grön cirkel. Pricken i 
mitten av cirkeln illustrerar stammen. De tre barrträden illustreras med asterisker. 
Figur 124: Ortofoto. Bildkälla: © Lantmäteriet, 2019. Ortofotot illustrerar kronutbred-
ningen, notera att det finns skuggbildningar.
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I Harald Aronssons park finns 237 träd, ett flertal arter och släkten finns representerade. Acer sp. (lönn) är det dominerande släktet med A� platanoi-
des (skogslönn), A� pseudoplatanus (tysk lönn) Acer saccharinum ’Wieri’ (silverlönn ’Wieri’) och A� tataricum (rysk lönn). 

”Träd har förmågan att vara beständiga och samtidigt 
föränderliga över tid, och är därmed ett av de mest intres-
santa stadsbyggnadselementen” 

-Sjöman & Slagstedt 2015, s. 357. 

Olika trädarter uppvisar en stor variation av rumslighet och textur vilket 
i allmänhet bidrar till en positiv känsla på platsen. Trädens olika sens-
oriska stimuli så som doft, färg, textur samt graden av omslutenhet (en-
closure) uppskattas av ung som gammal (Moore, 1996).  Träd vars löv-
verk lätt fångas av vinden drar uppmärksamheten till sig och skapar olika 
skuggor, mönster av ljus och färg. Ljudet av lövverk som rör sig i vinden 
kan fungera meditativt, Betula sp. (björk) och Populus sp. (poppel och 
asp) är träd som särskilt väl kan skapa denna effekt (Cooper & Barnes, 
1999). Gunnarsson (2015) framhåller att en i vinden vaggande trädkrona 
besitter makten att fascinera framför allt små barn, men också att barn 
högre upp i åldrarna kan fascineras.  

Refshauge et al (2013) belyser multifunktionaliteten hos träd, de erbjud-
er inte enbart klättermöjligheter utan även utforskande av naturen, sval-
kande skugga och estetiska värden. Både dungar med blandad vegetation 
och solitärträd bör finnas inom barnens närområde (Gunnarsson, 2015), 
dessutom innebär en ökad diversitet även ökade lekmöjligheter (Moore, 
1996). Trädklättring har förmågan att stärka känslan av tillhörighet 
till naturen och är en universellt populär aktivitet bland barn (Moore, 
1996). Genom att klättra och klänga i klätterträd tillåts barn att öva sina 
kroppar (Bengtsson & Bucht, 1973). Kylin (2003) framhåller att de bäs-
ta  klätterträden är de som erbjuder bra grenar för observationer över 
 närområdet. Det är viktigt att barn har träd att klättra i så väl som att 
sitta under eller leka bland, att ha träd i sin närhet gynnar barnen både 
själsligt och fysiskt (Gunnarsson, 2015). 

Aesculus hippocastanum (hästkastanj) och Fagus sylvatica (bok) framhålls 
av Bengtsson & Bucht (1973) som träd med intressant bladsprickning. 
Quercus palustris (kärrek) och Quercus robur (skogsek) framhålls av 
samma författare för sina intressanta bladverk och formrika blad. Ett an-

Figur 127: Vid en av platsobservationerna noterades att trädraden vid fotbolls- och 
tennisplanen beskurits på lågt sittande grenar. Denna typ av grenar har setts användas 
av barn till att klättra på/hänga från.  
Figur 128: Lönnarna vid bollplanen i färggrann höstskrud.
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tal trädarter med intressant höstfägring listas också, av dessa finns ett an-
tal i parken: Acer saccharinum ’Wieri’ (silverlönn ’Wieri’), Aesculus carnea 
’Briotii’ (rödblommig hästkastanj ’Briotii’) och Betula verrucosa (vårtbjörk) 
får gula höstfärger. Bengtsson & Bucht (1973) lyfter fram släktet Acer sp., 
särskilt Acer platanoides (skogslönn) och Acer tataricum (rysk lönn) som 
för sina vackra höstfärger i gult till rött. Quercus palustris (kärrek) skiftar 
färg till rött och Quercus rubra (rödek) går från grönt till scharlakansrött. 
Pterocarya fraxinifolia (kaukasisk vingnöt) och Crataegus monogyna 
(trubbhagtorn) lyfts fram som trädarter med intressanta frukter eller 
fruktställningar. Crataegus monogyna får röda frukter, medan Pterocarya 
fraxinifolia har en grön fruktfärg och har små vingförsedda nötter som 
sitter i smala, långa klasar.

Prunus avium (surkörsbär) och Sorbus aucuparia (rönn) är två arter som 
framhålls lite extra av Bengtsson & Bucht (1973). Prunus avium, vårt 
vilda fågelbär får höstfärger i rött till gult, de ätliga frukterna har färgen 
gulröd eller svart. Sorbus aucuparia är med sina ätliga, röda frukter ett 

av de mest iögonfallande inhemska fruktbärande träden med en gulröd 
höstfärg. Sorbus aucuparias frukter framhålls även av Bengtsson & Buch 
(1973) som en art med intressanta lekfrukter och med lämplig ved för 
tillverkning av pipor. Övriga arter som lyfts fram för sina lekfrukter är 
Acer platanoides (skogslönn), Acer pseudoplatanus (tysk lönn), Quercus 
rubra (rödek), Quercus robur (skogsek) och Tilia cordata (skogslind)� 
Arterna Picea abies (gran) och Picea glauca (vitgran) framhålls för sina 
kottar som kan bli till lekmaterial.

Bengtsson & Bucht (1973) tillägnar ett avsnitt till klätterträd. Ett antal av 
de där listade trädarterna finns i Harald Aronssons park, nämligen: Po-
pulus nigra (svartpoppel), Sorbus intermedia (rönn), Prunus avium (sur-
körsbär) samt Tilia cordata (skogslönn)� Samtliga exemplar av dessa arter 
i parken anses dock vara för uppstammade för att vara bra klätterträd. 

Eftersom majoriteten av samtliga träd, 234 av 237 stycken, är lövfällande, 
ökar andelen löst material markant på hösten. Ser man till de mångsidiga 
arterna Prunus avium (surkörsbär) och Sorbus aucuparia (rönn) så är de 
inte alltför många till antalet och står heller inte i lekplatsernas direkta 
närhet. De vintergröna inslagen är också begränsade i antal och de står 
inte heller i lekplatsernas direkta närhet. Majoriteten av alla träd vid 
 lekplatserna utgörs av Acer sp. (lönn) och tillgången på lekfrukter vid 
lekplats 1 och lekplats 2 är därför god. 

Tabell 6: Totalt finns det 237 träd i Harald Aronssons park. Tabellen redovisar dock enbart 232 stycken då 5 träd inte identifierats. Arter och antal är hämtade från Örebro kom-
mun, undantaget är de Acer tataricum invid bollplanerna som inventerades separat under januari 2019. Respektive art har kategoriserats baserat på höjdangivelser från Sjöman 
& Slagstedt (2015) bok Stadsträdslexikon� De fåtal tillfällen när art alternativt höjdangivelser saknats i Sjöman & Slagstedt (2015), har boken Tree guide (2006) av Johnson & More 
använts. Alla höjdangivelser från litteraturen är i spann, det högsta värdet har valts då Harald Aronssons park bedöms ha gynnsamma förhållanden. Till exempel Prunus padus 
(hägg) som anges vara 8-12 meter, har kategoriserats som medelstort träd. Gällande inhemska eller exotiska arter så har dessa kategoriserats utefter deras naturliga utbredning. 
Har arten förvildats och således numera förekommer på vissa platser i Sverige, så klassas arten ändå som exot. Ett exempel på detta är Salix x fragilis (knäckepil) som Sjöman & 
Slagstedt (2015) anger har sin naturliga utbredning i västra och centrala Asien samt södra Sibirien, men som förvildat sig i Göta- och Svealand. Under övriga kommentarer pre-
senteras historiska kopplingar mellan trädart och annan, relevant litteratur.
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Analysverktygen

Resultaten av analyserna från de tre analysverktygen SWOT, OPEC och 6 
categories of risky play presenteras på följande sidor. 

SWOT-analys

Harald Aronssons park beskrivs med hjälp av de fyra kategorierna 
 styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen används då 
dess subjektiva karaktär möjliggör insamling av värden som inte inne-
fattas i de två andra analysverktygen. Samtliga punkter inom tabellen är 
numrerade och siffran hänvisar till en kortare förklaring av det använda 
 begreppet/stödordet. 

Tabell 7: SWOT-analys.

Sammanfattning av parkpresentation

Yta: 16 728 m2

Parkelement: Totalt finns tre lekplatser och en plaskdamm i nära 
 anslutning till en av dessa, en skulptur, en fotbollsplan, en tennisplan, två 
perennplanteringar, en kulle (pulkabacken) samt stora gräsytor. Parken 
är rik på lövfällande träd, men har få vintergröna inslag.

Lekutrustning: Lekutrustningen är påtagligt sliten och står placerad likt 
små ”leköar” i landskapet. Samtlig lekutrustning står i sand. Lekutrust-
ningen är cirka 17-20 år gammal och kommer under 2019 att bytas ut, då 
avskrivningstiden löpt ut. En gång årligen genomförs lekplatsbesiktning, 
men mer allmän översyn görs några gånger per år vid underhåll. Över 
sandlådorna saknas tak, därmed är skuggförhållandena under sand-
lek mindre goda. Där finns dock en del vegetation kring lekplats 1 och 
 lekplats 2, som i lövat tillstånd möjliggör skugga. Bäst skuggmöjligheter 
finns kring lekplats 1 och de minst goda skuggförhållandena finns på 
 lekplats 3.

Löst material: Många träd, bland annat Betula sp. (björksläktet) och 
 Salix sp. (vide- och pilsläktet) tappar naturligt grenar, vilka om de lämnas 
kvar, kan användas till att leka med. Löv, kvistar och blommor från bus-
kage kan också användas i leken.  Beckman2 uppger dock att i dagsläget 
så lämnas inget löst material, så som grenar kvar efter beskärningsinsats-
er eftersom det av vissa besökare kan upplevas som stökigt. Kvarlämnan-
det av löst material är dock något som diskuteras på parkförvaltningen, 
eftersom man är väl insatt i vikten av löst material. Plaskdammen med 
sin vattenspegel kan om den är i drift, uppmuntra till fantasilek.

Tillgänglighet: Samtlig lekutrustning är otillgänglig för rullstolsburna 
personer. Bakborden, ”Bilen” samt lekstugan skulle med enkla medel 
kunna bli användbara för denna brukargrupp om mindre ramper bygg-
des. Vidare skulle kanterna till sandytorna behöva ses över och på minst 

en plats sänkas, så att en person i rullstol kan ta sig in på lekytan. 

Sittmöjligheter: Samtliga bänkar saknar armstöd, men är öppna un-
dertill. Totalt finns det 26 bänkar samt fyra picknickbord. Vid bänkarna 
återfinns sex bord, samtliga rektangulära. Majoriteten av sittplatserna 
står i öppna lägen och saknar helt eller delvis skuggmöjligheter. Cirka 
20 % av bänkarna återfinns vid perennplanteringarna, inräknar man 
även bänkarna vid plaskdammen är den siffran 38 % för de bänkar som 
är placerade i nära anslutning till blomsterprakt eller vatten/konst. Inga 
 formella sittplatser återfinns under tak.

Skyltning: En karta över Rostaparkerna återfinns i Rosta centrum, men 
skyltar därifrån saknas. Ingen information om parken finns på platsen. 
Vid lekplats 1 och lekplats 3 samt plaskdammen finns dock skyltar med 
krisinformation, tänkta att användas vid tillkallning av blåljuspersonal.

Orientering: Det finns ingen tydlig huvudentré till parken och ingångar-
na till parken är heller inte markerade. Vintertid tycks inte gångvägarna 
snöröjas, så orienterbarheten är låg i ett vintervitt landskap. Gångstråket 
är förlagd likt ett ”Y”, det finns således ingen möjlighet för besökare att 
färdas på gångvägen och komma tillbaka till ursprungsplatsen.

Belysning: Parken är inte belyst, frånsett tre fungerande belysningsarma-
turer vid lekplats 3, där belysningsarmaturerna har nedåtriktat ljus. 

Sopkärl: Totalt finns det tolv sopkärl utplacerade i parken. Vid samtliga 
sittplatser återfinns minst ett sopkärl. Samtliga sopkärl är enhetliga i färg, 
men varierar i storlek. Större sopkärl återfinns vid pumphuset medan 
mindre varianter återfinns vid lekplatser och perennplanteringar. En 
hundlatrin finns i utkanten av parken.

Övrigt: Anordnade grillmöjligheter saknas. Fågelholkar samt insektshot-
ell saknas. Ett fågelbord är placerat i utkanten av lekplats 1.
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17Gångvägarna i parken är överlag i godtagbart skick men, speciellt på en 
plats behövs översyn. Håligheter förekommer och geotextil är på vissa ställen 
synlig. 

18 De formella sittplatsernas utformning är inte helt optimal. Bänkarna 
 saknar armstöd, vilket kan försvåra för vissa individer att resa sig upp.

19Grillplatser saknas, men parken nyttjas ändå till grillning. Dessutom efter-
frågas grillmöjligheter av respondenterna i webbenkäten ”Bästa platsen!”

20Platsens kulturhistoriska värden kan anses utgöra en svaghet, eftersom en 
kommande upprustning bör ske med lyhördhet gentemot platsens kultur-
historiska värden. Riksantikvarieämbetet (2014) framhåller att stor försik-
tighet ska iakttas för att bibehålla estetiska och arkitektoniska värden. En 
kommande omgestaltning kan därför komma att begränsas av den ram som 
platsens kulturhistoriska värden utgör. 

Möjligheter

21Harald Aronssons park är, näst efter bostadsgården, den närmaste ute-
miljön för boende längs Östra Vintergatan. En satsning på Harald Aronssons 
park innebär en direkt förbättring av de boendes närmiljö, då parken är det 
närmaste grönområdet där de boende kan leka, utöva fysisk aktivitet eller 
återhämta sig. 

22Det centrala läget är i dagsläget en styrka, då parken lätt kan nås, men det 
kan även anses utgöra en möjlighet. Med ökad kännedom om parken och 
dess kvaliteter, så som låga bullernivåer och skyddade lekmiljöer, skulle 
 kanske fler kunna lockas att besöka Harald Aronssons park. 

23 Örebro kommun planerar att rusta upp Harald Aronssons park och 
 kommer genomföra satsningar för att gynna barn och unga. Denna insats 
kan höja parkens attraktivitet. 

24 Kommunala strategier och riktlinjer har utarbetats, bland annat Riktlinjer 

för Örebro kommuns lekplatser och Grönstrategi för Örebro kommun� Det 
är styrdokument som sätter kursen för kommunala satsningar bland annat 
 gällande barns utomhusmiljöer (se Kommunala dokument).

25Enkätundersökningen ”Bästa platsen!” besitter potential, då den redogör 
för vad respondenterna anser är bra respektive mindre bra med olika platser 
i Örebro kommun. I enkätundersökningen omnämns Rosta och totalt in-
kom cirka 70 svar som berör Harald Aronssons park. Delar av detta material 
har inkorporerats i denna uppsats, i ett försök att ge en bredare och mer ny-
anserad bild av Harald Aronssons park (se avsnittet Örebroarna säger sitt). 

Det kan även ses som något väldigt positivt att Örebro kommun valt att 
satsa resurser på att genomföra enkätundersökningen. Det tyder på ett 
 engagemang från kommunens sida, troligtvis hade inte denna typ av data 
insamlats från kommuninvånarna om inte Örebro kommun var beredd att 
analysera och på sikt använda resultatet för att utveckla Örebro kommun. 

Hot

26Skadegörare och växtsjukdomar skulle kunna slå hårt mot parkens träd-
bestånd, speciellt om angrepp skulle ske på släktena Acer (lönn) eller Betula 
(björk), eftersom dessa utgör en stor andel av alla de träd som växer i Harald 
Aronssons park. 

27Ett potentiellt hot mot parkens kulturhistoriska värden vore till exempel 
om den stora öppna gräsytan, som är parkens signum, inte bevaras vid en 
kommande omgestaltning av parken. Ur ett barnperspektiv vore det även 
synd om de inslag som listas under Viktiga inslag att bevara baserat på 
 observationer, försvann.

28Expansion av bebyggelse kan idag inte anses som ett reellt hot mot parken, 
särskilt inte eftersom parken klassas som stadsdelspark av kommunen samt 
riksintresse för kulturmiljön av Riksantikvarieämbetet. Men skulle mot 
förmodan förändringar i framtiden ske så att parken inte längre anses vara 
bevarandevärd, så skulle parkens existens kunna hotas. 

Styrkor 

1 Harald Aronssons park är klassad av Örebro Kommun som en stads-
delspark, vilket innebär att parkens upptagningsområde är stort. Parken att-
raherar redan i dagsläget många besökare. 

2 Parkens kulturhistoriska värde kan anses vara såväl en möjlighet så som en 
svaghet eftersom detta begränsar möjligheterna till en optimering av lek-
aspekten vid en omgestaltning. Samtidigt så är de kulturhistoriska värdena 
en stor möjlighet då en försiktig omgestaltning med bevarande av platsens 
kulturhistoriska värden kan ge ett mervärde för besökare. 

3 Att färdas från Örebro stadskärna, Järntorget, till Rosta centrum tar med 
stadsbuss cirka 7 minuter. Parkens relativt centrala läge är en styrka då 
 besöksfrekvensen tenderar att stå i förhållande till avståndet. 

4 Förbindelserna till och från parken är välutvecklade. Rosta centrum som 
ligger strax intill parken kan nås med buss, bil och där finns gång- och cykel-
vägar för oskyddade trafikanter. Närbelägna parkeringsmöjligheter finns.

5 Stjärnhusen ger upphov till ett gynnsamt lokalklimat på platsen och stop-
par till viss del vindbyar. Biltrafik är förbjuden på Östra Vintergatan, vilket 
kan anses fördelaktigt eftersom föräldrar inte behöver oroa sig för biltrafik.

6 De gamla ståtliga träden är vackra, skapar en rumskänsla och är 
gynnsamma för den biologiska mångfalden.

7 I parken finns flera platser som är särskilt tillägnande barnen och deras lek. 
Redan i planeringsstadiet gjordes det plats för barnen, vilket inte minst de tre 
lekplatserna samt plaskdammen vittnar om.

8 De tre lekplatserna ligger nära gångvägarna, vilket kan anses vara positivt 
ur både trygghets- och tillgänglighetssynpunkt. 

Svagheter

9 Majoriteten av alla träd och buskar är lövfällande. Rumsligheten påverkas 
i hög utsträckning av årstidsväxlingarna och vintertid upplevs parken som 
kal, eftersom där enbart finns några få vintergröna växter.

10Parken har en låg andel buskar, vilket bidrar till dess kala känsla och ”golv-
drag”. Bristen på buskar medför även att tillgången på löst material som 
barnen kan manipulera och skapa med men som också kan bli till rekvisita i 
fantasi- och konstruktionslek är begränsad. 

11Skuggmöjligheterna på parkens tre lekplatser är bristfällig. lekplats 3 är fullt 
solexponerad, övriga lekplatser har begränsade skuggmöjligheter. 

12Frånsett buskaget av Philadelphus coronarius (doftschersmin) tillåter lek-
miljön i dagsläget inte barnen att sätta några spår och skapa egna platser. I 
parken saknas mer vilda partier där löst material lämnas kvar. 

13 Lekplatserna är i dagsläget utrustade med mestadels statiska lekredskap 
vilket begränsar platsernas miljöerbjudanden så väl som variation. Det finns 
begränsade möjligheter till varierad fysisk aktivitet. 

14På parkens tre lekplatser finns få multisensoriska inslag. Möjligheterna att i 
lekmiljöerna utforska de fem sinnena är begränsad, särskilt vintertid. 

15Trots att parken klassas som en stadsdelspark är ingen av parkens tre lek-
platser tillgänglighetsanpassad. Kanter bestående av stockar, avsaknad av 
ramper och otillgängliga markmaterial är några exempel som kan försvåra 
och till och med omöjliggöra för personer med funktionsnedsättningar att 
aktivt delta i lek på lekplatserna. 

16 Belysningen i parken är undermålig. Det finns enbart fyra belysningsar-
maturer på 16 728 kvadratmeter parkyta. Samtliga tre fungerande armaturer 
hittas dessutom vid lekplats 3, vilket medför att besökare tycks undvika att 
vistas i parkens övriga delar under dygnets mörka timmar. 
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löst material och till viss del skugga. Moore (1996) framhåller att vege-
tation kan användas för att skapa en avskärmning och definiera gränser 
inom exempelvis ett lekområde. Träd och buskar skapar, i olika grad 
skydd och avskärmning gentemot resten av Harald Aronssons park vid 
samtliga lekplatser, vilket bidrar till rumskänsla. Detta är tydligast vid 
lekplats 1 som har den största andelen buskar, träd och kuperad terräng. 
På lekplats 1 finns till exempel buskaget med Philadelphus coronarius 
(doftschersmin) vilket är ett bra exempel på hur man kan utforma vege-
tation för barnen. Buskaget bildar i sig ett inre rum, vilket används som 
både koja och tillflyktsort av barnen. Utöver schersminbuskaget finns 
träd runt om lekplatsen. Sett till de tre lekplatserna, anses lekplats 1 ha 
starkast rumskänsla, speciellt under vegetationsperioden. Vegetationen 
på lekplats 2 utgör en bakre avskärmning gentemot gatan och skapar en 
känsla av skydd i ryggen för de besökande. Denna känsla är som starkast 
under vegetationsperioden. 

Även på lekplats 3 hittas en beskuren häck vid gungorna som skapar en 
viss känsla av inramning. Sett i sin helhet så upplevs dock både lekplats 2 
och lekplats 3 som väldigt öppna och en tydlig rumskänsla saknas. 

Då vegetation saknas inom de två lekplatsernas lekytor så skapas det 
heller inte några avskilda rum. Lekplats 2 och lekplats 3 saknar platser dit 
barnen kan dra sig undan, bygga kojor eller leka utan att vara synliga. De 
är alltid synliga var än på lekplatsen de befinner sig. 

Integrationen mellan vegetation, öppna ytor och lekytor (C) är den 
tredje och sista miljödimensionen. Denna dimension behöver stude-
ras från två håll, både på lekplatsplanet men även i relation till parken i 
 helhet. 

Lekplats 1 är den av de tre lekplatserna där man lyckats bäst med inte-
grationen av växtmaterial. Buskaget av doftschersmin har flera gånger 
omnämnts, men något som däremot inte omnämnts lika mycket är 
 buskarna som finns bakom den mindre upphöjningen, eftersom buskar-
na på grund av hård beskärning inte tycks ha så stort värde. Träd med 
hängande grenar finns också vid denna lekplats. Under vegetationspe-

rioden skapar träd och buskar här något av en rumslig avskärmning 
gentemot resten av parken. Det hade dock varit än mer fördelaktigt 
för lekplatsen om där funnits större topografiska variationer. Både lek-
plats 2 och lekplats 3 ges 2 poäng eftersom graden av integration är låg. 
De buskar som finns på respektive lekplats står i rader. På lekplats 2 
finns buskar bakom gungorna och på lekplats 3 står de i vinkel bakom 
 gungställningen. Sammantaget finns det både träd och buskar intill 
 lekytorna, men ingen av dessa två lekplatser är designade så att de olika 
elementen integrerar.

Ser man däremot till parken i sin helhet och gör analysen utifrån att 
respektive lekplats är en lekyta, så finns där väl tilltagna ytor mellan lek-
ytorna som skulle kunna bidra till en god rörelsedynamik. Det svåra i 
sammanhanget är brukargruppen, då rörelsefriheten tenderar att öka 
med barns stigande ålder. Detta gör att parken i teorin är bättre lämpad 
för de lite äldre barnen i den studerade brukargruppen jämfört med de 
yngre barnen. Lekytorna är placerade i princip så långt från varandra 
som är fysiskt möjligt inom parkens ramar. Detta kan ha sin förklaring 
i att parken var tänkt att tillhandahålla närlekplatser för de boende i 
Stjärnhusen. De förhållandevis långa avstånden mellan de olika lek-
ytorna gör att risken är stor att barnen blir störda i sin lek vid förflyttning 
mellan de olika lekytorna då det inte finns några lekstråk som binder 
dem samman. Det har vid observationer framkommit att föräldrar så 
väl som pedagoger till mindre barn tenderar att välja ut en av parkens 
lekplatser och sedan stanna där under hela sin utevistelse. 

OPEC-analysen kan högst resultera i 3 poäng, vilket är medelvärdet av 
den maximala summan för de tre kategorierna. Harald Aronssons park 
kvalar in på 2,33 poäng vilket avrundat ger 2 poäng. Detta medelvärde 
antyder att parken varken är perfekt eller dålig, utan ganska mittemellan. 
Kopplas detta resultat sedan ihop med de tvärsnittsstudier som andra 
forskare genomfört, så antyder det att barns psykiska och fysiska hälsa 
kan gynnas av utevistelse i Harald Aronssons park. 

OPEC-analys I relation till den första miljödimensionen Utomhusarean (A) får par-
ken högsta poäng då den är mer än 6000 m2. Detta mått säger egentligen 
inte mer än att parken är rymlig och att de stora ytorna möjliggör fart-
fylld lek. Harald Aronssons park har utrymmeskapacitet för att många 
barn ska kunna vistas där samtidigt. Självfallet är antalet barn en viktig 
 påverkansfaktor gällande yta och hur rymlig en plats i praktiken är. Det 
som står klart är dock att slitaget generellt sett minskar på stora ytor 
jämfört med om samma antal barn skulle vistas på en mindre yta. Detta 
påverkar även förutsättningarna för växtmaterialets vitalitet. På en större 
yta, så som i Harald Aronssons park, är chansen större att växtmaterialet 
inte trampas ner och förstörs. 

Den andra miljödimensionen, Andelen yta med buskar, träd eller kupe-
rad terräng (B) inkluderar ej plana gräsytor. Harald Aronssons park som 
i hög grad karakteriseras av den stora, öppna gräsmattan mitt i parken 
uppnår inte 3 poäng. Sett till andel kuperad terräng i parken som helhet 
är siffrorna mycket låga då den enda egentliga nivåskillnaden utgörs 
av pulkabacken och den befinner sig inte inom någon av lekplatserna. 
En mindre upphöjning hittas på lekplats 1, men denna är för liten för 
att möjliggöra pulkaåkning eller den typ av fartfylld lek som den större 
 kullen kan erbjuda.

Det finns 237 stycken träd i parken. Merparten av dessa har högt upp-
hissade kronor vars lägsta grenar är omöjliga för ett barn att nå från 
marknivå. Trädraderna på kortsidorna av bollplanerna är ett undantag, 
dessa har dock stammats upp och kan därmed anses ha tappat en del 
av sitt klättervärde. Gällande träden så förekommer det vissa trädarter, 
så som Betula sp. (björksläktet) & Salix sp. (vide- och sälgsläktet) som 
 naturligt tappar mindre grenar, vilka kan bli till lekmaterial för barnen. 
De stora träden skänker även skugga soliga dagar, men denna skugga 
faller mitt på dagen inte över lekplats 2 eller lekplats 3. 

Parkens två perennplanteringar ramas in av klippta häckar. Buskar som 
tillåts växa lite mer fritt finns men helt friväxande buskar är en bristvara 
i parken. Flertalet av buskarna har varken omfånget eller djupet för att 
barnen ska kunna försvinna in bland lövverket, däremot så skänker de 

Tabell 8: Miljövärderingsverktyget OPEC redovisad i tabellform. Svar-
salternativen som valts för Harald Aronssons park har ringats in i rött. 
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Lek med farliga verktyg

Det finns ingen del av parken där lek med farliga verktyg så som kniv, 
såg eller hammare och spik kan förekomma. På vissa platser i Sverige 
drivs fortfarande så kallade bygglekplatser (se kapitlet Lekplatsutveckling-
ens historia), men dessa har minskat kraftigt i antal och förekommer inte 
i Harald Aronssons park.

Lek nära farliga element

Naturelementen vatten och eld finns inte representerade i parken. I 
dagsläget saknas det grillplatser i parken. Plaskis klarar i dagsläget inte 
av reningskraven för bassängbad, varför plaskis varit torrlagd under den 
planerade driftperioden 2018. Kommunen planerar att rusta upp plask-
dammen och därmed återintroducera vattenelementet i parken. En upp-
rustning skulle möjliggöra lek med vatten men då vattnet varken är djupt 
eller kallt, kan det inte anses vara lek nära farliga element. 

Hårdhänt och tumlande lek

Enbart vid ett tillfälle har denna typ av lek observerats, då två pojkar 
 jagade varandra och kastade en tennisboll mot varandra. 

Lek där barn har slagits eller brottats, alternativt fäktats med pinnar har 
inte observerats. Skötselpersonalen har visat sig vara mycket grundliga 
vid städning av lekplatserna och längre grenar eller pinnar som skulle 
kunna tänkas användas som lansar eller svärd i en fäktningsduell, tycks 
som regel städas bort.

 

Lek där barn kan försvinna eller komma vilse

Parken upplevs som väldigt öppen, speciellt vintertid. Bristen på busk-
vegetation innebär att det i dagsläget finns få gömställen för barnen. En 
plats som sticker ut är dock buskaget av doftschersmin på lekplats 1, som 
ett barn har beskrivit som en bra koja. Barn har också observerats på väg 
in i buskaget när de tillsynes inte längre vill vara med och leka. För att ett 
barn ska gå vilse där inne krävs dock att det är riktigt litet, men här kan i 
alla fall barn dra sig undan de vuxnas vakande blickar. 

På lekplats 2 saknas helt möj-
ligheter att dra sig undan, lek-
platsen är formad som en öp-
pen fyrkant utan någon fysisk 
avgränsning mot den stora, 
öppna gräsytan. Barnens enda 
möjlighet att gömma sig är att 
lämna lekplatsen och ta sig in 
bakom de inramande buskar-
na. På lekplats 3 är chanserna 
något bättre, speciellt för yng-
re barn. Barn har observerats 
när använt tunneln vid rutsch-
banan som avskild plats, 
liksom utsiktstornet. Tornets 
väggar bildar en fysisk av-
gränsning, som kan användas 
som en tillflyktsort om barnet 
hukar sig. Det lilla lekhuset är, 
tack vare sina väggar och sitt 
tak, ett annat inslag dit barn 
kan dra sig undan från vuxnas 
vakande blickar. Inget av dessa 
inslag bedöms dock ha po-
tential att skapa en känsla hos 
barnen att de är vilse. 

6 categories of risky play

Sandseters verktyg har applicerats på parken i ett försök att ta reda 
på vad i Harald Aronssons park som kan inbjuda till risktagande lek. 
 Parkens tre lekplatser redovisas först, följt av övriga delar. 

Lek på hög höjd

På lekplats 1 finns en lekställning med 
tillhörande rutschbana som är avsedd 
för barn 8-12 år (se figur 130). Det övre 
spannet av uppsatsens målgrupp har 
således en klätterställning som barnen 
på lite högre höjd kan hänga, klättra, åka 
eller hoppa ner från. Yngre barn, 4-6 år 
gamla, som setts använda lekställningen 
har antingen fått hämtas ner av en vuxen 
alternativt själva fått klättra ner samma 
väg som de kom upp. 

På lekplats 1 finns även en väldigt liten 
lekställning med rutschbana och ut-
siktstorn, men för att det ska upplevas 
vara på en hög höjd krävs det att barnet 
är riktigt litet. Detsamma gäller gung-
brädan och den mindre upphöjningen. Den 
senare är den enda höjdskillnaden på lek   platsen och som ett litet barn 
eventuellt kan uppleva som stor. 

På lekplats 2 finns ingen lekställning, utan det högsta objektet där är 
gungsitsen. Men med tillräcklig fart på gungan kan kanske aktiviteten 
upplevas vara på hög höjd. På lekplats 3 finns det också en gungställning 
med fyra gungor, som tillsammans med lekställningen utgör de objekt 
som kan erbjuda lek på hög höjd. Lekställningen är avsedd för ålders-
grupp 3-9 år och kan därmed anses vara väl lämpad för en majoritet av 
uppsatsens brukargrupp. 

Övrigt: Vid bollplanerna finns det nät, vilka teoretiskt skulle kunna 
 användas för klättring. Stenmuren vid plaskdammen har setts nyttjas för 
balansgång, likaså har barn setts klättra i träden invid bollplanerna. Efter 
en beskärningsinsats där låga, grova grenar kapats så har möjligheterna 
till trädklättring försämrats avsevärt. Övriga parkträd är generellt sett så 
pass stora och har kronorna upphissade flera meter, vilket gör dessa träd 
mycket svårklättrade. 

Lek med hög fart

På lekplats 1 är det den pyttelilla kullen som eventuellt kan resultera i lite 
fart. Rutschkanorna, både den lilla och den stora, kan skänka en känsla 
av lek med hög fart, likaså gungorna och snurrsitsen som tillhör lekställ-
ningen för de lite äldre barnen. Viss fart kan även uppnås på gungbrä-
dan, till exempel om kraftig obalans plötsligt uppstår. 

Lekplats 2 är den minsta av de tre lekplatserna och här är det endast 
gungorna som kan erbjuda lek i hög fart, antingen själv eller med en vän 
som ger fart. Detsamma gäller för lekplats 3 och gungorna som finns där. 
Frånsett gungorna så är lekställningen med tillhörande rutschbana, på 
lekplats 3, en installation där barnen kan uppleva lek i hög fart. 

Övrigt: Den stora öppna gräsytan mitt i parken är så pass stor att ett 
barn med lätthet kan få upp hög fart. Extra uppskattat tycks det vara 
att springa nerför parkens högsta höjd, pulkabacken, där nedfarten ger 
extra skjuts i stegen. Vintertid nyttjas båda sidorna av backen för pulkåk-
ning. Eftersom gångvägarna inte är hårdgjorda, så lämpar de sig inte för 
skejtboardåkning, däremot kan en cyklist få god fart på de relativt raka 
gångvägarna. Tennis- och fotbollsplanen inbjuder även de till snabba 
springlekar och de vintrar som spolning av tennisplanen medges kan 
även skridskoåkare njuta av hög fart ute på isen. 

Figur 130: Lekställning, lekplats 1.
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Lekplats 2 är fullt solbelyst mitt på dagen och skuggmöjligheter saknas, 
vilket inverkar negativt på dess nyttjande. Gungorna är ett använt in-
slag på lekplatsen, både för lek och sociala aktiviteter. Barn tenderar att 
gunga, medan ungdomar och vuxna nyttjar gungsitsarna som informella 
sittplatser. Yngre barn observeras leka i sandlådan. 

Lekplats 3 är fullt solbelyst mitt på dagen och skuggmöjligheter saknas 
helt, vilket inverkar negativt på dess nyttjande. När lekplatsen används 
nyttjas dock lekhuset flitigt och tycks locka till olika typer av lek både 
 enskild, men också samlek. Även gungorna på lekplats 3 används vid 
 flera observationer. Rutschbanan lockar till mer än bara rutschande, 
barn har setts hänga och klänga både på rutschbanan och trappan som 
leder upp till den. Fjädergungorna ses användas sporadiskt och kortare 
 stunder leker barn i sandlådan.  

De sittmöjligheter som finns intill lekplatserna används av vuxna som 
håller koll på lekande barn likväl som av personer som vill socialise-

ra och mötas. Under en observation så anträffas en engångsgrill på ett 
av picknickborden i parken vilket tyder på att platsen nyttjas även för 
 grillning. En hög med tändstickor påträffas en gång vid plaskdammen.

Gemensamt för samtliga observationer är att parken används som 
 genomfartsled, många besökare passerar genom parken till fots eller på 
cykel. Det är även tydligt att hundägare liksom motionärer uppskattar 
parken för sina dagliga promenader eller träningsaktiviteter.

Figur 132: Lekplats 3 är fullt solbelyst mitt på dagen.

Observationer

Harvard (2006) framhåller att förändringar inom en redan etablerad 
 lekplats bör ske med lyhördhet. Ett flertal generella platsobservationer 
har därför genomförts för att studera de värden som inte behandlas av 
de tre analysverktygen. Observationerna grundar sig på hur besökare tar 
parken i besittning och på vilket sätt de använder parken. Noteringar har 
gjorts om hur parken används, olika brukargruppers rörelse mönster och 
om där finns några särskilda kvaliteter eller inslag som tycks uppskat-
tas. För att stärka bilden av hur uppsatsens målgrupp använder  parken 
genomfördes en gåtur och två förskolegrupper observerades vid lek i 
 parken. 

Platsobservationer

Allmänna observationer innefattar noteringar om hur parken nyttjas av 
besökare samt var i parken de uppehåller sig. Observationerna innefattar 
enbart parken och besökare som rört sig på bostadsgårdarna alternativt 
på Östra Vintergatan har således inte noterats. Sammanställningen ned-
an bygger på totalt sju observationstillfällen samt två kortare besök i Ha-
rald Aronssons park mellan januari 2018 och november 2018. Observera 
att en detaljerad beskrivning av samtliga allmänna observationstillfällen 
hittas som bilaga (se bilaga 3).

Under de första platsbesöken är det snö på marken och det avspeglar sig 
i vilka aktiviteter som försiggår i parken. Kullen används flitigt för pul-
kaåkning och enbart ett fåtal besökare ses använda lekplatserna. Fram-
trädande vid de platsbesök som görs i mörker är att parkens centrala 
delar inte används efter att mörkret lagt sig. I mörker tycks aktiviteterna 
 förläggas på Östra Vintergatan alternativt lekplats 3 som är belyst. 

Allt eftersom våren gör inträde ökar antalet besökare i parken och akti-
vitet observeras på samtliga lekplatser samt vid plaskdammen. Vårens 
första värmande solstrålar avnjuts på bänkarna intill plaskdammen där 

mikroklimatet är fördelaktigt tack vare buskarna och muren som stoppar 
upp vinden. Skärmtaket intill plaskdammen är vid flera platsobserva-
tioner en plats för häng och sociala aktiviteter. Den staty som står vid 
plaskdammen har setts locka till lek. 

Under årets varma månader är det många parkbesökare som njuter 
av solen ute på den stora öppna gräsytan. Solbad, picknick men också 
hundägare som leker med sina hundar observeras på den stora öppna 
gräsytan. Det är däremot inte alla besökare som föredrar direkt solljus 
och beskuggade platser, med eller utan sittmöjligheter, används till lugna 
aktiviteter så som picknick och vila. En sådan plats i parken är perenn-
plantering 1 som används för lugna och sociala aktiviteter, ingen besök-
are ses däremot nyttja perennplantering 2. Ingen fysisk aktivitet utspelas 
på fotbollsplanen och enbart vid ett observationstillfälle trotsar fyra 
 spelare sommarvärmen ute på tennisplanen. 

Enbart vid ett observationstillfälle ses barn leka sig runt i parken. Två 
barn, cirka 5 och 7 år gamla leker sig runt i parken med varsin vatten-
fylld PET-flaska som de kastar med. Barnen börjar vid plaskdammen 
och letar sig sedan vidare till lekplats 1 och slutligen till lekplats 3. Barnen 
nyttjar inte befintlig lekutrustning på lekplats 1, men tunneln och lek-
huset på lekplats 3. Störst lekvärde tycks dock PET-flaskorna ha, dessa 
har barnen med sig under hela observationen. Vid lekplats 3  hittar 
 barnen en tennisboll, som tillfälligt ersätter PET-flaskorna. De jagar 
 varandra i och vid lekhuset samt i klätterställningens tunnel samtidigt 
som de kastar boll på varandra. 

På lekplats 1 är gungorna och lekbilen de i särklass mest välanvända 
lekredskapen. Övriga lekredskap ses användas i olika omfattning men 
lekbilen är mest populär. Ratten och skopan är påverkbara och tycks 
locka till olika typer av lek. Att hissa och hala skopan, med eller utan last, 
tycks fascinera många barn. De stockas som omgärdar sandytorna ses 
uppmuntra till balanslek. Lekplats 1 är den enda av parkens tre lekplatser 
där det finns lite skugga mitt på dagen och leksugna besökare tenderar 
därför att söka sig hit när solen står som högst. 
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Två barn leker ömsom med gungdjuren ömsom i båten. När de fyra bar-
nen från tunneln anländer blir de också lite nyfikna och börjar ösa sand 
de med. De deltar senare även i jakten på kvisten.

Ett barn samlar på småstenar, störst framgång har denne utanför ytor-
na med strid sand. Vid hålet i gångvägen hittas flera intressanta stenar, 
 varav en tycks bli extra värdefull. Den tar barnet med sig, klättrar uppför 
klätterställningen, kryper genom tunneln och kastar sedan stenen nedför 
rutschbanan innan hen själv åker ner och gör om samma procedur igen. 

Ett barn går balansgång på stockkanten mellan gångvägen och ytan 
med strid sand. Samma barn ägnar sig vid två tillfällen med att hoppa 
från plattformen som lekhuset står på, ner i sanden. Att springa upp vid 
rutschbanan och titta ut från utsiktstornet tycks också vara spännande 
för detta barn, vid ett tillfälle hukade hen sig i tornet som för att  gömma 
sig. En gång testade hen att springa rakt fram efter att ha åkt ner för 
rutschbanan, men hen hämtades snabbt tillbaka av pedagogerna innan 
hen nått trädraden vid fotbollsplanen.

Den lilla gruppen borta vid sandlådan har bakat klart och avslutar med 
att sticka ner en pinne i sandkakan innan de går tillbaka mot rutsch-
banan. Barnet som går först håller sandformen med pinnen i och säger: 
”det är en tårta, för det är ett ljus i”. Tårtan får sedan åka rutschbana 
 några gånger innan barnen tycks ledsna: ”nu går vi hem till vårt lilla hus”. 
Konstellationen med de fyra barnen blir åter igen framträdande. De tar 
formen med sand som kallas för tårta och går in i lekhuset. Två sätter 
sig ner och två är sysselsatta med att ”laga mat” medan tårtan med sitt 
ljus står på bordet. De två andra barnen som har hängt med från sand-
lådan via rutschbanan står utanför och tittar in. Först är inte fönstren så 
 viktiga, men sedan inkluderas dessa i leken. Barnen både vinkar ”hej då” 
och välkomnar andra barn genom fönstren. Vid tillfället när de vinkar 
hej då så går två barn bort till båten. De ”ska ta båten” till en plats som 
jag inte kan uppfatta, men de gör det tydligt att i leken så är båten deras 
fortskaffningsmedel. 

Landskapets lekvärden, lekplats 3

Sammanfattning av utförd observation med den yngre förskole-
gruppen inklusive reflektioner kring befintliga lekvärden i Harald 
Aronssons park:

Både gungsitsar och barngungorna användes, en kompisgunga 
 eller en alternativ gungsits med två platser skulle kunna adderas för 
att möjliggöra för flera barn att gunga tillsammans. Två barn lekte 
 under observationen tillsammans vid gungorna, en gav fart och den 
 andra gungade. Kanske hade de gungat tillsammans om möjligheten 
 funnits? 

Lekplatsen är i behov av större sopkärl, av pedagogens raska steg att 
döma så var det inte första gången de var tvungna att plocka skräp på 
lekplatsen. 

Båten med bakbar sand tycktes uppmuntra till kreativ lek och fantasi-
lek, det bakades tårtor av sanden och båtens form inbjöd till lek som 
berörde resande. Båten skulle dock behöva en påfyllning med sand.
Det är enligt litteraturen viktigt att ett lekhus är försett med bord och 
sittplatser samt fönster. Samtliga av dessa inslag har under observa-
tionen visat sig användas. Fönstren möjliggjorde för leken att sträcka 
sig utanför lekhuset och även för andra barn att bli involverade i leken 
som åskådare och då indirekt vara delaktiga i lekförloppet.

Lekställningen, främst rutschbanan var mycket populär. Flera barn 
åkte många gånger och de använde även rutschbanan på andra sätt 
i leken. Både stenar, tårtor och barn åkte tillsammans nedför den 
glatta ytan. Utsiktstornet användes som utsiktsplats men också som 
 gömställe liksom tunneln. 

Stockkanten som omgärdar lekplatsen användes stundtals som 
 balansbana. Kanten hade kunnat utvecklats genom att byta till 
 stående stubb i olika dimensioner och höjder. 

Förskolor

Den 23 april, en gråmulen måndag innan löven slagit ut på träden 
genomfördes brukarobservationer i Harald Aronssons park. Observa-
tionstillfället varade mellan klockan halv tio och elva och det var två 
grupper förskolebarn som observerades när de lekte ute i parken. Den 
ena gruppen bestod av lite äldre förskolebarn, den andra utgjordes av 
yngre barn. Förskolorna som grupperna tillhör ligger i nära anslutning 
till Harald Aronssons park och de brukar ofta besöka parken. Under 
 tiden barngrupperna samlas så anländer några parkarbetare för att se 
över lekplats 1. Dessa samlar ihop några längre grenar och lägger upp 
dem på bilens släp, vilket får två barn i barngruppen att reagera. De 
två barnen mer tjöt än ropade med upprörda röster, ”det där är våra 
 pinnar!”. Men parkpersonalen tog ingen notis om ropen, kanske hörde 
de inte ens att barnen ropade. 

När båda barngrupperna slutligen blivit kompletta gick vi i samlad 
 procession ut i parken, där de två grupperna sedan gick åt varsitt håll. De 
yngre barnen gick till lekplats 3 och de äldre barnen gick till lekplats 1. 

Under tiden som de yngre barnen transporterade sig mot lekplats 3 
 passade jag på att studera de äldre barnens ankomst till lekplats 1. Det 
första som noterades var hur barnen gav sig i kast med lekbilen. Leken 
med lekbilen studerades en kort stund innan gruppen med de yng-
re barnen nästan nått fram till lekplats 3 då jag snabbt sprang över till 
dem. Lekplats 3 nås strax efter en av pedagogerna, som genast när hon 
kommer dit börjar plocka skräp. Det lilla sopkärlet invid lekplats 3 är 
överfull, men skräpet som legat bredvid och riskeras att plockas upp av 
barnen går ändå ner i sopkärlet. 

Observation av yngre förskolebarn på lekplats 3

De tolv barnen som inte ligger i barnvagn, rör sig över lekplatsen i snabb 
fart, det leks på flera håll. Tre barn är vid ett tillfälle borta vid gungorna, 

en ger fart och ett barn njuter av kamratens farttillskott. Även barngung-
orna används där en av pedagogerna försiktigt ger fart till ett litet barn 
som sitter i en av de två barngungorna. 

Fyra barn leker tillsammans och har bestämt att de ska åka rutschbana. 
De första åken tycks de mest ha bråttom att rutscha ner, men sedan ham-
nar lekens fokus på den lilla tunneln som barnen behöver krypa genom 
för att sedan komma ut till rutschbanan.  Ett av barnen säger något till 
barnet som är bakom denne inifrån tunneln och reagerar på att ljudet 
låter annorlunda inne i den metalliska tunneln. Det tre andra barnen 
blir nyfikna och succesivt så tar de sig in i tunneln. Alla fyra ryms inte 
riktigt i tunneln, men där inne påbörjas en ljudlek. De fyra barnen testar 
akustiken genom att ge ifrån sig olika ljud, någon fnittrar. De blir kvar i 
tunneln en bra stund innan några av de andra barnen blir nyfikna, då det 
bildas en liten kö till rutschbanan. De som står längst fram i kön stoppar 
in huvudet i tunneln för att se vad som händer där inne varvid ljudleken 
avslutas och den lilla gruppen rutschar ner.  Det barn som kommer ner 
först går bort mot sandlådan. Allt eftersom följer de andra barnen efter 
och när de når båten med bakbar sand börjar de greja med sanden.  

Figur 133: Tunneln visade sig ha bra akustik.
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annat barn befinner sig vid samma lekställning men klättrar inte upp för 
att åka rutschbana. Istället håller barnet sig i brandmannastången och 
springer runt, runt, runt. Att ha något att hålla i när man springer snabbt 
runt, runt verkar just detta barn uppskatta. En annan sysselsätter sig med 
att klättra på klätterställningen. ”Det är pirrigt!” meddelar barnet efter att 
ha lyckats ta sig upp en bit. 

Under tiden som 
barnen i klätter-
ställningen obser-
verats så har den 
lilla gruppen som 
letade daggmasken 
splittrats. En har 
gått tillbaka till 
lekbilen, två har 
letat sig bort till 
gungorna och de 
två barnen med 
pinnen har återgått 
till att rita i sanden. 
När pedagogerna 
meddelar att det 
är dags att gå in 
börjar dessa barn 
snabbt att dra med 
fötterna i sanden 
för att sudda bort 
sina alster. Några 
streck lämnas dock 
kvar. 

Landskapets lekvärden, lekplats 1

Sammanfattning av utförd observation med den något äldre försko-
legruppen inklusive reflektioner kring befintliga lekvärden i Harald 
Aronssons park:

Lekbilen tycktes vara lekplats 1 i särklass populäraste inslag. Den såg 
ut att inspirera till fantasi-, så väl som konstruktions- och samlek. En 
stor fördel med lekbilen är att den kan nyttjas av flera barn samtidigt 
och stundtals försiggick där två parallella lekar. Körandet av bilen 
på ena sidan och lek som kretsade kring att fylla, tömma och skopa 
sand på andra sidan. Lekbilen tycktes i likhet med båten på lekplats 3 
 inbjuda till lek som handlar om att resa. 

Vegetation och löst material så som pinnar kan användas till fantasi- 
och skapandelek liksom till att utmana sig själv och andra. Scenen jag 
fick observera när barnen utmanade varandra med vem som vågade 
bära bort masken med pinnar, är ett exempel på sådan lek. Det är 
möjligt att denna aspekt hade varit än mer påtaglig om doftschersmi-
nen hunnit börja blomma eller om löven spruckit ut på träden. 

Det var viktigt att ha något att greppa tag i om barnet känner för att 
springa snabbt runt, runt, exempelvis brandstången. 

Gungorna användes flitigt även på denna lekplats, men kanske hade 
en större variation av gungor kunnat locka till samvaro kring och 
samlek på gungorna.

Klätterställningarna med rutschbana, speciellt den som är anpassad 
för barn 8-12 år, upptar en stor del av lekplatsens yta samtidigt som 
dess fulla potential inte nyttjades. Under observationen åkte förvisso 
ett barn glatt i rutschbanan, men frånsett denne så höll sig de andra 
barnen som valde att leka på klätterställningen till de lägre delarna. 
Kanske kan en annan form av utmaning, som inte är lika statisk in-
troduceras, där det finns större utrymme för barnet själv att välja 
 svårighetsgrad. Figur 134: Kvarlämnade streck i sanden.

Observation av de något äldre förskolebarnen på lekplats 1

Direkt när barngruppen med de något äldre barnen kommer till lekplats 
1 rusar fem eller sex barn fram till lekbilen med skopan för att leka. 
 Barnen turas om att styra lekbilens ratt och ropar: ”nu kör vi!”. Men det 
allra mest spännande på lekutrustningen tycks vara skopan. Skopan fylls 
med sand, hissas och dras ner för att sedan tömmas. Scenariot med sko-
pan utspelar sig nästan under hela observationstiden med olika konst-
ellationer av barn. En handfull barn var konstant sysselsatta vid lekbilen 
och på slutet hade en hög med sand skapats vid bredvid lekbilen. 

Ett av de två barnen som bestört ropat till parkpersonalen när dessa 
plockade bort grenar ropar triumferande: ”de har missat den här!” Barnet 
håller upp en cirka 15 centimeter lång kvist, tjock som ett finger. Denna 
stump till pinne blir sedan ett ritverktyg som sysselsätter de båda bar-
nen under hela observationen. Med hjälp av kvisten drar de streck och 
linjer i sanden. Ett annat barn blir nyfiket och vill också vara med, men 
hen lyckas inte hitta någon tillräckligt grov pinne att rita med just där 
hen står. Barnet använder istället fingrarna som ritverktyg. Barnet som 
ritar med fingrarna arbetar sig över sandytan och närmar sig gräset, hen 
stannar till och tar sedan några snabba kliv ut på gräset. ”Ser ut som en 

orm” deklarerar denne högt om sitt fynd, vilket 
genast väcker de andra barnens nyfikenhet. De två 
barnen med pinnen är snabbt på plats och några 
 andra barn blir också nyfikna och kommer dit för 
att titta. Ett av barnen konstaterar att ”det är en 
mask”. Ett annat barn tycker att ”den är äcklig”. Ett 
barn hämtar en tunn kvist och med hjälp av kvis-
ten och den något tjockare pinnen påbörjas trans-
port av daggmasken. Nästan direkt efter masken 
lyfts upp och påbörjat sin resa mot förhöjningen 
så ramlar masken ner på marken. Ett barn konsta-
terar snabbt att ”masken rymde” varvid spanings-
arbete inleds för att leta efter daggmasken. 

På lekplatsen finns två rutschbanor. Den som är 
tillägnad de alla yngsta barnen nyttjas inte under 
observationen, medan den för äldre barn nyttjas 
litegrann. Där befinner sig tre till fyra barn, ett av 
barnen ser ut att älska farten från rutschbanan och 
verkar ha satt i system att springa snabbt uppför 
och åka ännu snabbare nedför. Proceduren uppre-
pas ett flertal gånger och takten tycks trappas upp 
ytterligare när en av pedagogerna meddelar att det 
strax är dags att gå in. ”Bara tre gånger till”, ropar 
barnet och försvinner snabbt uppför trappan. Vips 
är barnet uppe igen och åker i full fart nedför. Ett 

Figur 134: Den lilla upphöjningen till vilken barnen försökte transportera masken syns i bildens nedre högra hörn.  
Bilden är dock tagen vid ett annat tillfälle än när observationen utfördes.
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”det här är ett coolt ställe!” utbrister hon, sedan försvinner hon in bland 
buskarna av doftschersmin. Det är en liten glugg i buskaget och jag blir 
stående utanför. Flickan ropar dock till mig att jag också kan komma in. 
När jag hukat och tagit mig in i buskaget berättar hon att det kan använ-
das som koja. ”Det finns ett tak” säger hon. 

”Den är fin och luktar gott!”, säger 
flickan och är fullt sysselsatt med att 
dofta på och studera den blommande 
doftschersminen. Hon petar försiktigt 
på några blommor, först på kronbladen 
och sedan i mitten på blommorna. En 
blomklase väljer hon att varsamt hålla i 
handen. 

Med stor omsorg väljer hon ut en 
blomma som hon tar med sig för ”att 
lukta på”. Hon luktar lite, snurrar blom-
man runt, runt och går sedan ett varv 
inne i buskaget, innan hon väljer att 
gå ut genom en annan glugg än den vi 
kom in igenom. Blomman får följa med 
när nu flickan på nytt styr stegen mot 
den större klätterställningen.  Denna 
gång väljer hon trappan istället för 
stängerna och det går enklare att ta sig 
upp. Flickan sätter sig på huk vid kan-
ten på rutschbanan, men sedan blir det 
stopp. Hon sitter där och tittar ner, hon 
tar tag i kanten på rutschbanan, tycks ta 
sats och sätter sig till rätta men blir på 
nytt sittande. Hon ställer sig upp, sätter 
sig snabbt ner igen men det går inte, hon vill inte åka. Flickan ställer sig 
på nytt och tar trappan ner. Hon går fram till de hängande algrenarna 
och rycker ett blad, snurrar det mellan fingrarna och går via den lilla 
 förhöjningen bort till lekbilen igen. 

Denna gång är hon inte intresserad av att köra, utan det är skopan som 
lockar. Hon drar i kedjan och skopar upp lite sand, det blev för lite. Hon 
tömmer skopan och fyller på den igen, denna gång blir det meri den. 
Skopan hissas sedan högt upp i luften, så högt som det bara går innan 
det tar stopp. Då drar flickan istället åt andra hållet och skopan med sand 
kommer ner igen. Upp och ner hissas skopan, kanske 10 gånger, ibland 
hela vägen och ibland halvvägs. Sand fylls i och töms ur skopan ned i 
den lilla luckan. Flickan grejar med sanden och skopan ett bra tag, innan 
hon tycks nöjd med ”tankningen”.

Gåtur

Torsdagen den 21 juni 2018 genomfördes en gåtur med en 6 år gam-
mal flicka i Harald Aronssons park. Gåturen varade i nästan 2 timmar, 
mellan kl. 16.45-18.30. På grund av regn tidigare under dagen så var det 
blött i gräset. Det regnade lite till och från under gåturen, men flickan 
hade ordentliga regnkläder. 

Det första flickan gör när vi mötts i parken och har hälsat, är att styra 
stegen mot lekplats 1� När vi närmar oss lekplatsen börjar hon springa 
och ropar över axeln ”Kom! 

Flickan springer först fram till gung-
brädan, men hon upptäcker snabbt 
att det är svårt att gunga ensam. I 
ett försök att få till en rörelse grep-
par hon handtagen och hänger med 
kroppen utanför gungbrädan medan 
hon drar upp benen. Rörelsen ger 
begränsad verkan och flickan leds-
nar ganska snabbt på att hänga ut 
från gungbrädan. Hon växlar över 
till spiralgungorna, där det visar sig 
att  fågeln är roligast. ”Det blir fart!” 
ropar hon förtjust. På spiralgungan 
klarar flickan själv att ta fart och 
lyckas få till ett bra gungande. Bäst 
går det att gunga framåt, men lite 
i sidled går det också att få ”fågeln 
att flyga”. När det går som snabbast 
 tjuter flickan av glädje.

Efter några minuter har flickan förflyttat sig igen. Snabba steg har tagits 
bort till lekbilen. Först kör hon bilen och rattar, låtsas tuta, först en gång 
och sedan igen. Flickan ser sedan lite fundersam ut och går ut för att 
 kolla motorn och konstaterar att bilen är trasig.

Flickan lämnar bilen åt sitt öde och går 
istället bort till sandlådan. Det tycks 
inte vara själva sandlådan som fångat 
hennes intresse, men däremot ser bak-
bordet i form av en krokodil spännande 
ut. Att sticka in handen i krokodilens 
gap samt känna lite vid nosen får henne 
att skratta. Att följa linjerna i kroko-
dilens gap och känna ”tänderna” är 
spännande. Men det roligaste inslaget 
tycks ändå vara nosen, där det går att 
trä in en stor del av armen utan att för 
den skull bli av med den. ”Det är en 
snäll krokodil”, säger hon� 

Nästa anhalt blir snurrplattan tillhöran-
de klätterställningen som är  anpassad 
för barn 8-12 år. Hon testar lite olika ställningar, att sitta med ett ben 
under sig, dra upp båda knäna på plattan och sedan en variant där hon 
halvt ligger ner. Snurrplattan svänger lite försiktigt hit och dit, men 
 flickan lyckas aldrig få den att åka hela varvet runt.

Svängningarna som hon lyckas åstadkomma på snurrplattan tycks inte 
vara tillräckliga för att behålla hennes intresse, hon testar att börja klätt-
ra lite i klätterställningen. Det är långt mellan stängerna och efter bara 
två steg klättrar hon ner igen. Med raska steg bär det av mot staketet vid 
gungorna. Det ser först ut som att flickan tänker gå balansgång på det 
låga staketet men hon ändrar sig och tråcklar sig istället upp på en av 
gungsitsarna. Hon drar upp benen under sig och meddelar att ”gungan är 
blöt!”�

Hon blir sittande ett tag och gungar lugnt innan det blir obekvämt och 
hon hoppar ner i sanden. Vid landningen upptäcker hon ”vita grejer” i 
sanden som visar sig vara kronblad från doftschersminen. Hon synar 
noga ett kronblad medan hon vänder det mellan tummen och pekfing-
ret. Snabbt knycklar flickan ihop det och vänder sig sedan direkt till mig: 
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Efter en stunds gungande får flickan sällskap på lekplatsen av en mamma 
tillsammans med sin son som också vill leka. Flickan lämnar gungorna 
och går istället bort till spiralgungan, men knappt har hon satt sig på 
gungdjuret så hoppar hon ner igen. Flickan rör sig vidare mot plask-
dammen och statyn föreställande en sköldpadda. 

Flickan springer längs gångvägen men strax innan hon kommer fram till 
plaskdammen blir det tvärstopp. Hon har hittat en blomma. Det är en 
rölleka som tittar upp ur gräsmattan och den har fångat hennes intres-
se. Hon plockar upp blomman, pillar lite på den och drar bort ett blad 
innan hon sedan lägger ner blomman i fickan. Flickan går sedan bort 
till sköldpaddan: ”tänk att ha en sköldpadda!”. Hon tittar lite på statyn 
och sträcker sedan försiktigt fram handen mot figurens kind. Flickan 
flyttar handen till figurens hals och lägger den andra bakom nacken. 
Några regn droppar rinner ner längs pannan och ut på nästippen på 
statyn och flickan torkar bort dem med en vantbeklädd hand. ”Han är 
sjuk”, säger hon och lägger på nytt handen på figurens kind. Flickan 
börjar sedan småprata väldigt lågt, så pass lågt att det är svårt att höra, 
trots att jag inte står långt därifrån. Den lilla pojken som tidigare anlänt 
till lekplats 2, tycks nu ha upptäckt att flickan rört på sig och kommer 

farande åt  hennes håll men flickan verkar inte göra någon större notis 
om det då hon börjar korsa den stora öppna gräsytan. I jämnhöjd med 
fotbollsplanen stannar hon till och plockar upp ett blad. ”Titta på den!”, 
säger  flickan och håller upp bladet mot mig innan det får göra röllekan 
 sällskap i fickan.

När vi närmar oss lekplats 3 utbrister flickan: 
”bästa lekplatsen!” och springer iväg.  Först bär 
det av mot lekställningen, snabba steg uppför 
trappan med ena handen om ledstången, in i 
tunneln och ut till utsiktstornet. Några sekun-
ders paus, innan det är helt om igen. Hon hukar 
sig igenom tunneln och är på väg ner för trap-
pan igen. Flickan springer vidare bort till lek-
huset där hon börjar greja med ”koden”� Even-
tuellt lyckas hon knäcka koden, för efter lite 
rullande på plastcylindrarna utbrister hon: ”detta kan vara vårat trähus!”. 
Hon ser sig om lite fundersamt men spricker snart upp i ett leende. Hon 
har fått syn på en tom sandform som ligger på den båtformade sandlåde-
kanten. Efter en stunds ”bakande” bär hon försiktigt formen med sanden 
bort till lekhuset, placerar den på bordet och utbrister: ”maten är klar! 
Det blir pizza”� Uppfordrande tittar flickan på mig och jag klämmer mig 
in i lekhuset och ner på den pyttelilla bänken. Lagom till att jag kom-
mit på plats på bänken så meddelar flickan att ”maten är uppäten” och 
hon ser sig omkring. Det bär iväg på snabba fötter ut ur lekhuset. Utan 
ett ljud börjar flickan samla ihop växtmaterial. Efter en runda över lek-
platsen kommer hon tillbaka till lekhuset och lägger prydligt upp sina 
fynd på affärsdisken. Lönnäsor, doftschersmin och kamomill tillsam-
mans med grässtrån radas upp av flinka barnahänder och sist placeras 
där även röllekan och lövet som legat i hennes ficka. 

När flickan är klar tar hon ett djupt andetag och ropar: ”idag säljer jag 
blommor!”� Men ingen kommer. ”Vart är alla?” undrar flickan med en 
frågande gest. Hon pillar lite på växtmaterialet och vänder sig sedan om 
och tittar ut genom ena fönstret. Hon sätter sig sedan på huk och vän-
tar. Efter en kort stund ställer hon sig upp på nytt och annonserar ånyo 

Flickan får syn på en pinne som hon tar 
upp, hon drar sedan pinnen längs ena 
långsidan på lekbilen. Först löper pinnen 
upp och ner över de röda plankorna. 
 Sedan går hon längs med lekbilen och 
drar pinnen horisontellt. ”Jag målar”, 
säger hon. När bilen tycks färdigmå-
lad springer hon bort till den mindre 
 klätterställningen där det finns ett talrör. 
Flickan ställer sig och ropar, lyssnar  efter 
svar för att sedan testa att stoppa ner 
 huvudet och titta längs rörets sträckning. 
Hon verkar hitta något för hon testar att 
sträcka ner handen en bit. 

Flickan ser ut att pilla lite i talröret innan 
hon vänder helt om och börjar ta sig ned 
från klätterställningen. Hon tar tag i ledstängerna, lyfter upp sin egen 
kropp några centimeter och går sedan armgång en bit. När hon tagit sig 
nedför den första etappen, vänder hon sig ett halvt varv, greppar en av 
ledstängerna och häver sig ut på sidan av klätterställningen. 

Väl nere bestämmer flickan sig för att det är färdiglekt på lekplatsen, hon 
går mot buskaget av doftschersmin och plockar upp en längre pinne. 
Pinnen tar hon med sig när hon lämnar lekplatsen, hon petar med den 
framför sig, lite som en ledkäpp. När hon kommer till perennplantering 1, 
fångar funkiabladen hennes intresse. I de stora bladen har det ansamlats 

vatten. Först petar hon med 
ett finger på ett av bladen så 
att vattendropparna trillar ner 
på gräset. Sedan tycks hon 
jämföra sin hand mot fun-
kians stora blad, hon håller 
handen stilla bredvid bladen. 
Flickan sätter sig sedan på 
huk med pinnen och petar på 

flera blad så att vattendropparna trillar av bladen. Att peta med pinnen 
är väldigt fängslande varför det sysselsätter henne en stund.  

Sedan blir det full fart igen, över gångvägen och upp på kullen. När hon 
börjat springa vänder hon sig om för att kolla om jag hänger med, sedan 
är det full fart igen. I jämnhöjd med lekplats 2 tvärstannar flickan och 
med pinnen släpande i marken går hon sedan långsamt mot gungorna. 
När hon kommer fram till stockkanten konstaterar hon att det finns ett 
hål. ”Någon har grävt här”, säger flickan och petar med pinnen vid hålet.  

Flickan stoppar in pinnen mellan stocken och sanden och för den sedan 
fram och tillbaka några gånger. Hon 
 testar att sticka ner pinnen i sanden inn-
an den får komma upp och istället agera 
ritverktyg. Ett långt streck ritas i sanden 
och det blir djupare och djupare ju fler 
gånger hon drar. Tillslut har flickan 
 skapat en djup fåra i sanden. Hon lägger 
sedan pinnen bredvid fåran, kliver in på 
sandytan, vänder sig om igen och tar ett 
stort steg framåt, upp på stocken. Hon 
vänder sig ett halvt varv och hoppar 
tillbaka ned på sanden. Snabbt vänder 
hon sig om och hoppar över stocken 
igen, hon landar på andra sidan pinnen 
och markeringen. Hoppet är så kraftigt 
att hon kommer lite ur balans vid land-
ningen och hon behöver ta emot sig med 

händerna. Flera gånger upprepas hoppandet, fram och tillbaka och hon 
varierar långa hopp med kortare hopp upp på stocken. 

När flickan sedan landar i sanden fäster hon blicken på gungställningen, 
efter några snabba steg är hon framme vid gungorna och hon kravlar sig 
upp på en av gungsitsarna. Hon får snabbt upp farten och snart flyger 
hon fram i en pendlande rörelse. 



150 151

Landskapets lekvärden, gåtur

Sammanfattning av utförd gåtur inklusive reflektioner kring befintliga 
lekvärden i Harald Aronssons park:

Gungsitsarna tycktes vara det gunglekredskap som flickan främst 
 föredrog. De nyttjades på samtliga lekplatser, medan gungbrädor och/
eller spiralgungorna inte tycktes ha samma attraktionskraft.

På den lilla lekställningen var det talröret som fångade flickans  intresse, 
men merparten av tiden på lekställningen tillägnades armgång. 
 Ledstängerna tycktes inbjuda till övning av kroppskontroll. På klätter-
ställningen för barn 8-12 år utmanade flickan sig själv genom att både 
klättra så högt hon vågade, men även att ta trappan upp till rutschbanan 
samt försöka få fart på snurran. Flickan behärskade inte lekredskapet och 
dess funktioner, men det var inte desto mindre en plats för utmaningar 
och lek på hög höjd. 

Lekbilen däremot tycktes inspirera till lek i olika former. Förarhytten i 
sig själv tröttnade flickan ganska snabbt på men att greja med skopan 
var däremot betydligt mer intressant. Att ösa, hissa, skopa och hälla 
tycktes vara spännande inslag. Leken med skopan kan både anses ha haft 
 nyanser av experimenterande men även fantasibetonad lek. Bilen var 
 trasig, tankades och den blekta färgen bättrades på med en pinne. 

Även doftschersminbuskaget tycktes inspirera till lek av det utforskande 
slaget. Att dyka in i och se sig om i buskaget, men även att titta, känna, 
vrida och vända och lukta på blommorna. Buskaget var en plats som 
flickan aktivt valde att uppsöka, buskagets rumsliga kvaliteter framhölls 
och benämndes av flickan själv som en koja. 

Löst material tycktes undermedvetet attrahera flickan. Blommor och 
blad plockades och stoppades ner i fickan. En längre pinne som hitta-
des på marken blev till vandringsstav, medan en kortare agerade pensel 
när flickan målade om lekbilen. Mycket av det lösa material som  flickan 
 samlade på sig blev senare stoff i leken och radades prydligt upp på 
 affärsdisken.

Kullen inbjöd till spring och flickan sprang både upp och ner för kullen. 
Stockkanten blev till ett hinder som inbjöd till att både hoppa upp på, 
men även upp och därefter ner ifrån. Statyn vid plaskdammen tycktes 
inspirera till fantasilek, både till tankar hur det är att ha en sköldpadda 
men även till omhändertagande lek där snor snöts och kinder ströks. 

Lekplats 3 var enligt flickan ”bästa lekplatsen!”� Där fanns ett utsiktstorn 
att spana från, gungor samt en sandlåda där man kunde greja med sand. 
Tack vare att någon glömt kvar en spade och en sandform, inspirera-
des flickan till fantasilek där mat lagades, bjöds och åts upp. Men det 
mest framträdande inslaget i lekmiljön var lekhuset. Lekhuset tycktes 
 inbjuda till samlek, för trots att pojken och flickan inte kände varandra 
så  började de genast leka med tillsammans. Till stor del cirkulerade leken 
kring  affärsdisken, men det lagades även mat på spisen och även bor-
det, bänkarna och fönstren användes på något sätt i leken. Lekhuset ut-
gjorde även en fysisk plats i leken, flickan bodde i huset och pojken blev 
hänvisad till båten. 

att här bedrivs försäljning: ”kom och köp!”� Den här gången får ropet 
effekt och den lilla pojken som följt flickan över gräsytan kommer fram 
tillsammans med sin mamma. Byteshandel och köpslagning uppstår 
 omedelbart och mamman drar sig ganska snart undan när hon ser att 
leken flyter på. Flickan och pojken leker tillsammans byteshandel och 
funderar kring hur mycket en blomma är värd. Vad kan man få för en 
sten? Båda barnen är helt uppslukade av leken och trots att barnen inte 
känner varandra sedan tidigare förflyter leken väl. Till stor del cirkulerar 
leken kring affärsdisken, men det lagas även mat inne i det lilla lekhuset. 
När pojken upptäcker något längre bort och för en kort stund lämnar 

lekhuset står flickan i lekhusets fönster och vinkar. 

När pojken sedan återvänder stannar han till vid lekhuset men beger sig 
sedan bort till gungorna, flickan hänger med. Hon väljer en gungsits och 
pojken lyfts upp i barngungan av sin mamma. Flickan gungar förnöjt 
men pojken är inte alls nöjd med sin placering och protesterar. När hans 
mamma lyfter upp honom ur barngungan och sätter honom på gung-
sitsen bredvid flickan upphör protesterna och de båda barnen gungar 
glatt sida vid sida. Efter en stunds gungande beger sig flickan tillbaka 
till lekhuset och får snabbt sällskap av pojken som fått hjälp ner från 
gungan. Tillsammans grejar de på i lekhuset och flickan börjar ”städa”� 
 Genom att dra handen över ytorna inne i lekhuset tar hon bort sanden 
som samlats på spisen innan affärsdisken får sig en översyn. När  flickan 
städat färdigt utbrister hon: ”nu ska vi gå hem till dig!”� Samtidigt så 
 inser flickan att hon har ett hus, men att det inte finns något mer hus på 
lekplatsen där pojken kan bo. Efter att nogsamt ha sett sig omkring pekar 
hon ut sandlådan som är formad som en båt: ”Du har ju ingenstans att 
bo!��� så du får bo på båten!”� 

Efter cirka en timmes lek börjar samtliga vara både trötta och blöta och 
det börjar bli dags att avrunda. Flickan säger uttryckligen: ”nu vill jag gå 
hem”, varpå observationen avslutas och flickan säger hej då till pojken 
och hans mamma.
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Biologisk mångfald

Biologisk mångfald definieras som genetisk variation inom arter samt 
mångfalden av ekosystem (Nationalencyklopedin, 2019). Med en stor 
variation mellan olika biotoper och ett rikt växt- och djurliv främjas var-
dagliga naturupplevelser. All grönska i tätorterna är av betydelse, ett bus-
kage med örter eller ett stort träd kan skänka människan en upp levelse 
av vardagsnatur, där den biologiska mångfalden på en elementär nivå 
kan beskådas (Bucht & Persson, 1994). Med ökande biologisk mångfald 
ökar i regel stabiliteteten och den gröna infrastrukturens anpassningsför-
måga och flexibilitet. En ökad artrikedom stärker således resiliensen och 
förmågan att hantera förändringar. Att beakta den biologiska mångfalden 
redan i gestaltningsfasen har flera positiva effekter då mångfald ger en 
förlängd växtsäsong, en naturlig succession, fler habitatmöjligheter och 
oftast högre estetiska värden (Dunnett, 2004). Dessutom stämmer insat-
ser som gynnar den biologiska mångfalden väl in med både de  nationella 
miljömålen men också med Örebro kommuns egen grönstrategi.   

Bucht & Persson nämner dock att strävan efter ökad biologisk mångfald 
kan vara problematisk eftersom inhemska buskar och träd så som Alnus 
sp. (al), Betula sp. (björk) och Corylus avellana (hassel) kan medföra 
 stora problem för allergiker under pollensäsongen (Bucht & Persson, 
1994). Pollenproblematiken gällande Betula sp� (björk) kan dock helt 
undvikas genom plantering av Betula pendula ’Dalecarlica’ E (ornäs-
björk). Äkta ornäsbjörk utvecklar nämligen inte några hanhängen (Sjö-
man & Slagstedt, 2015a). Sveriges Kommuner och landsting räknar med 
att cirka hälften av alla barn besväras av allergier och cirka 5 % av alla 
förskolebarn som dras med allergiska besvär har hösnuva och andelen 
som besväras av hösnuva ökar med åldern. Några vanliga allergifram-
kallande växter, förutom de ovan nämnda är Artemisia vulgaris (gråbo), 
Populus tremula (asp), Ulmus sp. (alm), Quercus sp. (ek), Salix (både sälg 
och vide) samt Poaceae (familjen gräs). Pollenspridningen påverkas av 
väder, vind, temperatur och fukt (Harvard, 2006). 

Den biologiska mångfalden kan gynnas genom plantering av inhemska 
så väl som exotiska trädarter, exempelvis den exotiska arten Tilia tomen-

tosa (silverlind) som genom sen blomning förlänger nektarsäsongen. 
En annan viktig aspekt är tillgången på värdväxter, det behöver finnas 
 boplatser där larver kan utvecklas. Vidare har träd en viktig funktion 
som födokälla och livsmiljö för fåglar (Sjöman & Slagstedt, 2015b). 
Gamla träd är dessutom ofta värdar för svampar, mossor, lavar och 
 insekter, vilket ger dem höga naturvärden (Flinck, 2013). 

Vegetationens mångfald så väl som diversitet i ålder är av betydelse, bio-
logisk mångfald är inte uteslutande knutet till gamla träd. Att plantera 
in nya träd samtidigt som de gamla vårdas är därmed av vikt för fortsatt 
hög biologisk mångfald genom fungerande succession (Sjöman & Slag-
stedt, 2015b). Bengtsson & Bucht (1973) lyfter fram ett antal träd och 
buskar som gynnar djurlivet. Till djurliv klassas både fågellivet, beståen-
de av aspekterna skydd och föda, men även nektar- och pollenkällor som 
gynnar humlor, fjärilar och andra insekter. De enligt Bengtsson & Bucht 
(1973) djurlivsgynnande träd som finns i Harald Aronssons park listas i 
tabellen på nästa sida.

Figur 154 & Figur 155: I Harald Aronssons park har ett antal träd, både äldre och yng-
re, drabbats av svampangrepp, vilket påverkat deras vitalitet negativt.

Tillgänglighet i parken

En vuxen med två barn har gått ut i parken för att leka, det ena barnet 
springer ivrigt fram till en av gungorna och ropar upphetsat på hjälp 
om att få bli upplyft� Den vuxne skyndar fram till undsättning, efter att 
hen först kontrollerat att rullstolen är ordentligt låst� Barnet som kan 
gå av egen maskin placeras på gungan medan det rullstolsburna barnet 
längtansfullt ser på. Barnet har skadat sig och ena benet är täckt av gips, 
så för en tid kommer hen vara hänvisad till sin rullstol� Den där stocken 
som avgränsar gångvägen från gungorna, vilken hen utan gips med lätthet 
hade kunnat hoppa över är nu plötsligt ett oövervinneligt hinder� Tack och 
lov är den vuxne ledsagaren stark och snart sitter de två barnen förnöjt 
och gungar bredvid varandra� 

Under en av platsobservationerna, bevittnade jag ovanstående scena-
rio. Detta barn är det enda rullstolsburna barn som jag noterat under 
mina platsbesök och situationen räddades upp av den vuxne ledsagaren. 
Men det är inte alla vuxna som kan lyfta barn och Barnkonventionen 
artikel 23 ställer med all tydlighet krav på möjlighet till ett aktivt del-
tagande för barn med funktionsnedsättningar. Detta avspeglas även i 
Plan- och bygglagen (PBL) som ställer krav på tillgänglighetsanpassning 
av lekplatser. Landskapets befintliga lekvärden för barn med funktions-
nedsättningar är idag helt beroende av en stark ledsagare som klarar av 
att assistera den med tillfällig eller varaktig funktionsnedsättning. 

Överlag är tillgängligheten på lekplatserna undermålig. Samtliga lek-
redskap står i sand och stockkanter avskärmar sanden från gräset vilket 
gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att ta sig in på 
lekytorna. Lekredskapen är heller inte utrustade med ramper eller på 
annat sätt anpassade, vilket medför att dessa är svåra att ta sig upp på.

Gångvägarna runt om i parken är som huvudregel välfungerande även 
för besökare med funktionsnedsättningar. En av gångvägarna är asfalte-
rad, medan resterande gångvägar är grusade men detta tycks inte utgöra 
något hinder. Dock är gångvägen som leder förbi lekplats 3 i behov av 
översyn. Hål och uppstickande geotextil skulle kunna utgöra snubbelrisk.  

Figur 151: Inspringningsskydd finns vid gungställningen på lekplats 1, något som är 
positivt ur tillgänglighetssynpunkt för små barn samt barn med utvecklingsstörning.

Figur 152: Lekredskapen står som regel i strid sand och ramas in av stockar, vilket ur 
tillgänglighetssynpunkt är långt ifrån optimalt. 
Figur 153: Vid samtliga av parkens tre rutschbanor finns det räcke att hålla sig i vid 
trappan samt en stång över rutschbanan som man kan greppa innan åket påbörjas.
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Johansson, Kollberg & Bergström (2009) framhåller att det bör vara lätt 
att ta sig till ett grönområde, antingen via GC-bana eller kollektivtrafik. 
Avståndet in till centrum är cirka 1,5 kilometer och kan lätt nås med 
buss (Ögren, 1980) eller cykel. Flertalet hållplatser finns i närområdet, 
varav de närmsta återfinns på Hagagatan (buss 7 och 78) och Karlslunds-
gatan (buss 9) (Lanstrafiken.se). Från Karlslundsgatan till Harald Arons-
sons park är det cirka 400 meter (Ögren, 1980). Således kan det konsta-
teras att det finns goda förbindelser till Harald Aronssons park. 

Allt fler barn växer upp i städer där trafiken är den största orsaken till 
 utsläpp av hälsofarliga ämnen och buller (Faskunger, 2008). Tystnad blir 
en alltmer eftertraktad kvalitet när bebyggelsen förtätas och trafiken in-
tensifieras (Boverket, 2007) och det är våra barn som är allra känsligast 
för buller (Faskunger, 2008). Det krävs dels att bullerskapande element 
och större trafikleder är fjärmade från ett område och dels att området 
har en viss storlek för att platsen ska vara tyst (Boverket, 2007). Träd i 
anslutning till gator minskar stoftspridning samt har tillsammans med 
buskar en viss bullerdämpande effekt. Den vegetativa avskärmningen 
förändrar marginellt bullrets reflexion jämfört mot en hårdgjord yta, 
som har en högre bullerspridning. Den psykologiska faktorn, att inte 
se vad som för oljud, kan dock medföra att bullret upplevs som mindre 
 påträngande (Bucht & Persson, 1994).

För att uppleva rofylldhet bör bullernivån inte överstiga 50 dB (Johans-
son, Kollberg & Bergström, 2009). Önskar man maskera ljudet av trafik-
brus kan porlande vatten användas (Tauchnitz, 2010). För att möjliggöra 
återhämtning krävs det att en miljö är fri från buller (Boverket, 2007).

På Örebro kommuns hemsida presenteras den bullerkartering som 
genomfördes år 2017. Lagret över buller från vägtrafik visar att Östra 
Vintergatan har klassning gul, det vill säga har en bullernivå på 55-59 
dBA som dygnsmedelvärde. Värdet direkt innanför vägen, in mot Harald 
Aronssons park, har dock klassning grön, med en bullernivå på 49-54 
dBA. Detta kan jämföras med vägen som löper förbi Rosta centrum, 
där dygnsmedelvärdet var 65-69 dBA (Örebro kommun, 2018-06-19). 

Enligt bullerkarteringen verkar Västra Rostaparken vara helt bullerfri, 
trots att denna ligger närmare västerleden än Harald Aronssons park. 
Jarmo Riihinen, trafikingenjör på Örebro kommun som arbetat med 
bullerkarteringen kontaktades för att bringa klarhet i hur det kan komma 
sig. Riihinen8 berättade att bullernivån till stor del beräknats på  skattade 
 trafikflöden och att dygnsmedelvärdet för Harald Aronssons park 
 snarare borde ligga på 45-50 dBA istället för 55-60 dBA som  karteringen 
anger. Riihinen uppger vidare att dygnsmedelvärdet borde vara  något 
högre i västra Rostaparken eftersom denna ligger närmare en stor 
 trafikled och att karteringen därför i detta specifika fall kan anses något 
missvisande. Riihinen uppger att dygnsmedelvärdet inne i Rostaparkerna 
borde vara lägre än 50 dBA. 

Figur 157: Bullerkartering Rostaparkerna. Bildkälla: © Örebro kommun, publicerad 
2016-09-01 senast uppdaterad 2018-06-19. Grön representerar dygnsmedelvärdet 50-54 
dBA och gul 55-59 dBA. Färger som inte direkt angränsar till Harald Aronssons park, 
men som syns på bilden är orange (60-64 dBA), rött (65-69) och lila (70-74 dBA). 

De arter som både ger fågel- och biföda samt fågelskydd på Bengtsson & 
Buchts (1973) lista är Berberis thunbergii (häckberberis), Berberis wilso-
niae (wilsonberberis), Euonymus europaeus (benved), Lonicera caerulea 
(blåtry), Prunus spinosa (slån), Rhamnus frangula (synonym till Frangula 
alnus, brakved), Ribes alpinum (måbär), Viburnum lantana (parkolvon), 
Viburnum opulus (skogsolvon) samt sorter av Sorbus sp. (rönnsläktet), 
Rosa sp. (rossläktet), Cotoneaster sp. (oxbärssläktet) och Crataegus sp., 
hagtornssläktet (Bengtsson & Bucht, 1973). Värt att tillägga om sam-
manställningen ovan är att Euonymus europaeus och Viburnum opulus 
klassas som farliga växter av Bengtsson & Bucht (1973) och definieras 
av dem som ”träd och buskar vilka har delar som ger förgiftningssymptom 
först vid stor konsumtion, Inga fall av dödlig utgång kända�” (Bengtsson & 
Bucht, 1973, s. 48). Som tabellen ovan visar är det endast sorter av Sorbus 
sp., Crataegus sp. och Rosa sp. som återfinns i Harald Aronssons park. 

Trafik & buller

Separering av cykel- och gångtrafik från den motordrivna trafiken fick 
ett stort genomslag i kommunal planering av infrastrukturen under 
1960-talet (Berglund & Jergeby, 1992), men redan på 1940-talet disk-
uterades trafikseparering och utifrånmatning av bebyggelsekvarter för att 
öka säkerheten för cyklister och fotgängare (Persson & Persson, 1995). 
Vid trafiksaneringen kom biltrafiken att hänvisas till omgärdande gator 
på baksidan av Stjärnhusen (Egerö, 1979). 

Enligt trafikingenjören Kearey7 på Örebro kommun installerades det 
i december 2019 tre bilspärrar på Östra Vintergatan till följd av den 
ökade trafiken inne bland bostadshusen. Kommunen förde en dialog 
tillsammans med ÖBO och de kom tillsammans fram till lösningen att 
installera bilspärrar vid Rostaparkerna, där kommunen stod för bil-
spärrarna och Öbo för låskostnaden. Idag är biltrafik förbjuden inne på 
bostads gatorna och tillstånd erfordras för inpassering. Trafikåtgärden 
innebär att det i stort sett endast är sop- och snöröjningsfordon som 
kör på bostadsgatan. Det har dock inträffat att fordon tagit sig förbi bil-
spärren genom att köra på gräsytan intill7. För boende som är i behov 
av färdtjänst, sjukresor eller av 
andra anledningar önskar resa 
med flextrafik finns så kallade 
flexpunkter, hållplatser, på utsi-
dan av Stjärnhusen vid parke-
ringsytorna (Örebro kommun, 
2017-08-28). Närhet till parke-
ring kan underlätta för personer 
med funktionsnedsättningar att 
ta sig till parken och dess lekplat-
ser. För lekplats 1 hittas närmsta 
parkering vid förskolan Murgrö-
nan. Lekplats 2 och lekplats 3 nås 
lättast från parkeringsytorna som 
finns utanför Stjärnhusen. 

Tabell 9: Tabell över de befintliga trädarter i Harald Aronssons park (se tabell 6) som 
sammanfaller med Bengtsson & Buchts (1973) tabell över djurlivsgynnande träd. 
Bengtsson & Buchts (1973) fullständiga tabell hittas på sidan 46. Sorter av Sorbus sp., 
Crataegus sp. och Rosa sp. ger både fågel- och biföda samt fågelskydd.
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med sittplatser. Vidare framhåller Harvard att många personer med 
funktionshinder har en starkare upplevelse av kroppens nedsättning 
under vintermånaderna, vilket lätt medför att dessa personer blir mer 
kringskurna under dessa månader. I syfte att främja att barn med funk-
tionshinder kommer ut även vintertid bör platsen inrättas för åretrunt-
bruk och planeras utifrån denna brukargrupp (Harvard, 2006). 

Belysning

Belysningen i parken behöver utvecklas, något som mer än 50 % av 
respondenterna i webbenkäten uppgett (Örebro Kommun, 2016). 
 Respondenternas synpunkt delas av mig då parken vid platsbesök kvälls-
tid har upplevts som mörk, otrygg och ödslig, en aspekt som behandlats i 
SWOT-analysen. 

”Viktigt med belysning på lekplatserna för
att barnen ska kunna vara ute och leka
under vinterhalvåret.”

- Citat från ”Bästa platsen!” om parkerna i Rosta, s. 19.

Sittplatser

Flertalet respondenter uppgav i enkätundersökningen en önskan om fler 
sittplatser.  25-50 % av de svarande kring Rostas utvecklingsbehov upp-
gav att denna kvalitet behöver förbättras (Örebro Kommun, 2016). Min 
åsikt ligger i linje med respondenterna, fler och mer varierade sittplatser 
behöver adderas samt att de befintliga sittplatserna bör ses över. 

Vegetation och rumslighet

Respondenterna önskade i enkätundersökningens fria svarsfält gällande 
utvecklingsbehov i Harald Aronssons park att avgränsning med träd var 
ett önskemål. Min upplevelse är att Harald Aronssons park är blåsig och 
kal vintertid, medan parken är lummig och inbjudande sommartid, en 
aspekt som behandlats under Vegetation och rumslighet. 

Från det fria svarsfältet inkom även önskemål om att plaskdammen ska 
rustas upp, anläggning av boulebana, utegym, upprustning av lekplatser 
samt en hundpark. 

VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER FÖR 
 FRAMTIDA UTVECKLING
Rosta klassas som riksintresse för kulturmiljövården och benämns som 
ett flaggskepp i svensk bostadsplaneringshistoria. Stor omsorg lades 
redan vid anläggningen av Harald Aronssons park på lekmiljöer för 
 barnen och än idag är Harald Aronssons park en uppskattad plats för 
både barn och vuxna. Detta avsnitt är ett försök att sammanfatta både 
nu- och dåtid. Parkens kulturhistoriska värden vävs samman med resul-
taten av  observationer och analyser av parken. De punkter som presen-
teras nedan har kategoriserats för att belysa vad jag utifrån inhämtad 
kunskap anser att man bör värna, utveckla eller undvika vid en kom-
mande upprustning av Harald Aronssons park. Samtliga punkter presen-
teras utan inbördes ordning. 

ÖREBROARNA SÄGER SITT 
Kommuninvånarna i Örebro fick år 2016 möjlighet att delta i en 
 enkätundersökning gällande Örebro Kommuns grönområden. Syftet 
från kommunens sida med enkätundersökningen var att skapa en över-
siktlig bild över vilka grönområden som invånarna uppskattar samt var-
för dessa grönområden gillas. Webbenkäten ”Bästa platsen! Tyck till om 
Örebros grönområden” samlade även in invånarnas synpunkter och öns-
kemål gällande förbättring och utveckling av platsernas respektive upp-
levelsevärden. Bakom enkäten stod Spacescape tillsammans med Örebro 
Kommun och totalt inkom 1 730 enkätsvar. Könsfördelningen mellan 
respondenterna var relativt jämn, gällande åldersfördelning var dock 
barn 0-19 år underrepresenterade, endast 9 % av de svarande var barn. 
Majoriteten av respondenterna angav att de är mycket eller ganska nöjda 
med grönområdena i sin närmiljö, detta gäller även för boende i  Rosta; 
37 % uppgav att de var Mycket nöjda, 50 % Ganska nöjda samt 13 % Inte 
så nöjda gällande parker och naturområden i närheten av bostaden, 
totalt inkom cirka 70 svar som berörde Rosta (Örebro Kommun, 2016). 

Uppskattade kvaliteter

Generellt för de platser som omnämndes av respondenterna så uppskat-
tades de för sina kvaliteter för återhämtning och rekreation, därefter kom 
platser som erbjöd olika aktivitetsmöjligheter eller sociala funktioner. 
90 % av de som valde att markera Harald Aronssons park som en upp-
skattad plats bodde i Rosta, resterande 10 % i kringliggande bostads-
områden. Resultatet från enkätundersökningen ”Bästa Platsen!” visar att 
parken är en populär plats för boende i Rosta och de mest uppskattade 
kvaliteterna bland respondenterna var; ’Blommor & planteringar’, ’Lugn 
& ro’, ’Lekplats’, ’Bara vara eller hänga’ samt ’Mötesplats och folkliv’. 

Vidare framkom det i enkätundersökningen att några respondenter 
såg parken som en grön oas, att läget var bra samt att det var positivt 
med duschmöjligheter. Ytterst få respondenter uppgav att tillgänglig-
heten i kommunens grönområden och parker var ett problem. En av tio 
 respondenter uppgav att promenadvägar behöver förbättras och ännu 
färre respondenter hade invändningar mot informationen om områden 
och tyckte inte att denna behövde förbättras (Örebro Kommun, 2016). 

Skilda önskemål mellan olika sektorer

90 % av respondenterna uppgav att de besvarade enkäten som privat-
personer, resterande 10 % utgjordes av de tre sektorerna: ’Fritidsverk-
samhet, förskola, skola’, ’Förening & organisation’ eller ’Vård- & om-
sorgssektorn’. Vård- & omsorgssektorn framhöll bland annat önskemål 
om att kunna njuta av blomrabatter, vara en del av livet i parken, ha 
möjlighet att grilla och att alla sinnen skulle få sitt. Fritidsverksamheter, 
förskolor och skolor uppgav att de främst använder sina platser för peda-
gogik och ”naturlek” och efterfrågade därför åtgärder som skulle gynna 
denna typ av verksamheter. Vindskydd för att möjliggöra utevistelse i 
alla väder samt sittplatser för att kunna ha picknick utomhus (Örebro 
Kommun, 2016). Detta resultat framhåller även Harvard (2006) är ett 
återkommande önskemål från förskolegrupper, många önskar regnskydd 

Figur 158: Diagram över nöjdhetsgraden hos de cirka 70 respondenterna gällande 
 parker och naturområden i närheten av Rosta. 
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• Lekhuset: Ett populärt inslag på lekplats 3. Lekhuset inbjuder till 
lek, ofta fantasilekar där lekhuset är barnets bostad och där mat 
lagas, serveras och avnjuts. Lekhuset tycks med sin utformning 
inbjuda till egen lek, men även ha en förmåga att förena barn kring 
gemensamma lekar.

• Lekbilen: Det är främst skopan som har lockat till lek under 
observationerna. Att hissa eller hala skopan, fylla, tömma eller 
på annat sätt laborera med denna tycks fascinera barnen. Skopan 
tenderar att inspirera till lek som varar under längre stunder, men 
besitter också sådan attraktionskraft att barn kan återkomma flera 
gånger under ett parkbesök. Skopan inspirerar till utforskande 
och experimenterande lek och roar såväl ett som flera barn. Vid 
samlek tillåts barnen öva samarbete.

• Doftschersminbuskaget: En plats dit barn kan dra sig undan, 
antingen för avskild lek eller för att observera andra barns lek på 
avstånd. Platsen möjliggör även att se utan att bli sedd, skänker 
skugga samt har rumsliga kvalitéer. Har benämnts som koja. 
Blommor, grenar och blad från buskaget har observerats bli till 
löst material i leken.

• Den lilla höjdskillnaden: Hittas på lekplats 1 och har observerats 
nyttjas som en egen plats inom lekområdet. Barnen försökte till 
exempel frakta en mask till toppen av den minimala kullen.

• Gungorna: Gungställningarna på parkens tre lekplatser står i stort 
sett på de platser där de ritades in i slutet av 1940-talet. Gungor 
var även ett karakteristiskt lekredskap för parklekplatser från 
1940-talet och än idag har de under observationer visat sig vara 
ett uppskattat lekredskap. Av gunglekredskapen som idag finns 
i Harald Aronssons park tycks gungorna vara allra populärast. 
Att gungställningarna både har gungsitsar och småbarnsgungor 
är positivt eftersom det möjliggör för barn i alla åldrar att gunga. 
Gungorna används för lek med hög fart, men även som informella 
sittplatser där barn, ungdomar och vuxna umgås och socialiserar. 

PARKELEMENT ATT UTVECKLA

Rumskänslan: Parken är rik på lövfällande träd, men har få vinter-
gröna inslag. Detta medför att parken upplevs som kal under den 
avlövade perioden. Jag anser att rumskänslan skulle kunna stärkas 
genom att plantera in fler buskar samt vintergröna träd i parken. Att 
återinföra fler buskar i parken skulle även bidra till att minska känslan 
av att parken har ett ”golvdrag” samtidigt som de skulle tillföra mer 
löst material som barnen kan leka med. En sådan åtgärd har även 
 potential att höja parkens OPEC-värde, då det korrelerar med kategori 
B: Andelen yta med buskar, träd eller kuperad terräng, samt till viss del 
även med kategori C: Integrationen mellan vegetation, öppna ytor och 
lekytor� Bristen på buskvegetation i parken, särskilt i närheten av lek-
platserna lyftes i Sandseters verktyg 6 categories of risky play, eftersom 
det finns få ställen där barnen kan försvinna eller komma vilse. 

Skuggmöjligheter: Skuggmöjligheterna på parkens tre lekplatser är 
bristfällig och allra sämst med skugga är det på lekplats 3 som är fullt 
solexponerad. 

Tillgängligheten: Trots att parken klassas som en stadsdelspark 
är ingen av parkens tre lekplatser tillgänglighetsanpassad. Kanter 
 bestående av stockar, avsaknad av ramper och övervägande mark-
material av sand är några exempel på förhållanden som kan försvå-
ra och till och med omöjliggöra för personer med funktionsned-
sättningar att aktivt delta i lek på lekplatserna. 

• Stockkanterna: Har observerats nyttjas som balansredskap, 
men även som ”hinder” att hoppa upp på eller hoppa ner ifrån 
alternativt att hoppa över eller gräva sig in under. Värt att 
poängtera är att inte samtliga stockkanter behöver tas bort. Det 
är tillräckligt om några stockar tas bort så att redskapen blir mer 
tillgänglighetsanpassade.

• Gångvägarna: Håligheter i gångvägarna bör repareras. 

PARKELEMENT ATT VÄRNA OM 

Den stora, öppna gräsytan: Redan i tävlingsunderlaget för Rosta fanns 
det preciserat att där skulle anläggas ett lekfält för barnen, detta syns ock-
så på ritningar från 1949. Sven Hermelin, som tillsammans med  Walter 
Bauer anses representera ”Stockholmsstilen”, ansåg att stora gräsytor 
var viktiga. Hermelin ansåg att gräsmattan var till för att användas och 
Eric Laufors såg gräsmattan som ett sammanbindande element. Harald 
Aronssons parks stora gräsyta har setts nyttjas till solbad, något som Erik 
Bülow-Hübe ansåg var viktigt att det gavs plats för i en park. Till skillnad 
från lekplatserna med fast lekutrustning, är den stora öppna gräsytan en 
oprogrammerad yta där endast fantasin sätter gränser. Den stora öppna 
gräsytan kan därmed anses vara en viktig del av Harald Aronssons parks 
utformning och jag anser att man bör sträva efter att behålla den intakt. 

Träd och övrig vegetation: Karakteristiskt för hur man planerade träd 
under 1930-1950-talet var att träden ofta gavs utrymme för att de skulle 
kunna växa sig stora. Walter Bauer förespråkade användandet av snabb-
växande trädarter för att snabbt skapa rumslighet, som på sikt skulle 
ersättas av ädellövträd.  I Harald Aronssons park har dessa snabbväxande 
träd, så som Populus nigra (svartpoppel), blivit välväxta. Idag skapar 
svartpopplarna tillsammans med parkens övriga träd en rumskänsla, 
vilken är som starkast under vegetationsperioden då de lövade kronorna 
skapar ett ”tak”. Träden tillsammans med övrig vegetation möjliggör för 
barn att följa årstidsvariationerna och erbjuder utöver rumskänsla, även 
goda sol- och skuggförhållanden samt skänker löst material till leken. De 
äldre träden i parken bidrar med platskaraktär samt erbjuder viktiga livs-
miljöer för insekter och fåglar. Acer sp. (lönn) är idag det dominerande 
släktet bland träden i parken.

Skulpturen vid plaskdammen: Ulla Bodorff, som tillsammans med 
Walter Bauer ses som representanter för ”Stockholmsstilen”, placera-
de ofta en skulptur på en central plats i sina bostadsprojekt. Bodorff 
kan ha inspirerat till utplaceringen av bronsskulpturen, Första äventy-

ret av David Wretling som invigdes i Harald Aronssons park år 1950. 
Bronsskulpturen har observerats väcka barns nyfikenhet samt locka 
till lek, främst fantasilek. Därmed anser jag att man vid upprustning av 
plaskdammen bör värna om statyn.

Kullen: En viktig komponent i leklandskapet som skapats av schakt-
massor vid parkens anläggande. Kullen med en höjd av cirka 2,5 meter 
är parkens enda större topografiska avvikelse och har observerats utgöra 
både en utsiktsplats och en pulkabacke samt en plats för lek med hög 
fart.

Tennisplanen: Var vid anläggandet en grusad fotbollsplan, men 
 omvandlades genom asfaltering till tennisplan. Den asfalterade tennis-
planen är liksom den grusade fotbollsplanen, parkinslag som går i linje 
med det Erik Bülow-Hübe förespråkade skulle finnas i en park. Den 
asfalterade ytan erbjuder ett bredare spektrum av fartfyllda använd-
ningsmöjligheter, trots att enbart tennis har observerats. Vintertid spolas 
 tennisplanen, om vädret medger.

De tre lekplatserna: I Harald Aronssons park gavs barnen rejält med 
utrymme, något som gick helt i linje med rådande ideal på 50-talet. Erik 
Bülow-Hübe förespråkade att det i parker skulle finnas både lek- och 
idrottsplatser. Även Birger Myllenberg ansåg att det var viktig med lek-
platser och att där skulle finnas både plaskdamm och sandlåda. Ulla 
Bodorff sällade sig också till dem som ansåg att man skulle göra plats för 
barnen, med centralt inrättade lekplatser med flera lekredskap. Harald 
Aronssons parks tre lekplatser finns med på ritningar från 1949, något 
som vittnar om att man var medveten om att Rosta planerades bli ett 
barnrikt område. Att lekplatserna dessutom ligger nära gångvägarna, 
 anses vara positivt ur både trygghets- och tillgänglighetssynpunkt. Vissa 
av lekredskapen på lekplatserna är i dagsläget slitna och kommer förr 
eller senare behöva bytas ut. När ett sådant byte sker är det av vikt att 
de positiva funktioner som det gamla lekredskapet haft, finns kvar eller 
 förstärks av det nya lekredskapet. 
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lekvärde. Blomsterprakt är något som efterfrågades av respondenterna 
i ”Bästa platsen!”, liksom fler sittplatser. Viloplatser var ett av många 
inslag som Erik Bülow-Hübe förespråkade skulle finnas i en park. Väx-
terna i perennplantering 1 har börjat chansera, varför jag anser att denna 
perennplantering är i behov av upprustning. Perennplantering 1 bör ut-
vecklas samt pergolan värnas. Trots att perennplantering 2 inte tillfördes 
parken förrän på 1990-talet och saknar pergola, så anser jag att denna 
perennplantering bör värnas eftersom multisensoriska inslag är en brist 
på lekplatserna. Barns möjligheter till utforskande av de fem sinnena 
är därmed  begränsad, varför jag anser att perennplanteringarna med 
sina multi sensoriska element, kontraster och taktila stimuli, är  särskilt 
 betydelsefulla inslag i parken. Platserna vid perennplanteringarna 
 erbjuder även möjligheter till lugna och sociala aktiviteter.

Grillplats: I webbenkäten ”Bästa platsen!” efterfrågade respondenter-
na grillmöjligheter. En inrättad grillplats har aldrig funnits i parken, 
 däremot har det noterats att parkytan nyttjas för grillning. 

UNDVIK ATT TILLFÖRA 

Topografiska förändringar: Karakteristiskt för den funktionalistiska 
parken är att hänsyn togs till platsens naturliga terrängförhållanden. 
Av den anledningen tycker jag inte att det är försvarligt att genomföra 
topografiska förändringar i parken, utan anser att man bör behålla 
den nivånivellering som idag finns i parken. 

Växtmaterial med brokiga eller färgade blad: Under tiden för 
 Harald Aronssons parks anläggande förordades användandet av växt-
material med endast gröna bladnyanser. Däremot fick växterna gärna 
ha eldiga bladfärger på hösten eller ymnig blomning under vår- och 
sommarhalvåret. 

Asfalt: Ursprungligen anlades grusgångar i parken, dessa blev sedan 
asfalterade, för att senare brytas upp till förmån för ett återinförande 
av grus. En jämn asfaltsyta kan förvisso uppmuntra till en viss typ av 
lek med hög fart samt är bra ur tillgänglighetssynpunkt, men även 
slottsgrus är ett tillgängligt markmaterial. Slottsgrus används ofta på 
kyrkogårdar, som också många gånger har kulturhistoriska värden. 
Att använda denna typ av grus framför asfalt anser jag är mer kultur-
historiskt riktigt sett till Harald Aronssons parks historia. Grusgångar 
var även något som Erik Bülow-Hübe förespråkade.

Belysningen: Det finns enbart fyra belysningsarmaturer på 16 728 
 kvadratmeter parkyta. Samtliga tre fungerande armaturer finns dessut-
om vid lekplats 3, vilket medför att besökare tycks undvika att vistas i 
 parkens övriga delar under dygnets mörka timmar. Bristen på belysning 
i parken lyftes dels fram som en av parkens svagheter vid SWOT-analy-
sen och mer belysning var även ett vanligt önskemål från respondenter 
i  enkätundersökningen ”Bästa platsen!”. Belysning kan öka både trygg-
hetskänslan och nyttjandefrekvensen.

Sittmöjligheter: De formella sittplatsernas utformning är inte helt 
 optimal. Parkbänkarna saknar armstöd vilket kan försvåra för vissa 
 individer att resa sig upp. Dessutom önskade respondenter i enkätunder-
sökningen ”Bästa platsen!” fler sittplatser i parken. Därför anser jag att 
fler och mer varierade sittplatser behöver adderas samt att de befintliga 
sittplatserna bör ses över. 

Mer vilda partier: Det finns i dagsläget begränsat utrymme för barnen 
att sätta spår och skapa egna platser. 

Miljöinslag med större flexibilitet: Lekplatserna är i dagsläget utrustade 
med mestadels statiska lekredskap vilket begränsar platsernas miljö-
erbjudanden så väl som variation. Det finns begränsade möjligheter till 
varierad fysisk aktivitet. 

Plaskdammen: Den hexagonformade plaskdammen för större barn 
kom till redan när Harald Aronssons park anlades. Walter Bauer kan 
eventuellt ha inspirerats av arkitekten Gunnar Leche, som gärna använ-
de sig av 6-kantiga former och som har arbetat med Leif Reinius och 
Sven Backström, arkitekterna som ritade Stjärnhusen. Erik Bülow-Hübe, 
Birger Myllenberg och Eric Laufors förordade att plaskdammar skulle 
anläggas för barnen. I Harald Aronssons park har plaskdammen delvis 
kalkstensbeläggning, något som är karakteristiskt för de plaskdammar 
som Laufors ritade, bland annat i Sala backe. Stenmuren vid plaskdam-
men har setts nyttjas som en samlingsplats för ungdomar, där stenmuren 
agerat informell sittplats. Plaskdammen har under säsongen 2018 varit 

avstängd, men Örebro kommun ämnar rusta upp och åter sätta plask-
dammen i drift.

• Regnskyddet vid plaskdammen: Skärmtaket är den enda plats i 
parken som ger skydd mot regn. Redan på ritningarna och bilder 
från 1950-talet kan skärmtaket ses. Jag anser att regnskyddet är i 
behov av renovering på grund av slitage. 

Bollplanen: I tävlingsunderlaget för Rosta fanns det preciserat att där 
skulle anläggas en grusad bollplan. Detta går även i linje med den stads-
planeringslag som trädde i kraft 1931 som yrkade på att områden för 
idrott och lek skulle reserveras i stadsplanerna och i de arealmässigt mer 
tilltagna stadsdelsparkerna anlades ofta fotbollsplaner. I Harald Arons-
sons park finns både en fotbolls- och en tennisplan, två inslag som Birger 
Myllenberg förespråkade skulle finnas i en park. Fotbollsplanen erbjuder 
fartfyllda aktiviteter, så som fotbollsmatcher eller andra bollekar, dock 
har den aldrig setts nyttjas. Med grund i det obefintliga nyttjandet skulle 
den yta som upptas av grusad bollplan kunna utvecklas för att främja 
barns fysiska aktivitet.  

Perennplantering 1 & perennplantering 2: På ritningar från slutet 
av 1940-talet benämns perennplantering 1 i Harald Aronssons park 
”blomstergård” och både på ritningar och flygfoton har noterats en 
struktur som ser ut att vara en pergola. Trots att denna plats har fått 
en annan skepnad idag, så är den fortfarande belägen på samma plats i 
parken och har fortfarande viss blomsterprakt. Dessutom inbjuder både 
denna, men även perennplantering 2, in till sinnesupplevelser. Perenn-
plantering 1 har en cirkulär form och skapar ett rum i rummet.Häcken 
ger skydd i ryggen, en aspekt som tas upp i Appeltons teori Prospect and 
refuge. Framför bänkarna finns den perennplantering som gett platsen 
sitt namn och som skänker blomsterfägring under vegetationsperio-
den samt gynnar pollinatörer. Under gåturen väckte perennplantering 1 
flickans nyfikenhet. Att till exempel upptäcka växternas färg och form 
tycktes fascinera flickan och platserna kan därmed även anses ha ett 
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VISA HÄNSYN TILL PLATSEN
Riksantikvarieämbetet slog år 2014 fast att Harald Aronssons park är en 
miljö i vilken stor försiktighet ska iakttas vid alla typer av förändringar. 
Detta går hand i hand med Grönstrategi för Örebro kommun som har tol-
kats och inkorporerats i uppsatsens förslag. Att identifiera och utgå från 
Harald Aronssons parks befintliga strukturer samt dess kultur historiska 
karaktärsdrag lyfts i Grönstrategin. I linje med detta anser även jag att 
stor hänsyn bör tas till parkens kulturhistoriska värden och att den kom-
mande upprustningen av parken bör göras på ett varsamt sätt.  Ingen 
av de förändringar som jag föreslår är så stora att de är svåra att göra 
 ogjorda, till exempel föreslås inga topografiska förändringar.  Däremot 
finns ett lekbuskage och salixtunnlar med bland förslagspunkterna, 
eftersom jag anser att dessa förändringar skulle kunna tillföra stort lek-
värde till parken, utan att de kulturhistoriska värdena tillfogas betydande 
skada. Jag vill dock poängtera att inga förändringar kan göras utan att 
 parkens fysiska uttryck på något vis förändras. Som jag ser det kan inga 
förändringar ske kompromisslöst. Alla förändringar är en avvägning 
mellan bevarandet av parkens fysiska uttryck och utvecklandet av ute-
miljön mot nutida ideal och kunskaper om barns lek.  

Jag tror att samtliga föreslagna insatser kan utveckla landskapets lek-
värden i Harald Aronssons park. I Örebro kommuns Riktlinjer för 
lekplatser som presenterades i litteraturstudien står: ”Lekmiljöerna bör 
gestaltas utifrån platsens förutsättningar och kan gärna anknyta till den 
aktuella stadsdelens identitet�” (Örebro kommun, 2017 s. 10). Jag har haft 
svårt att inkorporera Rostas identitet på ett bra sätt i förslaget, men de 
föreslagna skulpturerna föreställande kor knyter an till Rostas historia. 
Från fotografier har det framkommit att parken nyttjades som betesmark 
fram till dess att Stjärnhusen med tillhörande Rostaparker anlades. Flera 
tidstypiska inslag finns än idag bevarade i parken så som plask dammen, 
bollplanerna och den stora öppna gräsytan. Jag föreslår att parken 
 berikas med ännu fler möjligheter till lek. Tanken är att skapa lekmiljöer 
mellan parkens tre lekplatser för att uppmuntra förflyttning mellan de 
olika lekmiljöerna (se figur 159). Tankarna om ett lekstråk i parken är 
sprungna dels ur en platsobservation där två pojkar lekte sig fram genom 

parken med en PET-flaska dels ur den gåtur som genomfördes. Den 
flicka som observerades under gåturen lekte även hon sig fram genom 
parklandskapet. De föreslagna tilläggen är tänkta att ytterligare förstärka 
det naturliga, cirkulära lekflödet genom parkens olika delar. Möjligheten 
att leka sig fram genom landskapet kan, i sig självt, stimulera till ökad 
fysisk aktivitet. De föreslagna salixtunnlarna är dock tänkta att ytterligare 
höja graden av fysisk aktivitet i parken.

Att barn ska kunna leka och utvecklas i stimulerande utemiljöer påpekas 
i både Barnkonventionen och nationella lagar, riktlinjer och mål. Reger-
ingen lyfter i En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110) fram barn och 
unga som angelägna målgrupper i det hälsofrämjande samhällsplane-
ringsarbetet på nationell nivå. Detta går även i linje med Grönstrategi för 
Örebro kommun som även den presenterades i litteraturstudiens första 
kapitel. Kopplat till lek och hälsa, så är Grönstrategi för Örebro kommun 
i högsta grad aktuell. Där sägs att man ska arbeta för att tillgängliggöra 
och utveckla stadens grönområden med fokus på motion, rekreation 
och lek. Det tolkar jag som att Harald Aronssons park ska vara både 
tillgänglig och attraktiv samt genom sin utformning väcka leklust och 
därigenom bidra till ökad fysisk aktivitet bland barnen. Vidare belyser 
Grönstrategi för Örebro kommun vikten av att det inte bara ska vara 
möjligt, utan även enkelt att ta sig ut.  Belysning, bänkar och cykelställ är 
några konkreta åtgärder som underlättar aktiv transport, åtgärder som 
kan uppmuntra till fysisk aktivitet. 

Genom förslagen om upprustning av Harald Aronssons parks två 
 perennplanteringar, uppsättning av insektshotell samt anläggning av 
lekbuskage samt salixtunnlar och diverse andra åtgärder gynnas den 
biologiska mångfalden. Det går helt i linje med Grönstrategi för Örebro 
kommun att stärka stadens ekosystemtjänster. Grönstrategin kan även 
ses som en förlängning av de nationella miljökvalitetsmålen som satts 
upp för att bland annat säkerställa människors tillgång till en God 
 bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv där natur- och kulturvärden 
tas tillvara och utvecklas. 

Val av växtmaterial, parkens gröna byggstenar, är en viktig del i bevaran-

HARALD ARONSSONS PARK I 
FRAMTIDEN

Detta kapitel presenterar idéer och riktlinjer som kan vara ett stöd för 
Örebro Kommuns kommande upprustning och utveckling av Harald 
Aronssons park. Förslagets främsta syfte är att främja barns fysiska och 
psykiska utveckling genom stärkandet av parklandskapets lekvärde. 
 Befintliga kvalitéer och lekvärden som anses viktiga att bevara har tagits 
i beaktande liksom platsens kulturhistoriska värden. Förslaget är ämnat 
att skapa lekfulla och spontana lekmiljöer som tillsammans bildar ett 
informellt lekstråk runt parken som är tänkt att stimulera till ökad fysisk 
aktivitet. 

Förhoppningen är att parken ska attrahera besökare att stanna under 
en längre tid. Förslaget riktar sig främst mot barn, men även gentemot 
 andra besökare för givetvis ska stadsdelsparken kunna användas och 
uppskattas av alla.

De olika utvecklingsförslagen har kategoriserats, i följande ordning, 
under de tre rubrikerna: Lekorienterade utvecklingsmöjligheter, Allmän-
orienterade utvecklingsmöjligheter samt Skötselorienterade utvecklings-
möjligheter� 
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det av Harald Aronssons parks gröna kulturarv och kräver fingertopps-
känsla. Enligt Persson & Persson (1995) är ett sätt att klara av denna 
balansgång att använda sig av redan befintliga växtarter alternativt att 
snegla på vad som använts i likåldriga miljöer. För att ge en fingervisning 
om vilket växtmaterial som är tidstypiskt för Harald Aronssons parks 
anläggande, bifogas två listor med växtförteckningar som bilagor till 
denna uppsats. Den ena förteckningen listar växtmaterial som använts 
på bostadsgårdar. Listan som sammanställts av Persson & Persson (1995) 
innehåller arter som frekvent nyttjades i bostadsområden under 1930- 
till 1950-talet (se bilaga 2). Därefter följer en växtförteckning över Stjärn-
husens bostadsgårdar sammanställd från planeringsförslagen signerade 
Örebro kommuns stadskontor 1949 (se bilaga 1).  Under avsnittet Träd 
i nulägesanalysen hittas en förteckning över samtliga trädarter som idag 
finns i Harald Aronssons park (se tabell 6). Denna förteckning kan också 
användas för att skapa sig en uppfattning om vad som är ett tidstypiskt 
växtmaterial. 

En stadsdelspark är inte enbart tänkt att nyttjas sommartid, utan bör 
även ha andra värden som lockar besökare till parken under årets alla 
dagar. Under platsbesöken blev det tydligt att parken förändrades med 
årstiderna, rumsbildningarna, formerna och färgerna i parken var inte 
alls lika påtagliga vintertid. Då vi befinner oss i det skandinaviska landet 
Sverige, där vintrarna kan vara långa, är det av betydelse att samtliga 
årstider tas i beaktande vid en omgestaltning gällande såväl vegetationen 
som andra parkinslag. Jag föreslår därför att fler vintergröna inslag plan-
teras i parken, men även att parkens sociala värden utvecklas ytterligare. 
Det senare går i linje med Grönstrategi för Örebro kommun, som fram-
håller att de sociala värdena i parker ska utvecklas som mötesplatser för 
att bland annat bidra till ökad trivsel och människors hälsa. Genom att 
förbättra den fysiska miljön, till exempel genom att skapa möjligheter för 
social interaktion kan känslan av tillit stärkas och kommunikationen öka 
(Wood & Giles-Corti, 2008). I linje med detta presenterar jag några för-
slag, så som förbättrade sittmöjligheter intill gångstråk samt en samlings-
punkt med grillmöjligheter, som tros kunna skapa möjligheter för social 
interaktion och tillika kombinera några av de värden som framhölls av 
respondenterna i enkätundersökningen ”Bästa platsen!” 

Figur 159: Illustration som visar till-
tänkta leknoder mellan de  befintliga 
lekmiljöerna i parklandskapet. Till 
vänster ses salixtunnlar och en sam-
lingsplats med grillmöjligheter samt 
träskulpturer. Till höger syns ett 
lekbuskage. Tanken med dessa noder 
är att ytterligare förstärka ett cirku-
lärt lekflöde genom parklandskapet, 
vilket den gröna cirkeln med pilar 
 illustrerar. 
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Aktiviteter i parken och på dess lekplatser

I planeringsprocessen bör man tänka aktivitet snarare än redskap och 
se bortom klätterställningen, gungorna och sandlådan vilka är de tradi-
tionella inslagen på svenska lekplatser (Harvard, 2006). 

(SFS 2010:900). Trätrall är ett exempel på inslag som kan möjliggöra för 
rullstolsburna personer att korsa sandytor för att ta sig till eller från ett 
lekredskap. För ramper gäller samma krav som för gångytor dvs att de är 
halkfria och jämna. 1:20 är den högsta rekommenderade lutningen och 
0,5  meter är minsta rekommenderade bredd. Ramper bör vara försedda 
med tvågreppsräcke på höjderna 0,7 och 0,9 meter samt ett 0,1 meter 
högt avåkningsskydd. Förflyttning mellan lekredskap och rullstol under-
lättas av plattformar med handtag (Harvard, 2006). 

Bevarandevärd lekplatsutrustning

Det finns i dagsläget några inslag på de befintliga lekplatserna som efter 
observationer kan anses vara särskilt bevarandevärda. Dessa är inslag 
som har setts brukas frekvent av barn och som inbjuder till egen lek 
liksom till samlek. Att lekplatsutrustningen tas upp här innebär inte 
nödvändigtvis att utrustningen måste finnas kvar så som den ser ut idag. 
Det innebär snarare att lekplatsutrustningen besitter vissa kvaliteter och 
funktioner som anses höja platsens lekvärde och som föreslås ska fort-
sätta finnas på platsen.

Lekbilen

Lekbilen på lekplats 1 inspirerade under observationerna till lek i olika 
former, fantasi-, så väl som konstruktions- och samlek. Den kan nyttjas 
av flera barn samtidigt och stundtals försiggick där två parallella lekar. 
Körandet av bilen på ena sidan och lek som kretsade kring att fylla, töm-
ma, ösa, hissa och skopa sand på andra sidan. Lek med skopan kan ha 
nyanser av experimenterande lek. Lekbilen tycktes i likhet med båten på 
lekplats 3 inbjuda till lek som handlar om att resa. 

Rekommendationer för lekhus

Harvard (2006) uppger att lekhus och kojor som är tänkta att användas 
av samtliga barn inte bör förses med hög tröskel eller trappsteg, utan 
med en liten ramp eller avfasning. Den fria bredden på öppningar och 
dörrar bör minst vara 0,9 meter, förutsatt att där finns flera öppning-
ar. Generellt uppskattar barn små utrymmen och används mindre, 
 manuella rullstolar så är en bredd av 0,7 meter tillräckligt för att tillåta 
passage genom öppningar. Riktvärdet för fripassage är betydligt bredare 
om det endast finns en passage för att ta sig in och ut ur lekutrymmet. 
Två passager medför att komplicerade rullstolsmanövrar inne i lek-
utrymmet kan undvikas (Harvard, 2006). 

LEKORIENTERADE UTVECKLINGS 
MÖJLIGHETER
Här presenteras de förslag som i första hand är tänkta att höja park-
landskapets lekvärde men som givetvis i förlängningen också syftar till 
att höja besöksupplevelsen för samtliga besökare. 

Skuggmöjligheter

Skuggmöjligheterna på lekplatserna är idag undermåliga, framförallt 
på lekplats 2 och lekplats 3. Harvard (2006) framhåller att goda sol- och 
skuggförhållandena kan skapas genom att plantera mer vegetation i 
 anslutning till lekutrustning. Boldemann et al (2005) framhåller att 
gungor som står i skugga kan normalisera UV-exponeringen utan att 
för den skull sänka aktivitetsnivån. Jag föreslår därför att vegetation 
som kan skänka skugga planteras in på lekplatserna. I avsnitten Natur-
lik  plantering samt Kojor och tunnlar presenteras två förslag som kan ge 
 ökade skuggmöjligheter invid lekplats 1 och lekplats 3.

Tillgänglighet

Ingen av parkens tre lekplatser är idag anpassad för barn med funktions-
nedsättningar. Samtliga lekplatser i sin helhet behöver inte anpassas, 
men jag föreslår att minst ett inslag på varje lekplats ska tillgänglighets-
anpassas. Lekbilen på lekplats 1 kan liksom lekhuset på lekplats 3 med 
relativt enkla medel tillgänglighetsanpassas. Ramper över stockkanterna 
upp på plattformarna kan göra lekutrustningens lekvärden tillgängliga 
för fler. Viktigt är dock att även vägen fram till lekredskapen tillgänglig-
görs. Jag föreslår därför att gångstråken ses över både till och inom lek-
platserna. En sådan anpassning går i linje med dels Barnkonven tionen 
artikel 23 och dels med Plan- och bygglagen kapitel 8, där det övergri-
pande kravet gällande tillgänglighet på offentliga platser regleras (SFS 

Lekhuset 

Lekhuset på lekplats 3 visade sig under samtliga typer av observa-
tioner vara ett mycket uppskattat inslag i parken. Lekhuset har visat 
kapacitet att locka till egen lek liksom samlek av olika slag, och det  
även om barnen inte känner varandra sedan tidigare. Lekhusets 
inredning med bord, bänkar, fönster och affärsdisk anses bevaran-
devärda eftersom de inbjuder till fantasilek. Lekhuset kan dessutom 
vara en fysisk plats i leken, en destination för resande eller en bostad 
för lekens deltagare. Lekhusets tak skyddar även barnen mot solens 
strålar. Lekhuset är det enda lekredskap på lekplats 3, frånsett tun-
neln, som kan skänka skugga under soliga dagar.

Figur 160: Lekbilen på lekplats 1� Närmast i bild syns förarplatsen och baktill last-
platsen med den rörliga skopan�

Figur 161: Lekhuset på lekplats 3. Närmast i bild syns del av lekhusets köksinred-
ning med bland annat en spis. Barnet på bilden leker med den snurrleksak som 
sitter monterad mellan lekhusets två huskroppar. Längst bak i bild skymtar affärs-
disken.
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Klättra

På lekplats 1 och lekplats 3 finns i dagsläget lekställningar. Lekställning-
en på lekplats 3 med rutschbana, tunnel och torn nyttjas mera men de 
på lekplats 1 har under observationer bara setts nyttjas sporadiskt. Lek-
ställningarna upptar en stor del av lekplats 1 yta samtidigt som dess 
fulla potential inte nyttjas. Dessutom är lekställningarna statiska och 
lämnar inte mycket utrymme för barnen att välja svårighetsgrad. För 
att ge  barnen större möjligheter att välja svårighetsgrad föreslås att en 
eller båda lekställningarna byts ut mot mer dynamiska lekredskap som 
 inbjuder till övning av kroppskontroll genom varierad fysisk aktivitet.   

För att stärka barnens möjligheter att klättra och utmana sig själva 
 genom lek på hög höjd föreslås att den mindre klätterställningen på 
lekplats 1 på sikt ersätts av ett eller flera klätterträd. Bengtsson & Bucht 
(1973) framhåller att träd sällan används som klätterredskap, trots att 
de i många fall har ett högre lekvärde än motsvarande lekredskap. Bauer 
framhåller att klätterträd för de större barnen behövs på lekplatser 
(Bauer, 1948 se Rydh, 2018). Det tar dock tid att få ett bra klätterträd, 
därför rekommenderar Bengtsson & Bucht (1973) att det köps in träd i 
större storlekar av snabbvuxna sorter. För att öka lekvärdet ytterligare är 
det bra om trädet är flerstammigt, vilket tillför möjligheten att klättra i 
sidled. Coryllus avellana (hassel), Tilia cordata (skogslind), är trädarter 
som passar bra som flerstammiga klätterträd. Hassel är inte bara ett bra 
klätterträd, utan även ett fruktgivande träd med nötter som ger material 
till leken (Bengtsson & Bucht, 1973). Gunnarsson9 uppger dock att arten 
är starkt allergiframkallande både via nötter och pollen och är därför inte 
tillåten i vissa kommuner. Gunnarsson9 rekommenderar användandet av 
Salix caprea (sälg), Carpinus betulus (avenbok), Prunus avium (surkörsbär) 
och Acer platanoides (skogslönn).

Rutscha

Rutschbanor finns i dagsläget på lekplats 1 och lekplats 3 som en del 
av lekställningarna. Samtliga rutschbanor är smala vilket medför att 
en  vuxen medåkare inte får plats, barnen kan heller inte åka flera på 
bredden. För att tillföra variation mellan de två lekplatserna föreslås att 
rutschbanan på lekplats 3 vilken ofta nyttjas av förskolegrupper, byts 
ut mot en bredare variant vilket möjliggör samlek. Rutschbanan skulle 
även kunna vara ”vågig” och/eller svängd. Harvard (2006) framhåller 
att en bred rutschbana möjliggör för en medåkare att åka med som stöd. 
En tvärslå över rutschbanan underlättar instigning, medan uppstigning 
underlättas av att 
där finns något att 
hålla i. Rutschbanor 
av metall bör inte 
vara södervända 
med tanke på att 
metaller har en god 
värmelednings-
förmåga (Harvard, 
2006).

Figur 166: Rutschbana 
på Tårnlegepladsen i 
Faelledparken, Köpen-
hamn. De två breda 
rutschbanorna är båda 
utrustade med handtag.

Balansera 

Stockkanterna som omgärdar sandytorna har observerats användas som 
balansredskap. För att öka tillgången på olika svårighetsgrader föreslås 
att stockkanten på några ställen byts ut och ersätts av partier med stå-
ende stubb i olika dimensioner och höjder. Till exempel kan inspring-
ningsskyddet framför gungställningen på lekplats 1 bytas ut till stående 
stubb alternativt en träorm som både kan agera informell sittplats och 
balansredskap. 

Norén-Björn (1977) framhåller att barn i alla åldrar generellt roas av 
balansgång, men tenderar att utnyttja stenar, stubbar och staket framför 
fasta balansredskap, det vill säga sådana ting som man kan balansera 
på, men som egentligen inte är avsedda för balansgång. En variationsrik 
utformning kan tillgodose barns klätter- och balansmöjligheter (Norén-
Björn, 1977). Harvard (2006) framhåller att brukargruppen kan vidgas 
om balansredskap inte placeras för högt ovan mark eftersom fallhöjden 
då är låg. Leken kan bli en tävling där även barn med funktionshinder 
kan delta. Lekanordningarnas färg och form kan bidra till utsmyckning 
och gestaltning av platsen. Klossar, eller som på bilden stänger, är enkelt 
att frambringa och tillför värdefull övning till leken. Redskap av trä kan 
dock behöva halkskydd (Harvard, 2006). 

Gunga

Under observationerna nyttjades gungorna på samtliga tre lekplat-
ser, både som informella sittplatser och som lekredskap. För att stärka 
möjligheterna till social samvaro och samlek på gungorna föreslås att 
utbudet av olika gungsitsar ökar. Till exempel kan ”kompisgungor”, 
korggungor där fler kan gunga samtidigt, eller tvåsitsiga gungsitsar 
inkor poreras. Gungor är en kategori av lekredskap som alltid står högt 
på  önskelistan, kanske för att dessa redskap kan användas av barn i alla 
åldrar, året runt.

”Vår relation till tyngdkraften bestäms av balans- och 
jämnviktskänslan. Den byggs upp genom träning av sin-
nen och muskelinformation. Redskap som ger rörelse upp 
och ner, fram och tillbaka och runt med olika rytm och 
hastighet har därför sin givna roll på utelekplatsen. Det 
är viktigt för alla barn.” 

-Harvard, 2006 s. 52. 

Figur 162: Sicksackstänger för övning av balansgång på låg höjd. 
Figur 163: Stockkant av stående stubb i olika höjder. 

Figur 164: Kompisgunga. 
Figur 165: Gungsits ”Tango” med plats för ett barn och en vuxen att gunga tillsammans.
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Inspirera till lek genom färg & form 

Lekplatserna i parken består till stor del av fasta, statiska lekredskap som 
installerades under 1990-talet och som idag är slitna och i behov av upp-
rustning. Lekplats 1 och lekplats 3 är i stort sett identiska med likvärdigt 
upplägg och samma typ av utrustning, vilket innebär att variationen är 
begränsad. 

Samtidigt framhåller Harvard (2006) att former kan skänka tröst och 
 stimulans och objektet behöver inte föreställa något särskilt. Lek med 
färger kan skapa spännande möten, exempelvis kan insidan av ett le-
kredskap målas i en avvikande färg (Harvard, 2006). Även Norén-Björn 
(1977) framhåller att kontraster mellan mörker och ljus generellt lockar 
barn. 

Det föreslås därför att lekredskap och avgränsningar på lekplatserna 
bemålas i kontrasterande färger och att ny lekutrustning uppvisar en 
större variation av mer inspirerande former. En större variation i färg 
och form kan inspirera till lek i olika former så som fantasilek.  All lek-
utrustning behöver inte vara fyrkantig och stå på pelare.  

I kapitlet Harald Aronssons park då, på sidan 77, finns ett fotografi som 
föreställer betande kor på den plats där parken senare anlades (se figur 
40). För att knyta an till historien och föra in en mer spännande form-
givning i parken föreslås det att skulpturer föreställande kor placeras i 
parkens sydvästra hörn (se figur 159). Sådana skulpturer av boskaps-
djur finns bland annat i Bryggartäppan samt Ivar Los park i Stockholm. 
Den senare lekplatsen är även utrustad med mjölkkanna, vilken vid 
besök i parken sågs inspirera till fantasilek där ett barn ”mjölkade” 
 kossan. Skulpturernas föreslagna placering i sydvästra hörnet syftar dels 
till att försöka binda samman perennplantering 2 med lekplats 1 och 
dels för hindra att bilister kör på gräsytan för att ta sig förbi bilspärren. 
 Skulpturerna kan gärna kombineras med några större stenar och/eller 
lägre buskar för att skapa rumskänsla och minska parkens ”golvdrag”. Att 
känna, klättra och rida eller på annat sätt uppleva ett föremåls form med 
kroppen lockar inte alltför sällan barn till fantasilek. 

Figur 174: En urholkad 
stock har i Valbyparken, 
Köpenhamn, formats till 
en båt. Båten kan ge associ-
ationer till forntiden. 

Figur 171: Häst och vagn från Bryggartäppan, Stockholm. 
Figur 172: Träfigurer från Valbyparken, Köpenhamn. Flodhästarna är några av många 
träskulpturer i parken, vars vänliga framtoning lockar till beröring.  
Figur 173: Träskulptur i form av en ko med kalv från Ivar Los park, Stockholm.  

Sandlek

Sandlek har funnits i Harald Aronssons park sedan planeringsstadiet 
1949 då inte mindre än fyra platser för sandlek ritades in. För att till-
gängliggöra sandleken föreslås att en del av sandlådan höjs upp så att 
rullstolsburna lätt kan nå sanden, något som rekommenderas av Har-
vard (2006). Harvard (2006) menar att det fria utrymme som krävs för 
att ett rullstolsburet barn ska kunna sitta kvar i rullstolen men ändå leka 
med  sanden, skiljer sig mellan olika typer av rullstolar. Genom att till-
handahålla två olika höjder kan den lägre höjden på cirka 68 centimeter. 
användas av barn som står bredvid rullstolen samt av lägre rullstolar. 
Den högre höjden kan passa högre rullstolar med ett fritt utrymme om 
cirka 76 centimeter. Sandlådans kant bör inte vara allt för bred, utan 
ska främst finnas för att förhindra att sand ramlar ner på marken och 
 försvårar framkomligheten (Harvard, 2006).

Experimenterande lek med ljud

På ett fåtal platser i parken finns möjlighet att experimentera med ljud. 
Harvard (2006) framhåller att ljud kan hjälpa barn att kommunicera 
men att det nästintill är ett undantag att det på lekplatser ges möjlighet 
att skapa egna ljudbilder (Harvard, 2006). Experimenterande lek med 
ljud har observerats på två platser, nämligen på lekplats 1 där ett talrör 
finns och på lekplats 3 där en tunnel har använts på liknande sätt. Det 
har tidigare presenterats förslag på att ta bort lekställningen på lekplats 1 
där talröret idag är monterat. För att det även fortsättningsvis ska finnas 
möjlighet till experimenterande lek med ljud föreslås att ett nytt talrör 
installeras. Ett talrör består av två mynningar som är sammankopplade 
ovan eller under jord med ett rör genom vilket man kan prata eller göra 
ljud (se figur 169). Förslagsvis kan detta grävas ned och de båda myn-
ningarna placeras en bit från varandra för att  inbjuda till samlek. Talröret 
kan då fungera likt en gammal trådtelefon. En mynning skulle kunna 
placeras inne i buskaget med Philadelphus coronarius (doftschersmin) 
och den andra utanför. Buskaget skyddar mot solexponering och kan 
samtidigt tillföra spänning i leken genom att barnen i var sin ände av tal-
röret inte nödvändigtvis ser varandra. 

På bilderna syns exempel på lekutrustning som möjliggör experimen-
terande lek med ljud. Förslagsvis implementeras motsvarande funktion 
någonstans i parken för att öka lekvärdet för barn med syn nedsättning.

Figur 167: Bild till vänster visar kreativ 
sandlek.

Figur 168: Ett upphöjt bakbord med 
kant tillgängliggör sandleken. 

Figur 169: Talrör, Beijers Park, Malmö.

Figur 170: Likt en orgel avger konstruktionen på Søn-
dersøhave Plejeboliger,  Köpenhamn, ljud när träklos-
sarna möter metallrören.
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tor där ett antal uppföljningsytor användes för att titta på vegetations-
slitage. Författarna fann på 1980-talet att det tycktes vara ett undertryckt 
behov av lektillåten vegetation nära bostaden, men att naturlika plan-
teringar kan, om de är välkomponerade, bära och minimera effekterna 
av barns slitage. Dock kommer vegetationen att ta stryk speciellt på tät-
befolkade platser. Gunnarsson & Gustavsson konstaterar att det i huvud-
sak är tre parametrar som styr nyttjandet av planteringsytan: Graden av 
slutenhet, förekomst av fältskikt samt planteringens storlek (Gunnarsson 
& Gustavsson, 1989).

En lekyta som är nyplanterad är generellt sett alltför öppen, steril och 
välordnad för att vara en riktigt attraktiv lekyta för barn. Det är inte 
förrän plantorna börjar växa till sig och planteringen börjar sluta sig som 
den blir attraktiv för lek. Detta kan beräknas inträffa när planteringen 
är mellan 2 till 10 år gammal, beroende på rådande växt-, mark- och 
skötselförhållanden. Gunnarsson & Gustavsson framhåller dock att 
planteringen troligtvis har sitt största värde för barnen från dess att den 
naturlika planteringen börjar sluta sig och ytterligare några år fram i 
tiden. Man bör dock räkna med att ju mer sluten planteringen blir desto 
mer tenderar slitaget att leta sig från brynzonerna och in i beståndets 
inre delar. Vill man ”snabbt” skapa en lockande lekmiljö bör man satsa 
på små planteringsavstånd och snabbväxande arter (Gunnarsson & 
 Gustavsson, 1989). 

Fältskiktet är en annan parameter som påverkar slitage och brytskador, 
det är således inte enbart graden av slutenhet som är avgörande. Plan-
teringar med fältskikt, det vill säga gräs, ogräs eller täckgröda tenderar 
att uppfattas som mer naturlik jämfört med en plantering med bar jord. 
Ett fältskikt kan även bli användbart i leken. Man kan krypa, rulla, ligga 
och smyga och om vegetationen är tillräckligt hög även gömma sig i det. 
Jämfört med planteringar med motsvarande åldersutveckling, så tende-
rar naturlika planteringar med fältskikt vara mer inbjudande, kanske 
eftersom där dels inte finns någon skarp gräns gentemot intilliggande 
ytor och dels för att vegetationen kan öka tillgängligheten under blöta 
perioder jämfört med naken jord. Brytskadefrekvensen i en naturlik 
plantering kan stundtals vara stor, men med ett fältskikt så kan i alla fall 

markkompakteringen mildras. Under plantornas tidiga etableringsfas 
kan det markslitage som uppstår vid lek vara lika hämmande som 
brytskador (Gunnarsson & Gustavsson, 1989). Utrymme för barns lek 
kan skapas innanför täta bryn, där fältskiktet tillåts utgöra golvet och 
ett halvöppet innerbestånd bildar små rum. För att skapa denna typ av 
bestånd kan ett fältskikt sås in i den naturlika planteringen alternativt 
att ogräset tillåts växa i innerbeståndet efter att plantorna har etablerats 
(Gunnarsson & Gustavsson, 1989). Gunnarsson9 betonar att planteringen 
behöver ogräsrensas under de första tre åren, etableringsperioden, men 
att ogräsrensningen därefter blir mer av en estetisk fråga. 

Planteringsstorleken och dess samband med ostörd lek är bland annat 
beroende av brynets täthet samt skiktningen inom beståndet. Effekterna 
av täthet och skiktning är likartad, mindre ytor krävs om vegetationen 
är skiktad och har täckning från marknivå och uppåt. Någon exakt yta 
för att barn ska känna sig ostörda finns därmed inte och är även starkt 
beroende av barnantal, platsens tillgång på vegetation samt dess karaktär 
och funktion. Alltför smala planteringar erbjuder inte tillräckligt med 
utrymme för ostörd lek samt skapandet av inre rum. Dessa rum ska-
pas till viss del av barnen själva, men det är vegetationens vitalitet och 
struktur som ligger till grund för platsvalet, en rumsbildning som senare 
förstärks av barnen själva. Planteringen riskerar att bli mer av en kuliss 
än ett lek buskage om det är alltför smalt. Gunnarsson & Gustavsson 
(1989) presenterar ett exempel där en planteringsbredd om 4 meter inte 
varit tillräckligt brett för att uppfylla barnens önskemål om ostörd lek 
(Gunnarsson & Gustavsson, 1989).

Gunnarsson & Gustavsson (1989) framhåller att sköra och lättbrutna 
arter så som Alnus glutinosa alt. A� incana (klibbal alt. gråal), Fraxinus 
excelsior (ask) och Acer platanoides alt. A� pseudoplatanus (skogslönn 
alt. tysk lönn) tillsammans med Sambucus nigra (fläder) och Salix sp. 
(vide och sälg) är mycket brytutsatta och bör därmed blandas upp med 
sega och eller torniga arter som sällan bryts. Exempel på sega arter som 
mer sällan är brytutsatta är Quercus robur (skogsek), Lonicera xylosteum 
(skogstry), Lonicera tatarica (rosentry), Ribes alpinum (måbär), Fagus 
sylvatica (bok) och Carpinus betulus (avenbok). 

Lek med vegetation

Barn har behov av att kunna dra sig undan från vuxnas bevakande blick-
ar, en aspekt som lyfts i den sista av Sandseters kategorier ”Lek där barn 
kan försvinna eller komma vilse”. Indirekt behandlas även denna aspekt 
av OPEC, genom analys av hur stor andel buskar, träd och kuperad 
terräng som finns samt hur välintegrerade dessa är på platsen. Nuläges-
analysen visar att det frånsett lekbuskaget bestående av Philadelphus 
coronarius (doftschersmin) på lekplats 1 inte finns några naturliga platser 
där barnen kan dra sig undan från de vuxnas bevakande blickar. Träd 
och buskar finns i parken, men det hade varit fördelaktigt för barns lek 
om dessa var mer integrerade med lekytorna. En ökad integration mel-
lan lekytorna och växtmaterialet skulle kunna förbättra den i dagsläget 
 dåliga tillgången på löst material samtidigt som sol- och skuggförhållan-
det förbättras. Ett tillfredsställande UV-skydd vid lekplatserna behöver 
säkerställas.  

Förslagen, naturlik plantering & kojor och tunnlar syftar till att skapa plat-
ser att dra sig undan till och rum för avskild lek.  Salixtunnlarna avses 
främja lek i hög fart samt den samlek som kan uppstå om flera lekhus/
kojor placeras intill varandra. Bengtsson & Bucht (1973) framhåller 
dessutom att man i större utsträckning borde experimentera mer med 
 planteringar som är tänkta att aktivt nyttjas i barns lek. 

Naturlik plantering

Eftersom det finns ont om löst material i 
parken är det svårt för barnen att bygga egna 
kojor samtidigt som bristen på vegetation där 
barnen kan försvinna från de vuxnas vakande 
ögon medför att barnen aldrig riktigt kan dra 
sig undan. Jag föreslår därför att det mellan 
lekplats 1 och perennplantering 1 (se figur 
175) ska anläggas en upphöjd naturlik plante-

ring tillika ett lekbuskage som kan samspela med befintligt buskage av 
 Philadelphus coronarius (doftschersmin). Efter diskussioner med min 
handledare tillika medförfattaren av boken Etablering av lövträds plantor 
väcktes idén om en större naturlik plantering. Planteringen föreslås bli 
hexagon formad och upphöjd med en kant av stockar. Formen är dels 
lätt att skapa med stockar och dels återfinns redan formen i parken 
då plaskdammen är hexagonformad. Användandet av stockkant gör 
 gällande att intrycket av planteringen under de första åren inte kommer 
att vara särskilt naturlik utan tämligen formell. Efter hand kommer dock 
 vegetationen att välla ut över stockkanten och dölja denna. Intrycket 
blir då mycket mer av en trivsam dunge för lek och den kommer då att 
 smälta bättre samman med omgivande vegetation. För att barnen ska 
kunna leka ostört i lekbuskaget föreslår jag ett mått på 14 meter mellan 
två motstående sidor. Det innebär en diameter av 17 meter, en sida om 8 
meter och en total yta om knappt 170 kvadratmeter. 

Naturlika planteringar kan utgöra stimulerande och spännande lek-
platser för barn. Buskagens inre rum inbjuder till lek så väl som natur-
upplevelse (Gunnarsson & Gustavsson, 1989). Genom användandet 
av buskage kan mer intima platser skapas där barnen har möjlighet att 
interagera mer ostört med varandra (Moore, 1996). Buskaget med sin 
avskärmande förmåga höjer graden av spänning i leken och inbjuder till 
kurragömmalek (Mårtensson, 2004). 

Av förklarliga skäl blir det ett visst slitage på en naturlik plantering 
när den blir vistelseyta för många små fötter, det kanaliserade trampet 
 kompakterar marken (Gunnarsson & Gustavsson, 1989). Jag har före-
slagit att planteringen ska göras upphöjd för att öka chansen att plante-
ringen ska klara av det kanaliserande trampet. Gunnarsson9 förespråkar 
att ytan innanför stockkanterna fylls med jord som innehåller så lite lera 
som möjligt. Efter plantering täcks marken med 15-20 centimeter bark 
eller flis, vilket minskar kompakteringen. För att ytterligare förbättra 
chanserna för en lyckad etablering bör området stängslas in under ett år 
innan barnen ges tillträde till ytan.

Gunnarsson & Gustavsson (1989) studerade etablering av lövträdsplan-
Figur 175: Planteringens till-
tänkta position i parken.
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I linje med det som Gunnarsson & Gustavsson (1989) rekommenderar 
föreslår jag att det i den naturlika planteringen används en blandning 
av sega och sköra arter. Jag anser att planteringen inte ska vara för hög 
och att man bör satsa på ett lågbestånd som når max 5 till 7 meter. Jag 
föreslår att det i buskskiktet planteras Lonicera xylosteum (skogstry), 
Lonicera tatarica (rosentry), Ribes alpinum (måbär), Cornus sangui-
nea (skogskornell) med bryn bestående av mindre brytutsatta arter i 
ett försök att skyla lekbuskagets mer sargade inre delar. Crataegus sp. 
 (hagtorn), Prunus spinosa (slån) och Rosa sp. (ros) skyddas av sina taggar 
eller tornar från brytskador och föreslås därmed utgöra arterna vid de 
tilltänkta ingångarna till lekbuskaget. Detta går även i linje med Bauers 
tankar, då han ska ha förespråkat användandet av växter som med sina 
taggar eller tornar avskräcker från beröring (Bauer 1948 se Rydh, 2018). 
Vidare föreslår jag att mellanskiktet utgörs av Salix caprea (sälg), Prunus 
padus (hägg), Sorbus aucuparia (rönn) samt en art som på sikt kan ge 
mycket bra lekträd, Tilia cordata (skogslind). Salix sp. är dessutom ti-
diga pollen- och nektarkällor. Flinck (1994) uppger att Prunus padus 
(hägg), Sorbus aucuparia (rönn) och Prunus spinosa (slån) var några av 
Ulla  Bodorffs favoritväxter. Bodorff som tillsammans med Walter Bauer 
 bidrog till ”Stockholmsstilen” (Blennow, 1995) ritade gärna ut grupper av 
buskar (Flinck, 1994), vilket denna naturlika plantering kan ses som. 

Kojor och tunnlar

Liksom förslaget Naturlik plantering syftar 
detta förslag till att föra in mer vegetation i 
parken som kan ta ner skalan och samtidigt 
erbjuda skuggmöjligheter, vilket i dagsläget 
saknas på lekplats 3. Enligt Ilminge (2002) 
har Salix i olika arter och sorter planterats 
i trädgårdar åtminstone sedan sekelskiftet 
1800 till 1900. Arter av Salix finns redan i 
Harald Aronssons park och det är således 
inget nytt växtmaterial som föreslås. En 

 fördel med att tillföra mer Salix i parken är den tidiga blomningen samt 
att hängena kan erbjuda taktilt stimuli alternativt användas som löst 
material i lek. Genom att anlägga tunnlar av Salix där öppningar kom-
bineras med hemliga rum skapas en plats för samtliga barn, en plats där 
ljus möter skugga, öppenhet möter omslutenhet. Tunnlarna är en plats 
där spänning och trygghet kan upplevas liksom fartfylld lek  utövas. 
 Salixtunnlarna föreslås vara uppdelade i segment med mellanrum 
 emellan. De gluggar som bildas mellan segmenten är tänkta att erbjuda 
dels smitvägar som ytterligare kan öka graden av fysisk aktivitet och dels 
möjligheten att distansera sig från leken genom att kliva ut ur tunneln. 
Gluggarna ökar insynen i tunnlarna vilket kan stärka känslan av trygg-
het. Tunnlarna börjar en liten bit från de befintliga gångvägarna vilket 
även det är en åtgärd för att öka känslan av trygghet. 

Salixtunnlarna föreslås vara svängda för att uppmuntra besökaren att 
fortsätta framåt för att ta reda på vad som finns bakom nästa krök. Enligt 
Cosco, Moore & Islam (2010) kan skymd sikt, här i form av salixtunnlar-
na, skapa en perceptuell komplexitet som uppmuntrar till kurragömma-
lek samtidigt som viljan till framåtrörelse förstärks (Cosco, Moore & 
Islam, 2010), genom att fonden hela tiden glider undan (Grahn, 1985). 
Förflyttar man sig längs ett gångstråk som inte är rakt tvingas blicken 
hela tiden fästa sig vid fonden och intresset hålls konstant vaket (Grahn, 
1985). När rörelserna bara fortsätter, när det är spännande, kul och lust-
fyllt att röra sig, tänker man inte på den fysiska aktiviteten.  

Den kulturhistoriska anläggningen Karlslund i Örebro, har besökts vid 
ett flertal tillfällen innan denna uppsats påbörjades och där finns salix-
tunnlar som är mycket uppskattade inslag. Tunnlarna har setts inbjuda 
till en hög grad av fysisk aktivitet genom att locka till spring både i och 
mellan tunnlarna. Här föddes idén att anamma idén om tunnlar av salix 
och inkorporera dessa i uppsatsens förslag. Vid ett besök gavs möjlig-
heten att prata med Monica Christiansson, kulturhistorisk antikvarie på 
Karlslund, som frikostigt delade med sig av sin kunskap från anläggning-
en av deras salixtunnlar, i bilaga 4 hittas Christianssons anläggnings- och 
skötseltips. Figur 177: Planteringens till-

tänkta position i parken.Figur 176: Illustration föreställande föreslaget lekbuskage. Formen går igen från plaskdammen.
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Figur 180: Skiss över gångvägarnas tilltänkta sträckning och ytmaterial. Grått illustrerar hårdgjord gångväg med slottsgrus och brunt illustrerar gångvägar med barkflis. De gröna 
ytorna illustrerar gräsytor, salixtunnlarnas utsträckning presenteras separat, se nästa sida..

Gångarna i Karlslunds salixtunnlar består av grus och har en bredd på 
cirka 1,2-1,4 meter. Ett ordentligt slitlager ovanpå markduk är enligt 
Christiansson mycket viktigt för en hållbar gångväg. Förslagsvis anläggs 
delar av salixtunnlarna i Harald Aronssons park som hårdgjord gångväg 
(se figur 180) för att tillgängliggöra delar av tunnlarna för personer som 
använder rullstol eller andra rörelsehjälpmedel likväl som barnvagn. De 
delar som inte anläggs som hårdgjord yta kan förses med barkflis, ett yt-
material som Tauchnitz & Lindfors (2010) förespråkar för att uppmuntra 
till att ta av sig skorna. Barkflis, gräs och grus ger vitt skilda taktila upp-
levelser. Barkflis är ett organiskt nedbrytbart markmaterial och anses 
lämpligt att använda i tunnlarna, särskilt eftersom barkflisen kan bli till 
löst material i leken och därmed kanske komma att lämna tunnlarna. 

Figur 178: Salixvägg från Karlslund Figur 179: Salixtunnel från Karlslund
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Salixtunnlarna som slingrar sig över gräsytan är tänkta att bygga vidare 
på den antydda rumskänsla som krontaket redan skänker genom erbju-
dandet av ett ”tak”. Denna plats förses med väggar i form av salixtunn-
lar som tillsammans med den befintliga häcken skapar ett tydligt rum 
(se figur 181). I detta rum placeras stockar, större klätterstenar och ett 
”trädskelett” i form av ett fällt träd med grenarna kvar. Dessa inslag, vil-
ka är synliga från tunnlarnas gluggar, är tänkta att locka till balans- och 
klätterlek samt annan övning av kroppskontroll. För att möjliggöra även 
lugnare lekar placeras tre närliggande pilkojor under trädkronorna där 
barnen kan leka och interagera mer ostört eller dra sig undan från leken 
(se figur 182). Även en större pilkoja av flätad salix föreslås anläggas i 
västra hörnet av lekytan, här kan flera barn samlas och leka tillsammans i 
kojans cirkulära rum. 

Salixtunnlarnas sträckning skapar även två mindre rum, ett i var ände 
av lekytan. Det nordligaste av dessa är störst och föreslås inredas med en 
samlingsplats för barn med bord och sittmöbler i naturmaterial. Det an-
dra, mindre rummet föreslås hysa en klättersten vilken även kan fungera 
som informell sittplats. Dessa båda rum, tillsammans med kojorna, kan 
fungera som mötesplatser och stärka möjligheterna till social samvaro.   

Figur 183: Större samlingsplats med sittmöbler av stående stubb. Valbyparken, Köpen-
hamn. Designen med stående stubb skulle kunna tillämpas i mindre skala. 
Figur 184: Sittgrupp för barn föreställande kantareller. Bild tagen i Valbyparken, Kö-
penhamn.

Figur 181: Skiss över lekyta med salixtunnlar och kojor. Gröna streckade ytor över gångvägarna illustrerar de tilltänkta partierna med salixtunnlar. 
Mörkgröna prickar illustrerar skärmar av flätad salix, så kallade ”salixväggar” (se figur 178). Figur 182: Grupp av pilkojor, Beijers Park, Malmö.
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ALLMÄNORIENTERADE UTVECKLINGS-
MÖJLIGHETER
Här presenteras de förslag som riktar sig mot samtliga besökare inklu-
sive barnen och som i första hand är tänkta att höja parkens upplevelse-
värden och därigenom dess nyttjandefrekvens. 

Gynna den biologiska mångfalden

I kapitlet lagar och rekommendationer presenterades ett antal olika 
 dokument, där ibland miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv samt Örebro kommuns grönstrategi. I linje med 
dessa dokument presenteras här ett antal olika åtgärder som anses kunna 
inkor poreras i parken för att stärka den biologiska mångfalden, utan att 
för den skull tumma på parkens kulturhistoriska värden. Ytterligare en 
vinst med att stärka den biologiska mångfalden i parken är att parkens 
resiliens ökar, vilket i sin tur blir 
ett aktivt steg mot att minska det 
potentiella hotet av skadegörare 
eller växtsjukdomar som lyftes 
fram i SWOT-analysen. 

Genom att ge skydd och föda till 
fåglar, insekter och djur så hjäl-
per man faunan på traven och får 
dessutom pollinering på köpet. 
Nedan följer några enkla tips på  
att bidra till en ökad biologisk 
mångfald som gynnar såväl flora 
och fauna samt barnen på så sätt 
att det får löst material att leka 
med i Harald Aronssons park; 

Boplatser 

Arvidsson et al (2017) påtalar vikten av att hjälpa insekter och djur med 
boplatser, vilket de annars kan ha svårt att finna i en stad.  Skapa bo-
platser genom att bygga och  placera ut insektshotell, fjärils-, fågel- och 
fladdermusholkar. För hålbyggande solitärbin är insektshotell utmärkta 
boplatser (Arvidsson et al, 2017). Jag föreslår därför att insektshotell pla-
ceras vid perennplantering 1 och perennplantering 2 (se figur 187).

Förläng blomningen i parken

I parken finns både blommande buskar, bland annat Philadelphus 
 coronarius (doftschersminerna), och perenner men tidigt vårblommande 
inslag är en brist. Varken i gräsmattan eller i perennplanteringarna har 
det noterats några lökväxter. I syfte att gynna pollinatörer samt möta 
efterfrågan från vård- och omsorgssektorn gällande blomsterfägring, fö-
reslår jag att lökväxter planteras in i parken. Arvidsson et al (2017) upp-
ger att Eranthis hyemalis (vintergäck), Scilla sp. (blåstjärnesläktet) och 
Crocus sp. (krokus) är exempel på 
viktiga vårblommande arter eller 
släkten som gynnar bin och hum-
lor. Gunnarsson9 uppger att vinter-
gäck och blåstjärna lämpar sig bra 
för förvildning och planteras med 
fördel under buskage, i dungar 
alternativt i bryn där gräsmattan 
är gles och skuggad. 

Salix sp. (vide & sälg) är ett annat 
vårblommande släkte, Salix finns 
redan i parken men tillgången på 
det växtmaterialet skulle stärkas 
upp ytterligare om salixtunnlar 
samt lekbuskage inkorporerades i 
parken, se sidan 172-179. 

Figur 187: Till vänster, insektshotell.

Figur 188: Humla på klöverblomma.

Lekfältet

Den stora öppna gräsytan som benämns lekfält på ritningar från 
1950-talet är ytterst viktig att bevara ur en kulturhistorisk synvinkel. 
Den är en viktig del av parkens grundstruktur och svarar för en del av 
 variationen mellan öppet och slutet. 

Under observationer har det konstaterats att gräsytan används flitigt för 
solbad, picknick och lek. Den stora öppna gräsmattan mitt i parken är så 
pass stor att barn med lätthet kan få upp hög fart. Extra uppskattat tycks 
det vara att springa nerför parkens högsta höjd, pulkabacken, där ned-
farten ger extra skjuts i stegen. 

En av pedagogerna från en av förskolegrupperna som observera-
des berättade att hon växt upp i Rosta och att gräsytan använts för 
midsommar firanden. Ett påstående som stärks av bildmaterial från 
 Örebro Stadsarkiv, som visar att gräsytan genom tiderna använts för 

större gemensamma 
högtidsfiranden. Ett 
 inslag som syns på bild-
en, men som i dagsläget 
inte längre finns kvar är 
flaggstången. Eftersträvas 
parkens ursprungliga 
 element, så är flaggstång 
något som kan åter-
införas. 

Plaskdammen Vattenlek

Elementet vatten besitter förmågan att förena människor av alla åldrar i 
lek (Harvard, 2006) och därför är det också fördelaktigt om vatteninslag 
finns på lekplatser (Norén-Björn 1977). Vatten är ett tacksamt lek-
material. Är markytan skålformad kan även barn med rörelsehinder ta 
sig ut med gåhjälpmedel. För att rullstolsburna personer ska kunna nå att 
leka med vattnet från rullstolen krävs det att vattnet är upphöjt cirka 50 
centimeter (Harvard, 2006). 

Plaskis kommer under 2019 att rustas upp. Landskapsarkitekt Helle 
 Nebelong har fått i uppdrag att komma med ett förslag. De första skis-
serna delgavs parkförvaltningen under vintern 2018 och arbetet fortlö-
per ännu. En aspekt som är mycket viktig att ta i beaktande är sol- och 
skugg förhållandena. De tre träden av arten Salix alba (vitpil) som har 
planterats bredvid plaskdammen är förvisso snabbväxande, men det 
kommer ändå att dröja innan dessa skänker skugga över de lekande bar-
nen. På grund av barnens höga känslighet för solexponering i kombina-
tion med reflektioner från vattnet är risken för skadlig exponering hög. 

I samband med upprustningen av 
plaskis så föreslås införandet av ett 
upphöjt vattenelement. En sådan 
installation skulle kunna använ-
das av samtliga barn, så länge 
framkomligheten till vattenleken 
säkerställs. Harvard (2006) re-
kommenderar att reglage i form av 
vattenkranar placeras 0,65 meter 
ovan mark (Harvard, 2006). För-
utom att startknappen bör sitta på 
barnvänlig höjd bör vattenflödet 
stanna med timer så att vatten inte 
står och sprutar i onödan. 

Figur 185: Bildkälla, Örebro 
Stadsarkiv Fotograf Lillevi 
Richardtson. Midsommarfi-
rande, 1960-tal. 

Figur 186: Vattenrännan möjliggör att 
följa vattnets väg från högt till lågt.
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ter, en förutsättning för trädklättring för yngre barn. De lite äldre och/el-
ler mer äventyrslystna barnen klarar av klätterträd med något högre gre-
nar (Moore, 1996). Även Gunnarsson (2015) poängterar att lågt  sittande, 
klättervänliga grenar bör sparas i största möjliga mån. 

”Generell och militärisk uppstramning och uppstamning 
av träd är ett allvarligt hot mot en god och kreativ lekmiljö 
och bör undvikas. Inte minst är de krokiga, lutande och 
enligt konventionen fula träden viktiga att behålla för bar-
nens lekar och fantasiutveckling” 

- Gunnarsson, 2015, ss. 30-31. 

Barrträd

Så som lyfts fram i SWOT-analysen är majoriteten av alla träd och 
 buskar i parken lövfällande. Rumsligheten påverkas i hög utsträckning 
av årstidsväxlingarna och vintertid upplevs parken som kal, eftersom 
där dels enbart finns några få vintergröna växter och dels lite vegetation 
som tar ner skalan (0-3 meter). I syfte att stärka rumskänslan i parken 
vintertid föreslår jag att lägre vintergrönt växtmaterial planteras in för att 
motverka lite av parkens ”golvdrag” samt göra skalan mer greppbar för 
barnen. Pinus mugo v. mughus blir 1-3 meter hög och rekommenderas 
av Bengtsson & Butch som en art som ger intressanta kottar, som kan bli 
till löst material i leken. Det är material som barnen kan manipulera och 
skapa med, men som också kan bli till rekvisita i fantasi- och konstruk-
tionslek. Bengtsson & Bucht (1973) framhåller även att sorter av Pinus 
är lämpliga dels som fågelföda och dels som fågelskydd. Exempel på ett 
 annat lägre vintergrönt växtmaterial är Picea glauca ’Conica’ (socker-
toppsgran). Dock är detta växtmaterial inte tidstypiskt. 

Perennplantering 1 och perennplantering 2

Under upprustningen av Harald Aronssons park ska det enligt Hans 
 Andersson, före detta parkchef i Örebro kommun, ha tillkommit en 
 pergola i parken (Rydh, 2018). Utifrån dokumentation både via foto-
grafier samt ritningar skulle jag däremot vilja påstå att en pergola fanns 
redan tidigare i parken. På flygbilder från 1950- respektive 1970-talet 
syns en pergolaliknande konstruktion, men denna har troligen plockats 
bort någon gång mellan 1970-1998. Flinck (1994) framhåller att i områ-
den byggda under 1940- och 1950-talet har många detaljer gått förlorade 
i och med rationaliseringar gällande skötseln. Pergolor är en sådan  detalj 
som ofta blivit bortrationaliserade (Flinck, 1994). Blev pergolan inte 
bortrationaliserad, så finns också möjligheten att den ersattes av den nya 
pergola som Hans Andersson pratar om, men att den gamla pergolan 
inte omnämns. Mitt förslag är därför att pergolan rustas upp och bevaras 
då den kan anses ha ett kulturhistoriskt värde.

Perennplantering 1 är idag eftersatt och både perennplantering 1 och 
perennplantering 2 kan vara problematiska att komma nära för individer 
med funktionsnedsättningar. Tauchnitz & Lindfors (2010) framhål-
ler att upphöjda planteringsbäddar gör att dofterna kommer närmare 
 näsan, vidare värms jorden i de upphöjda bäddarna fortare upp samt tar 
skötsel arbetet av rabatterna till en mer ergonomisk höjd. Med utgångs-
punkt i detta föreslår jag att de cirkulära perennplanteringarna höjs upp 
för att bli lättare att studera och undersöka på nära håll. En upphöjning, 
om kanten blir väl tilltagen, kan nyttjas som informell sittplats alternativt 
balansgång. Förslagsvis används samma sorts skiffersten som finns vid 
plaskdammen för att på så sätt binda ihop dessa tre parkelement. 

Gällande växtmaterialet har Örebro kommun tagit fram en planterings-
plan med tillhörande växtförslag för perennplantering 1 som ska plan-
teras under 2019. Med anledning av detta kommer inga växtförslag att 
presenteras här.  Förhoppningsvis erbjuder perennplanteringarna även i 
framtiden multisensoriska inslag som kan inspirera till utforskande via 
de fem sinnena. Perennplanteringarna är en utmärkt plats att visa på de 
många positiva och intressanta egenskaper som växter och inte minst 

Träd

Träden ger karaktär och rumslighet till Harald Aronssons park. På sikt 
kommer dock ingrepp att behöva göras i parkens trädbestånd eftersom 
ett antal individer drabbats av svampangrepp. I relativ närtid borde en 
trädinventering ske för att skapa en mer heltäckande bild över trädens 
vitalitet. Blir det aktuellt med fällningsinsatser så lämnas förslagsvis 
större, välväxta trädindivider kvar på marken så att de kan agera klätter-
ställningar i parken samtidigt som de gynnar den biologiska mångfalden. 
Detta föregås givetvis av nödvändig preparering av både trädet och mar-
ken där trädet är tänkt att ligga. Ett förslag på placering av ett sådant träd 
hittas under Kojor och tunnlar. Ytterligare ett förslag, som kan tillämpas 
på träd vars rotstabilitet inte påverkats, är att omvandla högstubbar till 
konstverk. 

Bengtsson & Bucht (1973) framhåller vikten av nyplantering, för att 
säkra successionen och alltid ha blommande och friska trädindivider. 
Av till exempel prydnadskörsbär eller paradisäpplen bör nyplanteringar 
ske succesivt. Ett planteringsintervall på 15-25 år kan vara lagom för de 
nämnda trädarterna (Bengtsson & Bucht, 1973). Tidstypiskt vid Harald 
Aronssons parks anläggande var att växtmaterial med brokiga eller färg-
ade blad undveks. För att behålla den tidstypiska stringensen bör endast 
gröna bladnyanser användas (Flinck, 1994). 

Det har i parken uppmärksammats att träd beskurits på sina lågt sittande 
grenar, grenar som har potential att nyttjas av barn. Sådan beskärning 
förenklar förvisso gräsklippningen i närheten av träden, men snittytorna 
från grövre grenar är för träden svåra att valla över. Dessutom kan det 
anses att landskapets lekvärde försämras, varför en ny skötsel- & beskär-
ningsstrategi föreslås. Genom bevarandet av lågt hängande grenar, kan 
en känsla av att befinna sig i trädet uppnås då de låga grenarna medför 
att barnen kan komma nära (Johansson, Kollberg & Bergström, 2009). 
Enligt Moore (1996) är grova, lågt sittande grenar, grenar lägre än 1 me-

Förslagsvis implementeras följande åtgärder i parken för att gynna den 
biologiska mångfalden kopplat till träd:

• Spara grova träd samt träd med hålrum. Skapa en högstubbe 
istället för att fälla ett träd. När detta inte är ett alternativ, fäll och 
lämna kvar stammen. Död ved är en specifik livsmiljö som många 
insekter är beroende av för sin överlevnad (Arvidsson et al, 2017).

• Spara träd med insektsgnag och savflöden eftersom dessa rymmer 
ett rikt liv för lavar, svampar och insekter (ibid.)

• Placera ut mulmholkar. En mulmholk är en holk som fylls med löv, 
grenar och träspån i syfte att efterlikna den miljö som kan hittas i 
hålrummen hos äldre träd.  Det är dock först vid nedbrytning som 
det för insekterna viktiga substratet, mulm, bildas (ibid.).

Figur 189: Motorsågskonst i Örebro stadspark. Motorsågskonst finns på flera platser i 
Örebro Stad och speglar ofta stadens historia och karaktär.  
Figur 190: Istället för att forsla bort en del av den nedfallna stammen, sparades den på 
platsen. Snabbt kom detta att bli en omtyckt sittplats i Alnarpsparken, samt en plats för 
utmanande  klätter- och balanslek för de yngre.
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ART lockar många besökare, vilket pekar mot att där finns ett intresse 
för arrangemanget men också för konstnärliga uttryck i det offentliga 
rummet. Detta kan man förslagsvis spinna vidare på genom att bjuda in 
en eller ett fåtal konstnärer som medverkat på OpenART för att skapa 
konstnärliga ljusinstallationer likt de som görs i Piteå.

Gällande ljussättningen vid lekplatserna så föreslås master med belys-
ning, dels eftersom belysningspunkterna då hamnar högt upp och dels 
eftersom de går att rikta och på så sätt fås en större ljusyta. Belysnings-
master är oftast även billigare än andra belysningsalternativ. Örebro 
kommun anlitar idag en belysningsarkitekt för att ta fram bra belys-
ningslösningar till olika lekområden inom kommunen. Förslagsvis invol-
veras denna person i Harald Aronssons park för att arbeta fram ett belys-
ningsförslag för så väl parkens tre lekplatser så som parken i sin helhet. 

Skyltning

En viktig och relativt enkel förbättringsåtgärd vore att se över skyltning-
en till och i parken. I enkätundersökningen “Bästa platsen!” önskade 
färre än 25 % av respondenterna mer information om området, men 90 
% av de som valde att markera Harald Aronssons park som en uppskat-
tad plats var bosatta i Rosta. Således kan dessa informanter tänkas ha 
kännedom om platsen och dess erbjudanden. Jag föreslår att skyltning 
tillförs Harald Aronssons park där information om parkens kulturhisto-
riska värden presenteras. En sådan insats går i linje med Grönstrategi för 
Örebro kommun där det framhålls att kulturhistoriska miljöer i parker 
ska lyftas fram som betydelsefulla inslag och målpunkter. Harvard (2006) 
framhåller att platsinformation kan skänka en känsla av säkerhet till bar-
nen, speciellt för barn med funktionsnedsättningar. 

Genom att lyfta fram parkens kulturhistoria kan besökarna ges ett mer-
värde, något som den polska psykologiprofessorn tillika författaren 
Maria Lewicka skriver om i boken Place attachment: Advances in theory, 
methods and applications (2014). Emotionella band kan skapas genom att 

besökaren aktivt tar del av platsens historia (Lewicka, 2014). Detta före-
slås göras med en informationstavla vid entrén som förutom informativ 
text förses med en QR-kod vilket ökar möjligheten att hålla informatio-
nen aktuell. Informationen från QR-koden behöver inte läsas ståendes 
vid skylten, när QR-koden väl är inskannad kan besökaren läsa informa-
tionen på valfri plats. Denna informationsspridning kan kompletteras 
med att en eller flera av pumphusets väggar nyttjas för att i ord och bild 
lyfta fram platsens historia. Genom att använda det befintliga pumphu-
set vid plaskdammen kan de trista väggarna ges en rejäl ansiktslyftning 
samtidigt som en nödvändig installations nytta maximeras. Samtliga av 
pumphusets väggar behöver inte nödvändigtvis förses med kulturhisto-
risk information, men det föreslås att de görs mer attraktiva. 

Lundell (2005) framhåller att skyltar bäst belyses med släpljus snett 
ovanifrån, med belysningsstyrkan 5-10 lux. Är belysningen felaktigt rik-
tad riskerar man antingen att skugga information eller blända läsaren 
(Lundell, 2005). För att undvika ljusreflexer bör informationstavlan luta 
5-10 grader framåt samt ha en matt finish. 120 centimeter är en lämplig 
högsta höjd för informationstavlans centrum, för att underlätta för rull-
stolsburna och barn att ta del av informationen (Johansson, Kollberg & 

Figur 192: Väggkonst som piggar upp.

perenner kan ha genom att vara doftande, ludna, taggiga, sträva, lena, 
färgstarka, prassliga eller välsmakande för att nämna några. 

Säkerhet/trygghet

Detta underkapitel behandlar förslag gällande belysning och skyltning 
vars uppgift är att öka trygghetskänslan i parken.

Belysning

Ögren framhöll redan år 1980 att belysningen vid promenadstråken i 
Harald Aronssons park var undermålig (Ögren, 1980). Med anledning av 
att så fortfarande är fallet och att detta även är en önskad förbättringsåt-
gärd i enkätundersökningen ”Bästa platsen!”, så föreslås att belysningen 
förbättras. Undermålig belysning kan bidra till en känsla av otrygghet 
och därmed ha en direkt inverkan på parkens nyttjandefrekvens under 
kvällstid. God belysning underlättar orienteringen och ökar trygghets-

känslan hos besökarna, Harvard 
(2006) framhåller att miljön känns 
tryggare och ljusare om buskar, 
träd och vertikala ytor belyses. 
Ljuset kan avisera vad som händer 
längre fram på gångvägen, förstär-
ka en riktning och sudda ut grän-
sen mellan olika rum (Harvard, 
2006). Ljus behöver mörker för att 
synas och belysning kan användas 
för att stärka platsens karaktär och 
skapa ett intresse för parken även 
under den mörka årstiden. Ett 
exempel på sådant framhävande 
av platsens karaktär och atmosfär 
skulle kunna vara användandet 

av spot-lights eller andra, mindre belysningsarmaturer. Objekt som 
förslagsvis skulle kunna belysas i Harald Aronssons park är samtliga 
lekplatser, men även plaskdammen, fotbollsplanen och några av de äldre 
träden. 

Det finns en uppsjö av strömsnåla belysningsarmaturer på marknaden, 
men förslagsvis behålls den röda tråden genom att nya belysningsarma-
turer följer samma stil som redan befintlig armatur. Målet är att belys-
ningen inte stilmässigt ska spreta samt att belysningen förses med rätt 
styrning och spridning av ljuset, både över året och dygnet, så att det inte 
står och lyser i onödan. 

Lundell (2005) påtalar att bländningsrisk bör tas i beaktande vid val av 
armaturer. Armaturer med nedåtriktat ljus minskar bländningsrisken 
jämfört med glober. Ur tillgänglighetssynpunkt är det även viktigt att 
belysningsarmaturerna är så pass tätt placerade att det inte bildas mörka 
partier på gångbanan samt att armaturerna placeras strax utanför gång-
banan. 3-5 lux är rekommenderad belysningsstyrka vid gångvägar, vilket 
motsvarar ledljus för personer med normalt seende (Lundell, 2005). 
Samtidigt lyfter Gehl (2006) fram att bättre belysning inte nödvändigtvis 
innebär starkare ljus, utan att ljusstyrkan tillsammans med riktningen 
och ljustemperaturen ska vara adekvat för den aktuella platsen och till-
lämpningen. Bra belysning är generellt varm och omhuldande (Gehl, 
2006). 

Piteå kommun har under ett antal år lanserat årets lysande nyhet,  mobila 
ljusinstallationer som placeras ut i någon av kommunens parker för att 
göra staden mer attraktiv vintertid. Ljusinstallationer kan ge ett stort 
upplevelsevärde till parkbesökare, vilket kan locka besökare att vistas i 
parken och detta skulle eventuellt kunna vara applicerbart även i Harald 
Aronssons park. En idé är att öppna upp för dialog med OpenART, en 
självständig organisation som vartannat år arrangerar en stor konstut-
ställning i Örebros offentliga rum under juni till september. Organisatio-
nen drivs som ett självständigt projekt under Örebro kommun och som 
förutom kommunen, även samarbetar med Örebro konsthall, Örebro 
läns museum och Konstfrämjandet Bergslagen (OpenART.se). Open-Figur 191: Upplyst träd, Borgholm, Öland.
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kan överblicka lekplatsen. På lekplatserna kan även samlingsplatser för 
mindre barn skapas, till exempel genom att använda stubbar eller stenar 
som bord och stolar. En mer lekfull utformning på sittplatserna föreslås 
användas invid salixtunnlarna. Sittplatserna kan locka till fantasilek 
 genom sin utformning (se figur 183-184). 

Samlingspunkt med grillmöjligheter

Vid platsbesök i parken har engångsgrillar 
påträffats, ett tydligt tecken på att Harald 
Aronssons park i dagsläget nyttjas till grill-
ning. För att tillmötesgå detta uppdämda 
behov och samtidigt uppfylla ett av res-
pondenternas vanligaste förslag på förbätt-
ringsåtgärder i enkätundersökningen ”Bästa 
platsen!”, föreslås att en grillplats med tak 
inkorporeras i parken. Vård- och omsorgs-
sektorn önskade att parken försågs med grill-
möjligheter och sektorn för fritidsverksam-
het, förskola och skola önskade sittplatser för grupper samt vindskydd. 
 Murgrönan, förskolan som vetter mot Harald Aronssons park, deltog 
förvisso inte i enkätundersökningen ”Bästa platsen!” men de nyttjar ofta 
parken tack vare närheten. Dessutom framhåller  Johansson, Kollberg & 
Bergström (2009) att fysiska åtgärder i miljön så som att  anlägga mötes- 
och grillplatser, kan attrahera många olika brukar grupper. I linje med 
detta samt med målsättningen att möjliggöra picknick och ute vistelse 
i alla väder, föreslås det att en samlingspunkt med grillmöjligheter 
 iordningställs i parken.

Skisser har återfunnits i Örebro kommuns arkiv som bland annat illust-
rerar ett föreslaget regnskydd med bollplank (se figur 189). Skisserna 
är inte daterade, men ritades gissningsvis under samma tidsperiod som 
parken. Mitt förslag gällande grillplats är att konstruktionen från dessa 
ritningar används i stora drag, men modifieras så att den kan nyttjas 
till grillning. Detta skulle innebära att en lämplig grillplats adderas till 
konstruktionsritningen samt eventuellt att ett rökrör byggs in. Genom 
att iordningställa en grillplats, antingen med elektrisk grill eller eldplats, 
med tillhörande bänkar runt om samt tak, skapas en samlingsplats med 
grillmöjligheter som kan nyttjas året om, oavsett väder. Harvard (2006) 
framhåller att grillplatser bör utformas så att de har en höjd på cirka 0,5 
meter och de får gärna ha stöd för grillspett. Inspringningsskydd runt 
grillplatser rekommenderas också och kan bestå av fasta bänkar. 

Rekommendationer för sittplatser

Sittplatser bör vara försedda med arm- och ryggstöd och armstöden 
bör sitta på 70 centimeters höjd. Armstöden bör sträcka sig utanför 
sittytans framkant och vara lätta att greppa. Sitthöjden bör vara 45-50 
centimeter (Harvard, 2006) och sittytan får gärna vara av trä eftersom 
sten och metall kan upplevas som väldigt kalla vintertid och väldigt 
varma sommartid (Cooper & Barnes, 1999).

Att resa sig från sittmöbeln underlättas om den är öppen undertill, så 
att stöd med benen kan tas (Cooper & Barnes, 1999). Harvard (2006) 
framhåller att sittplatser bör placeras nära gångvägar och att där bör 
finnas fritt utrymme för en rullator, barnvagn eller rullstol bredvid 
sittplatsen. Gällande bordsutformning bör den fria höjden under 
bordet vara minst 70 centimeter och minimidjup 60 centimeter samt 
minimibredd 80 centimeter. Byggs bänk och bord ihop, kan med fördel 
ena kortsidan av bordet skjuta ut cirka 60 centimeter från bordsbenen, 
alternativt ena långsidan lämnas fri. Dessa två lösningar möjliggör för 
rullstolsburna att sitta med vid bordet (Harvard, 2006). Är bord och 
bänkar dessutom flyttbara så ökar flexibiliteten, då plats att sitta på kan 
väljas utifrån sol- och skuggförhållanden (Johansson, Kollberg, Berg-
ström, 2009). 

Figur 193: Samlingspunktens 
tilltänkta placering i parken.

Bergström, 2009). Det är även viktigt att skyltningen harmoniserar väl 
med omgivningen samt finns vid entréer (Moore, 1996). 

Gångvägar

Gångvägarna erbjuder aktiv transport i parken och är generellt i bra 
skick, men det finns undantag. Till exempel så är det hål i gångvägen 
vid lekplats 3. Förslagsvis åtgärdas detta vid en upprustning av parken 
som ett steg mot Örebro kommuns strävan efter att möjliggöra aktiv 
transport. Förflyttning underlättas med hjälp av bra markunderlag, det 
är viktigt att man lätt kan ta sig fram även med barnvagn eller rullstol. 
Gångvägarnas beläggning behöver vara i gott skick och det är viktigt att 
snöröjningen är kontinuerlig (Berglund & Jergeby, 1989). Varför gång-
vägarna anses vara så viktiga är dels för att dessa svarar mot hur god 
tillgängligheten är till och inom parken, men dels också för att den van-
ligaste typen av aktivitet i grönområden och parker är promenader eller 
andra former av motionsaktiviteter (Johansson, Kollberg & Bergström, 
2009). 

Sittplatser

Baserat dels på egna observationer och dels på respondenternas svar från 
enkätundersökningen ”Bästa platsen!” föreslås att fler sittplatser tillförs 
till Harald Aronssons park. Berglund & Jergeby (1992) framhåller att en 
ofta bortglömd tillgänglighetsaspekt är möjligheten att slå sig ner och 
vila. Gehl (2006) framhåller i linje med detta att en utemiljös kvalitet 
med enkla medel kan stärkas genom förbättrade och utökade sittmöj-
ligheter. En sådan insats gynnar möjligheterna till längre vistelse, utan 
ordentliga sittmöjligheter tenderar besökare bara att gå vidare (Gehl, 
2006). Uppvärmda sittmöbler skulle kunna bli ett trevligt komplement 
i parken för att uppmuntra besökare att stanna längre även under kalla 
vinterdagar

Förslagsvis adderas inte bara fler, utan även mer varierade sittplatser 
samt att de befintliga sittplatser som idag finns i parken ses över. Parkens 
samtliga bänkar saknar armstöd, vilket kan medföra svårigheter för per-
soner att resa sig upp. Bänkar med armstöd föreslås därför samt att några 
av sittplatserna med bord, de så kallade picknickborden, förses med tak 
för att ge skydd mot sol och regn. Förslagsvis kompletteras bänkarna 
med sittmöbler för enskilda individer, så som mindre bänkar alternativt 
fåtöljer eller fasta solstolar. Ytterligare förslag på sittmöjligheter som kan 
kopplas samman med kvaliteteterna ”Lugn & ro” samt ”Bara vara eller 
hänga” från enkätundersökningen ”Bästa platsen!” skulle kunna vara fas-
ta hängstolar. Sådana stolar skulle kunna hängas upp i en ställning runt 
något av de äldre träden, till exempel vid de stora Populus nigra (svart-
poppel) så att besökaren både erbjuds skugga samt skydd i ryggen. Att 
erbjuda olika typer av sittplatser kan bidra till att parken känns mer väl-
komnande, då det uppmuntrar till lugna och sociala aktiviteter. En varia-
tion av sittplatser ger även besökaren möjligheten att själv bestämma var 
denne vill slå sig ner. 

Parkbänkarnas placering invid lekplats 1 är inte optimal, då sittmöjlighe-
ter som är riktade mot, och placerade i närheten av lekplatsen saknas för 
ledsagare. Förslagsvis placeras sittmöjligheter för ledsagare så att dessa 

Rekommendationer för gångstråk

För att vända med en vanlig utomhusrullstol behövs en yta av minst 2 
x 2 meter. Rekommenderade mått är en cirkel med 2,5 meter i diame-
ter alternativt 2,5 x 2,5 meter för att underlätta vändningar av eldriv-
na rullstolar kontra 1,5 x 1,5 meter för manuella rullstolar (Harvard, 
2006). Om det finns vändutrymmen längs gångvägarna kan bredden 
minskas till 0,9 meter, samma minimala bredd som det minst bör vara 
på öppningar i häckar eller staket. Boverkets rekommendationer för 
gångvägar är annars 1,8 - 2 meters bredd (Harvard, 2006). 

Markbeläggningen på gångvägar bör vara fast, jämn och halkfri, ex-
empelvis betongmarkplattor eller stenmjöl. I naturmiljöer kan sten-
mjöl fungera, men underlaget bör vattnas så att det blir hårt (Harvard, 
2006). 
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SKÖTSELORIENTERADE UTVECKLINGS-
MÖJLIGHETER
En god parkskötsel lägger grunden till en trivsam vistelse och är av 
 estetisk och praktisk betydelse (Berglund & Jergeby, 1998). På sina håll i 
parken har nedskräpning noterats. Renhållningsarbete anses vara av vikt 
då det kan stärka besökarnas helhetsupplevelse av parken. Här behandlas 
således kvarlämnandet av löst material, snöröjning, spolning av isbana 
samt tillgången på sopsorteringsmöjligheter. 

Mer nyanserad skötsel

Löst material är viktigt för lek vilket har påtalats otaliga gånger i  denna 
uppsats. Denna aspekt kolliderar tyvärr allt som oftast med vuxnas 
syn på hur en utemiljö bör se ut. I dagsläget så har Örebro kommun 
till  exempel ingen del i parken som tillåts vara lite ”vildare”, utan det är 
samma skötsel i hela parken, liksom i resten av kommunen, där man 
arbetar efter ett årshjul. Parkpersonalen gör ett fantastiskt arbete sett ur 
renhållningssynpunkt och städar nitiskt bort allt som kan plockas upp 
av barn och användas i leken. Detta motiveras av kommunen med att 
besökare annars tenderar att klaga på dålig skötsel. Kylin (2003) fram-
håller att de vuxnas krav på välstädade omgivningar utgör ett hinder för 
barns lek med löst material. Förslagsvis lämnas grenar, kvistar, löv och 
dylikt, kvar i anslutning till de föreslagna salixtunnlarna och lekbuskaget. 
Genom kvarlämnandet av kvistar och pinnar möjliggörs fäktning som 
är en av beståndsdelarna i hårdhänt och tumlande lek. Kvarlämnande av 
löst material skulle även medföra ökade möjligheter för barnen att lämna 
avtryck. Den i dagsläget gällande skötseln föreslås fortsätta tillämpas i 
övriga delar av parken men att det vid lekmiljöerna kan tillåtas vara lite 
mer ”stökigt”. Detta med motiveringen att löst material lämnas till bar-
nen att leka med.  

Snöröjning

Det har inte observerats att gångvägarna i parken snöröjts. Då Harald 
Aronssons park är en stadsdelspark tillika en av gångare- och cyklister 
flitigt använd genomfartsled föreslår jag att gångvägarna börjar snöröjas. 
Detta för att vintertid öka framkomligheten och stärka tillgängligheten i 
parken.

Isbana

En isbana har potential att attrahera många olika brukargrupper, 
 inkluderande såväl barn som vuxna och kan i allra högsta grad bidra 
till att öka barns fysiska aktivitet. Förslaget är därmed att en isbana även 
fortsättningsvis spolas i parken vintertid. Älgå6 uppger att den asfalte-
rade tennisplanen spolas om vinterförhållandena tillåter, men att vädret 
är en problematisk faktor då det behöver vara tillräckligt kallt för att 
spolning av isbanan ska kunna ske. Vintern 2018 spolades isbanan, men 
problem uppstod vid skötseln och under ett av platsbesöken var isbanan 
helt översnöad och av dålig kvalitet. Örebro kommun garanterar inte att 
 isbanan skottas, eftersom det inte har högsta prioritet utan görs om tid 
finnes. Vintern 2018/2019 hängdes snöskyfflar ut på prov vid kommu-
nens isbanor för att uppmuntra till handskottning om inte driftenheten 
hunnit med att ploga.

Vanligtvis spolas isbanor på asfalt- eller grusytor. För att ge en 
 åkbar is behöver i regel gräs spolas tre gånger, medan grus kräver 
två spolningar och asfalt enbart en. Asfalt har dock en hög värme-
absorption, vilket medför att isen snabbt kan komma att smälta bort 
på vårkanten. Av förklarliga skäl bör inte gräsytor spolas, dels för att 
det krävs fler spolningar jämfört med grus eller asfalt och dels för 
att gräsytan kan komma att ta stor skada (SOU, 1970:1).

I dagsläget finns en tom gräsyta i parkens sydvästra hörn (se figur 193), 
förslagsvis placeras den nya installationen där. Det skulle innebära att 
förskolan Murgrönan får nära till denna samlingspunkt samt att den 
hamnar relativt nära entrén. 

Att mötas, stanna upp och vila kan vara särskilt viktigt för barn med 
funktionsnedsättningar, som ofta har extra behov av att vila sinne och 
kropp på en behaglig plats. För personer som rör sig långsamt och som 
kan ha svårt att komma i skydd vid väderomslag är det även viktigt med 
regnskydd (Harvard, 2006). Redan 1977 presenterade Lekmiljörådet 
genom Norén-Björn en rad observationer som visade att regnskydd 
 spelade en avgörande roll för om en lekpark besöktes under gråmulna 
dagar eller inte. Lekmiljörådet drog på 1970-talet slutsatsen att regn-

skydd ökar friytornas användbarhet, genom att besökarna kunde dra sig 
in under tak vid nederbörd (Norén-Björn, 1977). Jag menar att det även 
är viktigt att skapa fler sittplatser där parkbesökare kan söka skugga. 

Frånsett att möjliggöra picknick och utevistelse i alla väder är målsätt-
ningen med förslaget om en grillplats att minska antalet engångsgrillar 
i parken vilket skulle vara positivt både ur miljö-, brand- och mark-
synpunkt. En engångsgrill kan, om inte rätt placerad, påverka mark-
underlaget och efterlämna brännmärken samt i värsta fall orsaka brand. 
Viss brandrisk föreligger även vid införande av en grillplats, om denna 
inte är elektrisk, varför fler och fler elgrillar lanseras i offentliga miljöer. 
Med tanke på att kategorin ”lek med farliga element” inte genererade 
höga poäng i Sandseters verktyg 6 categories of risky play, skulle denna 
kategori kunna stärkas om elementet eld introducerades. Vidare  skulle 
elden i sig generera ett antal miljöerbjudanden (affordances) så som 
att mata/se efter samt sitta vid elden. Personligen är jag av den åsikten 
att känslan för och kunskapen om hur våra naturelement beter sig en-
bart kan nås genom att man ställs inför och tillåts utforska dessa. Hur 
ska barn kunna lära sig hur man beter sig kring farliga element såsom 
eld, om de aldrig kommer i kontakt med sådana. Samtidigt har stadens 
 parker en historia av att vara buffertzoner om brand skulle uppstå och 
lämpligheten i att använda en sådan zon i tätbebyggt område till att föra 
in eld kan ifrågasättas. Dessutom har det förelegat eldningsförbud i hela 
Sverige under sommaren 2018 och då har det även varit förbjudet att 
elda på särskilt iordningställda eldplatser. En fördel med elektriska grillar 
är således att de kan användas även under perioder då eldningsförbud 
råder. En sådan installation kan däremot kräva mer skötsel i form av ren-
göring jämfört med en eldplats, där matrester etcetera bränns bort av lå-
gorna. En elgrill kräver dessutom el och behöver således kopplas in mot 
elnätet. Idag återfinns belysningsarmaturer enbart på en plats i parken 
och denna plats ligger inte intill den föreslagna samlingspunkten med 
grillmöjligheter, vilket innebär att förslaget med en elgrill skulle  generera 
grävning. Tidigare i förslagsdelen har det föreslagits att belysning ska 
 installeras i parken, en eventuell installation av en elgrill kunna ske i 
samband med det. Installerandet av en elgrill skulle dock ta bort möjlig-
heten för barn att komma i kontakt med eld under ordnade former.

Figur 194: Västra Rostaparken, regnskydd med bollvägg. Bildkälla: Örebro Stads park-
kontor u.å. Ritningen gjordes ursprungligen inte för Harald Aronssons park, men 
 designspråket är samtida och tros kunnas implementeras i parken utan att sticka ut.
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Fallstudien besvarar uppsatsens andra frågeställning, Vilka kvalitéer och 
lekvärden är viktiga att bevara och möjliga att utveckla samt vilken hänsyn 
bör tas till kulturhistoriska värden vid en framtida upprustning av  Harald 
Aronssons park för att främja barns fysiska och psykiska utveckling? 

Parkens befintliga kvalitéer och lekvärden samt vilka av dessa som 
är möjliga att utveckla presenteras i Sammanfattning –  Vik tiga   
 utgångs punkter för kommande omgestaltning och är på så sätt en 
 oerhört viktig del i besvarandet av uppsatsens andra frågeställning� I 
sammanfattningen hittas även de kulturhistoriska värden som anses vara 
mest bevarandevärda. Kapitlet Harald Aronssons park i framtiden tar 
 avstamp i resultatet från Harald Aronssons park då samt Harald Arons-
sons park nu och presenterar en rad aspekter vilka kan ligga till grund för 
den framtida omgestaltningen. Kapitlet Harald Aronssons park i framti-
den är inget helhetsförslag utan enbart ett antal idéförslag och koncept-
uella  lösningar som syftar till att i stort eller smått öka parklandskapets 
attraktivitet och därigenom locka barn och vuxna att söka sig utomhus. 

Förslagen riktar sig både mot barn men även gentemot parkens övriga 
besökare och är tänkta att höja parkens upplevelsevärden likväl som 
 parkens lekvärde och därigenom dess nyttjandefrekvens. Parken berikas 
med fler möjligheter till lek genom skapandet av lekmiljöer  mellan par-
kens tre befintliga lekplatser vilket kan uppmuntra förflyttning mellan de 
 olika lekmiljöerna. Möjligheten att leka sig fram genom parklandskapet 
kan  stimulera till ökad fysisk aktivitet. En ökad grad av fysisk aktivitet är 
framförallt tänkt att uppnås i de vindlande salixtunnlarna, vars föregång-
are på Karlslund har observerats stimulera till mycket spring och lek med 
hög fart. I salixtunnlarna kan barnen själva eller tillsammans öva sina 
motoriska färdigheter.     

Tillförseln av vegetation, då främst genom lekbuskaget, ger ökade 
möjligheter att dra sig undan och skapa egna platser. Det ökar också 
möjligheterna att uppsöka skugga och leka i skydd från solen, vilket 
är särskilt viktigt för barn då dessa har känslig hud. Parkens sol- och 
skuggförhållande är därmed en viktig hälsoaspekt, en aspekt som i dags-
läget är undermålig. Lekbuskaget är också en källa till löst material med 
vilket barnen själva kan manipulera och experimentera vilket bland 
annat Norén-Björn (1977) och Moore (1996) lyfter fram som en viktig 
del av barns utveckling. Moore (1996) tar detta till sin spets och uppger 
att möjligheten att kunna forma sin omgivning med löst material är en 
 kritisk aspekt för en god utveckling av barns självkänsla och psykiska 
hälsa. I bakgrunden presenterades att människan behöver naturkontakt 
för att såväl bibehålla som främja fysisk och psykisk hälsa (Johansson, 
Kollberg & Bergström, 2009) varför flera av de föreslagna åtgärderna 
innebär en ökning av tillgången på vegetation i Harald Aronssons park. 
De nya lekmiljöerna som föreslås är oprogrammerade ytor som ger 
 barnen utrymme att utifrån egna behov variera  leken. Utökade möjlig-
heter till varierad lek föreslås också införas på de befintliga lekplatserna 
genom att utveckla tillgången på miljö erbjudanden och göra vissa inslag 
tillgängliga för barn med funktionsnedsättningar.

Genom att förbättra gångvägarna, installera mer belysning samt 
 anlägga en samlingsplats med grillmöjligheter strävar förslagen mot att 
 underlätta för besökare att ta sig ut i parken men även stimulera till aktiv 
transport. Genom varsam restaurering, bland annat genom upprustning 
av plaskdammen och plantering av växtmaterial som hittats på gamla 
ritningar över parken kan den kulturhistoriska miljön tillsammans med 
det gröna kulturarvet både bevaras och lyftas fram för besökarna genom 
skyltning.

Avfallsbehållare

Två stycken engångsgrillar samt en hög med 
tändstickor har vid  olika tillfällen hittats 
slängda ute i parken. Detta anser jag tyder 
på att människor dels söker sig till parken 
för att grilla med engångsgrillar och dels att 
avfallsbehållare där man kan sortera använda 
engångsgrillar saknas. Jag föreslår därför att 
en avfallsbehållare med stabil betongbotten 
som är avsedd för engångsgrillar placeras i 
parken. 

Figur 195: Sorteringskärl för engångsgrillar. 
Figur 196: Hög med tändstickor som anträffats invid 
plaskdammen. 
Figur 197: Sopkärl med sorteringsmöjlighet i centrala 
Örebro. På sopkärlet finns även en askkopp.

Större sopkärl

Invid lekplatserna, speciellt lekplats 3, anser 
jag att sopkärlen är underdimensionerade. 
Detta medför att det vid ett flertal tillfällen 
hittats skräp utanför de överfyllda kärlen. Vid 
parkbesöket med förskolegrupperna började 
till exempel en av fröknarna direkt plocka 
skräp innan barnen hunnit dit, för att dessa 
inte skulle börja leka med soporna. Med an-
ledning av detta samt att det kan antas att 
besökstrycket kommer att öka efter upprust-
ningen av Harald Aronssons park, så föreslås 
att större sopkärl installeras. Kärlen får gärna 
vara av den modell med sopsortering som 
står inne i Örebros stadskärna.

Hundägarna är den brukargrupp som mest frekvent tycks nyttja par-
ken och det oberoende av väder och vind. Jag upplever att hundägare 
i regel plockar upp efter sina hundar, dock har hundfekalier påträffats 
vid ett fåtal tillfällen i parken. I likhet med många andra kommuner har 
 Örebro kommun lokala ordningsföreskrifter. I 19 § regleras upplockning 
av föroreningar efter hund i offentlig miljö (Örebro kommun, 2014). 
Jag föreslår att sopkärl placeras på strategiska platser i parken, gärna i 
närheten av gångvägarna för att ytterligare uppmuntra hundägare att ta 
upp efter sina hundar. Att sätta upp stationer med hundbajspåsar skulle 
också kunna vara möjligt genom samarbete med till exempel TiksPac. 
Företaget har två koncept, där det ena, CSR riktar sig mot kommuner 
och är kostnadsfritt. TicsPac-konceptet med komposterbara hundbajs-
påsar är ett miljökoncept som vanligen placeras ut på offentliga platser så 
som parker och promenadstråk (tikspac.se) och förslagsvis inkorporeras 
konceptet även i Harald Aronssons park. 

Cigarettfimpar

Skärmtaket vid plaskdammen har enligt en av förskolefröknarna från 
observationen med förskolegrupperna använts som rökruta ända sedan 
1960-talet. Ingen rökare har av mig observerats på denna plats men ciga-
rettfimpar har noterats vid flera tillfällen. Jag föreslår att en “fimpomat” 
installeras vid skärmtaket, där rökare på ett säkert sätt kan fimpa. För-
slaget motiveras utifrån flera aspekter men främst miljöaspekten. Enligt 
organisationen Håll Sverige rent tar det mellan 1-5 år för en cigarettfimp 
att sönderdelas men att mikrofiltret som finns i cigaretter inte är biolo-
giskt nedbrytbart och därmed aldrig helt kan brytas ner (HSR, 2017). 
Enligt Miljöbalkens 29 kapitel är dessutom nedskräpning förbjuden och 
även om cigarettfimpar än så länge inte omfattas av lagen så finns förslag 
på att fimpar bör inkluderas. En tredje aspekt är brandrisken. Fimpas det 
bland torra löv eller i ett överfullt sopkärl så föreligger risk för brand. Det 
ska vara lätt att göra rätt varför askkoppen dels bör vara strategiskt place-
rad och dels bör den vara estetiskt tilltalande, gärna i någon kulört färg, 
så att rökarna lockas att fimpa i den och inte bland buskarna.

SLUTSATS FRÅGESTÄLLNING 2
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DISKUSSION

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka befintliga kvalitéer och  aspekter i 
Harald Aronssons park som bör beaktas och kan utvecklas, för att 
skapa en god lekmiljö utan att viktiga kulturhistoriska värden går till 
spillo. Målet med uppsatsen har dels varit att skapa en vägledande kun-
skapsbank för utveckling av utemiljöer för barn upp till 10 år och dels att 
genom fallstudien ge ett typexempel på hur en utemiljö kan analyseras 
och utvärderas samt hur olika värden kan balanseras i ett utvecklings-
förslag. En stadsdelspark, Harald Aronssons park, i Örebro har använts 
som typexempel eftersom parken ska rustas upp under 2019. Fall studien 
riktar sig därmed till Örebro kommuns parkförvaltning, men även 
till alla andra som kan komma att involveras i projekterings- eller för-
bättringsarbete kring barns utemiljöer för att främja barns fysiska och 
 psykiska utveckling. 

GENERELLA REFLEKTIONER

Harald Aronssons park kan med sina, av Stjärnhusen, avskärmande vyer, 
ses som ett eget upplevelselandskap. Titeln har valts trots att den av vissa 
läsare kan föra tankarna till lek i naturen snarare än lek i en tillrättalagd 
stadsdelspark. Ordet landskap definieras medvetet inte i uppsatsens 
begreppsförklaring, då begreppet anses vara alltför mångfasetterat och 
kan hålla en rad innebörder, något som Ihse (2011) lyfter fram: ”Land-
skapsbegreppet har lika många innebörder som det finns användare av 
det, och det skiftar beroende på vem man vänder sig till” (Ilse, 2011 s. 9). 
Ihse (2011) skriver även att ”Såväl naturbetingade som kulturbetingade 
fenomen bildar tillsammans själva landskapsbegreppet liksom också de 
flöden av idéer och materia som påverkat och påverkar vår omgivning� 
Landskapet ska alltså ses som resultatet av samspelet mellan människan, 
samhället och naturen�” (Sporrong se Ihse, 2011 s. 10). Detta citat ligger 
även nära Council of Europés (2001) definition av landskap: ”ett område 
sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av 
påverkan av och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga fakto-
rer” (Council of Europé, 2001 s. 4). Nationalencyklopedins (u.å.) korta 
 definition av landskap är ”vår fysiska omgivning i vid bemärkelse”. Läses 
den längre versionen står där bland annat att ”Ordet används numera på 
många olika sätt men betecknade ursprungligen ett tämligen väl  avgränsat 
område…” (Nationalencyklopedin, u.å.)� I början av 1900-talet kom 
 enligt Nationalencyklopedin landskap att definieras av Gabriel J. Granö 
som ”det som kan betraktas av omgivningen från en viss given punkt” samt 
hur sinnesintrycken samverkar vid åsynen av denna omgivning. Granö 
framhålls som en ”tidig företrädare för de perspektiv som anläggs inom 
miljöpsykologi och landskapsarkitektur” (Nationalencyklopedin, u.å.)� Jag 
anser att Harald Aronssons park är att betrakta som ett eget landskap, ett 
parklandskap. Samtliga förslag har utarbetats för att parklandskapet som 

FRÅGESTÄLLNINGAR

Vad uppger litteratur och forskning är viktiga aspekter gällande ute-
miljöer avsedda för barn upp till 10 år?

Vilka kvalitéer och lekvärden är viktiga att bevara och möjliga att 
 utveckla samt vilken hänsyn bör tas till kulturhistoriska värden vid en 
framtida upprustning av Harald Aronssons park för att främja barns 
fysiska och psykiska utveckling?DISKUSSION
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1919 av sina föräldrar tilläts gå och fiska nästan 1 mil från bostaden när 
han var åtta år gammal, till åttaåriga barnbarnet Ed vars rörelsefrihet 
endast sträcker sig till slutet av gatan, 274 meter. Jag anser att alla barn 
borde tillåtas att fritt få leka i stimulerande miljöer. Att barnen själva 
tillåts utforska sina omgivningar utan att begränsas av ledsagare. Att få 
beträda okända marker och testa sina gränser anser jag rustar barnet för 
att i framtiden bättre kunna hantera motgångar. Mitt intryck är tyvärr, 
både av egna erfarenheter och genom litteraturen, att barns rörelsefrihet 
har minskat och därmed har även deras möjligheter till fysisk rörelse i 
grönområden försämrats. Detta kan ses som ett resultat av en rad olika 
samhällsförändringar och den fortgående urbaniseringsprocessen är en 
av dessa. I takt med befolkningsökningen i våra städer tenderar grön-
områden både att minska i areal och hamna allt längre ifrån varandra i 
och med att parkmark får ge plats åt bostäder. Det finns en tydlig mål-
konflikt mellan grönstruktur och förtätning, där förtätningen knaprar på 
grönstrukturens arealer. Barns tillgång till grönområden byggs på många 
 plats er bort, avstånden växer sig allt större och de bostadsnära lekmiljö-
erna som finns saknar många gånger viktiga element så som löst material 
och vegetation, element som tenderar att öka lekvärdet. Förutom att 
landskapet ska vara lekfullt och attraktivt för barnen, så är närheten av 
yttersta vikt. 

Många barn i Rosta, särskilt boende i Stjärnhusen har nära till Harald 
Aronssons park, vilket gör parken i högsta grad till ett bostadsnära grön-
område med inte mindre än tre lekplatser. Refshauge et al (2013) betonar 
att lekplatser i parkmiljö är av stor vikt för barns hälsosamma utveckling 
i dagens allt mer urbaniserade samhälle. Även Faskunger (2008) lyfter 
fram lekplatserna som självklara platser för fysisk aktivitet och lek (Fask-
unger, 2008). Offentliga lekparker är bland de viktigaste mötesplatserna 
för aktiviteter och sociala relationer i samhället, särskilt för barnen. I 
en lekpark ska alla kunna umgås, mötas och socialisera oavsett fysiska 
förutsättningar, ålder och bakgrund. Här kan barnen öva det sociala 
 samspelet och lära sig nya saker genom att dela erfarenheter med andra 
barn. Samtidigt framhöll Norén-Björn redan i slutet på 1970-talet att 
många lekplatser fungerar dåligt både ur ett inlärningsperspektiv och 
ur ett socialt perspektiv, då dessa är torftiga miljöer med lite variation 

(Norén-Björn, 1977). Barn vill ha spänning och utmaning och de ten-
derar att undvika de sterila och många gånger fantasilösa lekplatserna. 
Eftersom det finns påvisade samband mellan fysisk aktivitet och goda 
utemiljöer, så anser jag att det är av största vikt att vi aktivt börjar arbeta 
med platsers lekvärde. Precis som landskapet behöver sitt lekvärde, be-
höver leken sitt landskap. Som jag ser det så behöver vi börja se väven av 
sammanhang istället för de enskilda komponenterna. Enskilda lekred-
skap kan aldrig ge det lekvärde som en välplanerad lekmiljö kan, där det 
finns ett samspel mellan lekmiljöns olika delar. Något som Refshauge 
et al. (2013) beskriver väldigt bra:”The challenge for a designer is not to 
 create behaviour settings which are as easy to read as possible… Rather 
it is to create a landscape in which diffrent types of behaviour settings in 
 conjunction provide opportunities for many potential affordances and 
 sensory stimulation whith reference to the specific user group” (Refshau-
ge et al, 2013 s. 243). Det bör finnas möjlighet för ensamlek likväl som 
 samlek och finnas platser att dra sig undan till för lugnare lekar liksom 
yta för fartfyllda eller risktagande lekar med mera. 

För mig är lekvärde starkt sammankopplat med barns fysiska och 
 psykiska hälsa. Citatet från Statens offentliga utredningar (1970:1) som 
presenterades i litteraturstudien tycker jag är väldigt talande: ”I barnens 
utelek är lek och rörelse så intimt förknippade med varandra att nästan 
varje lek är rörelse och varje rörelse lek...” Genom att höja parklandska-
pets lekvärde så är det min fulla övertygelse att fler barn kommer att 
vilja leka och göra så under längre perioder. Men det som gör det hela 
lite knepigt är att alla barn är egna små personligheter med individu-
ella  preferenser. Detta utgångsläge medför att det inte finns några rätt 
eller fel, det finns inget facit eller några standardlösningar för vad som 
är lekvärt. Utöver barnens olikheter så är alla platser unika och likaså 
deras miljö erbjudanden. Börjar vi jobba utifrån platsen och dess förut-
sättningar istället för lekredskapskatalogerna så kommer slutresultaten 
att skilja sig åt och därmed genereras lekmiljöer av skiftande karaktär. 
Maria Nordström11, psykolog samt forskare vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet, sa under en föreläsning att barn berörs av alla fysiska miljöer, men 
att endast de stimulerande miljöerna fångar barns intresse och lusten 
att utforska. Johansson, Kollberg & Bergström (2009) framhåller att det 

helhet ska bindas samman i en högre grad och att naturlig förflyttning 
inom landskapets olika delar ska främjas.

I det inledande skedet av uppsatsen var målgruppen som avsågs studeras 
alla personer upp till 18 år, eftersom det är först då en person blir myn-
dig och slutar vara barn i Sverige. Men med anledning av att såväl rörel-
sefriheten som preferenserna bland barn och ungdomar generellt skiljer 
sig avsevärt åt, ansågs åldersspannet behöva regleras. Att brytpunkten 
10 år valdes, kommer sig av att då börjar barn i Sverige mellanstadiet 
och därmed är det troligt att rörelsefriheten utökas. I litteraturstudien 
presenterades de två första av Grahns utvecklingsstadier, där det andra 
utvecklingsstadiet berörde låg- och mellanstadiebarn. Karakteristiskt för 
det andra utvecklingsstadiet är enligt Grahn (1985) bland annat att barn 
då leker över större områden (Grahn, 1985). Den närbelägna parken 
kanske inte är lika spännande längre och barnen har givits en sådan rö-
relsefrihet att de kan leta sig allt längre bort. Barn kan inte anses behärs-
ka trafiken förrän de är 11-12 år gamla (Berglund & Jergeby, 1998; SOU, 
1970:1). Detta kan på intet sätt ses som en universell sanning, eftersom 
det givetvis varierar från barn till barn, men Berglund och Jergeby kan 
ge en fingervisning om vid vilken ålder det är troligt att barnen letar sig 
vidare utanför Harald Aronssons park.

Även den yngsta delen av åldersspannet anser jag kräver sin diskussion. 
Ett spädbarn är helt beroende av en vuxen för att överhuvudtaget ta 
sig ut. Det kan därför tyckas att det nedre åldersspannet borde ha satts 
 högre. Vid konsultation av Vårdguiden och artikeln Barnets utveckling 
6-12 månader, skriven av en professor emeritus i barnmedicin, en psy-
kolog samt en förskolepedagog tillika lekterapeut, stod det klart att barn 
från 10-12 månader brukar kunna uppskatta att gunga och dessförin-
nan kan enkla lekar med ljud samt att undersöka föremål locka till lek 
(Vårdguiden, 2010). Ett av de föreslagna inslagen på lekplats 1, talrör, 
är tänkt att stimulera till just experimenterande lek med ljud. Dessut-
om framhölls det i kapitlet Leken och barnet att det i utemiljön många 
gånger finns krafter som både inspirerar och utmanar. Till exempel lyfter 
(Grahn et al. (1997) fram växter som spirar. Jag har själv fått höra att 
jag som liten var livsfarlig i trädgården då jag redan som mycket  liten 

visade stort intresse för alla blommor och blad. Gränsdragningar är 
ofta problematiska, eftersom de ofta bygger på generaliseringar, och jag 
upplevde gränsdragningen av den nedre gränsen för åldersspannet som 
just problematisk. Valet föll så småningom på att inte ha någon nedre 
åldersgräns. Bedömningen gjordes att de minsta barnen, de som kanske 
sätts i sandlådan för att leka med spade och hink eller kan köras genom 
salixtunnlarna i vagnen, är minst lika viktiga att studera och erbjuda 
lekmöjligheter som de barn som lärt sig springa och hantera lekutrust-
ning. För hur skulle jag på ett adekvat sätt kunna motivera att utesluta de 
minsta barnen, de som allra mest är beroende av den absoluta närmiljön 
och ledsagarens välvilja för att få leka utomhus? 

Som tidigare nämnts så expanderar barns lekområde succesivt och när-
miljöns beskaffenhet är en avgörande faktor för när barnet tillåts vistas 
ute ensam. Berglund & Jergeby (1989) uppger till exempel att barn från 
cirka fyra års ålder kan tillåtas vara ute ensamma förutsatt att miljön är 
väl skyddad från trafik och andra faror. Detta påstående anser jag även 
kräver sin diskussion, för trots att källan har 30 år på nacken, så sätter 
författarna fingret på en av de aspekter som är aktuella än idag och som 
lyftes fram i kapitlet Samhällsförändringar. En plats skyddad från trafik 
är då som nu eftersträvansvärd. En mycket positiv aspekt med Harald 
Aronssons park är den rumsligt avgränsade miljön, där det finns en när-
het mellan intilliggande park och bostadsgårdar samt att förbud mot for-
donstrafik råder på Östra Vintergatan. Berglund & Jergeby (1998) uppger 
att möjligheten att från bostaden ha utsikt över den närmaste omgiv-
ningen kan ge en känsla av säkerhet, eftersom föräldrar då kan kasta ett 
vakande öga på sina barn när de är ute och leker. Men enligt min  mening 
är det inte enbart närmiljön allt hänger på, det krävs även att föräldrar 
vågar lita på sina barn och släppa dem utom synhåll. Att föräldrar vågar 
ge sina barn rörelsefrihet. 

En väldigt målande beskrivning av samhällsutvecklingen gällande 
 minskad rörelsefrihet presenterades i The Daily mail 2007 under rub-
riken ”How children lost the right to roam in four generations”. I arti-
keln återfinns en karta som illustrerar hur rörelsefriheten succesivt har 
minskat under fyra generationer. Från att gammelfarfar George som år 
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parkerna var klar, 21 juni 2018, som mer konkreta ledtrådar gavs. När 
det väl stod klart vem som kanske hade gestaltat parken fanns inte tiden 
att skriva om hela det trädgårdshistoriska kapitlet och ge det en  annan 
vinkel, men vissa betydande tillägg gjordes. Därmed så porträtteras inte 
Walter Bauer och hans trädgårdshistoriska gärningar med det djup som 
han kanske förtjänar. Det råder dock fortfarande vissa tveksamheter 
kring vem som stått för parkens utformning, men det kan antas vara 
Backström & Reinius som stod för parkernas översiktliga gestaltning 
gällande parkernas form och funktion. Likaså att även Walter Bauer och 
Erik Anjou involverades i arbetet samt att stadsträdgårdsmästare Edvin 
Knutsson stod för detaljutformningen (Rydh, 2018). 

I ritningsarkivet över Backströms & Reinius samlingar finns enbart 
översiktliga ritningar med buskage och träd, men designmaterialet tycks 
 aldrig bli mer detaljerat än så. I tidskriften Byggmästaren nr. 24 från 
1951 presenterar arkitekterna Backström & Reinius inte heller någon 
som är delområdesansvarig för utemiljön, mer än att ”planerings arbeten 
har utförts av stadsträdgårdsmästare i Örebro E� (Edvin) Knutsson” (Bygg-
mästaren nr 24 1951 se Rydh 2018). Bristen på planteringsplaner och 
växtlistor gör att Rydh (2018) drar slutsatsen att det inte var arkitekterna 
själva som på detaljnivå gestaltade Harald Aronssons park. Det mest 
spännande är att Rydh (2018) i nästa stycke presenterar att Walter Bauer 
i boken Trädgårdskonst från 1948, ett år efter byggstarten av Stjärnhusen, 
benämner sig själv tillsammans med Eric Anjou som trädgårdsarkitekt-
erna bakom Rostaparkerna. Varken jag eller Rydh (2018) har dock 
 lyckats hitta källor, noteringar eller ritningar som styrker detta på-
stående. Jag ställer mig frågan, varför inte Bauer och Anjou omnämns 
av Backström & Reinius som delansvariga för utemiljön när dessa tre år 
senare publicerar sig i Byggmästaren? Arkitekterna omnämner däremot 
stadsträdgårdsmästaren Edvin Knutsson. Att Walter Bauer i en offentlig 
publikation skulle ta åt sig äran för något som han inte varit delaktig i 
bedöms som mindre troligt. Hur stor roll han och Eric Anjou har haft i 
projektet och under vilken tidsperiod är dock omöjligt att uttala sig om. 
Ett besök på Lunds landsarkiv skulle eventuellt kunna besvara de fråge-
ställningarna. Walter Bauers ritningsarkiv har inte digitaliserats, utan 
vid slagning i den nationella arkivdatabasen, NAD, framkommer endast 

uppgifter om att Walter Bauers ritningsarkiv är 8 hyllmeter och grovt 
uppskattat innehåller 100 ritningar. Ritningsarkivet i Lund har dock inte 
besökts och vad som gömmer sig bakom dessa hyllmeter förblir för mig 
okänt. 

Att anlägga Rostaparkerna kan anses vara ett projekt av dignitet och 
att det skedde på kommunal mark inom Örebro Stad gör det troligt 
att stadsträdgårdsmästaren bör ha varit involverad. Edvin Knutsson 
omnämns av Backström och Reinius och ska enligt dessa ha utfört 
planerings arbeten. Rydh (2018) uppger att hon inte kunnat hitta  något 
arkiv material som binder Knutsson till parkens utformning. När jag 
studerat de få  ritningar som jag kommit över föreställande Harald 
Aronssons park har jag noterat att de som är märkta och signerade har 
signerats med en  något otydlig namnteckning (se figur 198). Denna har 
Rydh (2018) tolkat som ”H.K” men jag frågar mig om detta inte skulle 
 kunna vara Knutssons signatur då han arbetar på Örebros parkkontor 
vid  denna tid.  Om signaturen inte tillhör Knutsson, så kan det betyda 
att det finns ännu en person, för mig okänd, som har varit delaktig i 
 utformningen av Rostaparkerna.  

Figur 198: Utklipp från ritning 1949-12-20. Bildkälla: Örebro Stads parkkontor. 

inte räcker med att det finns närbelägna parker och grönområden, utan 
att kvaliteten också är av betydelse. Att grönområden är attraktiva samt 
hur väl dess kvaliteter tillgodoser brukargruppernas behov är en viktig 
aspekt när det kommer till grönområdens betydelse ur ett folkhälso-
perspektiv. Jag skulle därmed vilja påstå att attraktivitet är A och O, det 
är där det börjar, steget mot att faktiskt ta sig ut. Det ska vara mödan 
värt att ta vägen till eller igenom parken. Barnen själva ska vilja gå ut 
och leka, de ska inte gå ut för att mamma eller pappa säger så. Jag tror att 
det är dit vi måste sträva, för behovet är skriande. Barns fysiska aktivitet 
dalar medan den psykiska ohälsan stiger. Währborg (2010) framhåller 
att en av framtidens mest angelägna samhällsuppgifter är att främja en 
hälsosam livsstil i syfte att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. Detta 
folkhälsoproblem är allas problem, och jag tycker det är oerhört viktigt 
att börja tänka långsiktigt, våra barns mående kommer att påverka vår 
framtida folkhälsa. Det är dagens barn som är vår framtid. 

En konkret åtgärd för förbättring är att på planeringsnivå göra sitt  allra 
bästa för att skapa stimulerande och fantasifulla lekmiljöer som inte 
bara är lekbara utan lekvärda. Samtidigt tenderar lek att äga rum på 
andra platser än just lekparker och lekplatser. För att citera min forna 
mentor, Lennart Wikström, ansvarig utgivare för bland annat tid skriften 
 Landskap skriver på ledarsidan: ”leken kommer aldrig att kunna förvisas 
till en avgränsad plats eller ett givet rum� Men de platserna och rummen 
behövs, om inte annat för att säga att leken är viktig och måste få ta plats i 
vårt samhälle där förtätningen annars håller på att radera ut alla fria ytor� 
Och sedan så behöver leken plats utanför, dit den kan växa när  sanden i 
sandlådan inte längre har precis rätt fuktighet för att få murarna att  hålla 
ihop” (Wikström, 2019 s. 4). Ande meningen i det som Wikström lyfter, 
är att den avsatta fri ytan är en grundläggande förutsättning för utomhus-
lek. I de allt mer förtätade städerna behöver utrymme avsättas för lek, 
ytor som lämpligtvis inte ligger alltför långt från hemmet. Det krävs mer 
än en plats för att tillgodose barns behov av rörelse och lek, speciellt när 
barnen kommer högre upp i åldrarna. Därmed är det viktigt att man från 
samhälls planeringens håll arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och kon-
sekvent försöker planera in miljöer som uppskattas av barn och unga. 
Genom att sammanlänka barnvänliga nätverk i staden, skapas förutsätt-

ningar för stimulans av barns fysiska och psykiska utveckling. I den bästa 
av världar skulle hela samhället ha ett lekvärde. I varje hörn och vrå skul-
le det finnas något som lockade till lek, men så ser det inte ut idag. Man 
måste dock börja någonstans och förslagsvis så tycker jag att vi börjar 
med våra lekmiljöer i stads- och stadsdelsparker. Berglund och Jergeby 
(1989) framhåller att sådana parker är avsedda att tillgodose samhällets 
önskemål och behov. På så sätt kan dessa anses mycket viktiga för att vi 
ska ha en chans att nå folkhälsomålen som presenterades i kapitlet Lagar 
och rekommendationer� 

PARKEN FÖRR

De historiska efterforskningarna var den del av uppsatsen som på-
börjades först och som till stor del kom att basera sig på äldre litteratur. 
Skriftlig dokumentation gällande utformningen av Harald Aronssons 
park och dess innehåll var dock bra mycket svårare att få tag på än vad 
jag först hade trott. Jag hade en bild av att det skulle finnas en hel uppsjö 
av information med tanke på att Rosta bland annat beskrivits i termer av 
”ett flaggskepp i svensk bostadsplaneringshistoria”, men så var inte  fallet . 
Trots djupdykningar i lokala arkiv och sökningar i litteratur så finns 
väldigt lite skrivet om Harald Aronssons park. Den litteratur som  kunde 
hittas om Harald Aronssons park har redovisats samt kompletterats 
med kapitlet Trädgårdshistorisk tillbakablick� Det var vid tidpunkten för 
kapitlets skrivande okänt för mig vem som ritat Harald Aronssons park 
varför beslut fattades att studera trädgårdsarkitekter som var verksamma 
under 1900-talets första hälft. Ett axplock ur 50 år av svensk utemiljö-
gestaltning, från tidigt 1900-tal fram till dess att Harald Aronssons park 
designades, sammanställdes för att utgöra referensmaterial till parken. 
Parallelldragningar och liknelser mellan parken och samtida ideal samt 
trädgårdsarkitekter och dess olika signum hoppades kunna ge en finger-
visning av vem som stått bakom utformningen av Harald  Aronssons 
park. Det var först när den kulturhistoriska värderingen av Rosta-
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leken dels aldrig kan fortgå över tid och dels att lektemat inte i samma 
utsträckning kan verka som en sammanhållande kraft då där inte kom-
mer finnas något kvar till morgondagen att se fram emot eller minnas. 
Det blir därmed svårare för barnen att länka samman morgondagen 
med gårdagen (Grahn et al, 1997), något som jag kan se liknande ten-
denser av i Harald Aronssons park. I en offentlig park med mycket 
 genomströmning, tenderar barnen att inte lämna kvar sina leksaker. 
Det har  dessutom observerats att barnen har tagit bort spåren efter sin 
lek, till exempel när en av förskolegrupperna som jag studerade skulle 
till att gå in så var en kille snabbt framme med en pinne och suddade ut 
det som han och en annan jämnårig pojke ägnat ett bra tag till att rita i 
 sanden. Möjlig heten att lämna spår eller avtryck är viktig för barns ut-
veckling, något som lyftes i slutsatsen gällande uppsatsens första fråge-
ställning. 

Tre olika analysverktyg har med varierande resultat tillämpats på Harald 
Aronssons park. Diskussion kring valet av analysverktyg samt deras för- 
och nackdelar hittas under Metoddiskussion� Här diskuteras resultaten 
från analysverktygen� Först ut var SWOT-analysen där det framkom 
att det i parken finns en rad svagheter att jobba med. Svagheterna är 
kopp lade både till parken som helhet, till exempel bristen på belysning 
och den svaga rumskänslan men också mer specifikt till lekplatserna 
och deras bristande skuggmöjligheter samt begränsade utbud av miljö-
erbjudanden. Vissa av parkens svagheter kan med relativt enkla medel 
omvandlas till styrkor. Till exempel kan parkens ”golvdrag” motver-
kas  genom plantering av mer buskar. Vintergröna växter skulle kunna 
förstärka parkens rumskänsla vintertid och tillförandet av ytterligare 
 belysning skulle möjliggöra ett ökat nyttjande av parken under kvällstid. 

OPEC-analysen kan som mest resultera i 3 poäng, Harald Aronssons 
park kvalar in på 2,33 poäng vilket avrundat ger 2 poäng. Detta medel-
värde antyder att parken inte är perfekt men heller inte dålig, utan gan-
ska mittemellan. Kopplas detta resultat sedan ihop med de tvärsnittsstu-
dier som andra forskare har genomfört, så antyder det att barns fysiska 
och psykiska hälsa kan gynnas av utevistelse i Harald Aronssons park. 
Detta var ungefär det resultat som jag förväntade mig, eftersom jag på 

förhand visste att parkens storlek skulle höja OPEC-värdet. 

Det sista analysverktyget, 6 categories of risky play är liksom SWOT 
ett verktyg som inte ger poäng. Genom sina sex kategorier studerar 
verktyget vilka möjligheter som finns till risktagande lek. Jag anser att det 
är viktigt att barn lär sig hantera risker, men det är självklart vårt ansvar 
som vuxna att göra allt vi kan för att förebygga allvarliga skador och ris-
ker som barnen inte kan se och som kan leda till men för livet. I kapitlet 
Samhällsförändringar under Säkerheten framför allt diskuteras detta mer. 
Mimmi Beckman och Karin Andersson10 höll ett föredrag på Statens 
Institut för Personalutvecklings (SIPU) konferens Lekplatser och barns 
utemiljö under hösten 2018 där de framhöll att lekplatser skall göras ”så 
säkra som är nödvändigt men inte så säkra som det går”. Av Sandseters 
sex kategorier så saknas två helt i parken, lek med farliga verktyg och lek 
nära farliga element. Övriga kategorier är delvis uppfyllda, men resultatet 
varierar beroende på förmåga och preferens hos barnet som leker i par-
ken. Som exempel så finns förutsättningar för lek på hög höjd för mindre 
barn i tornet på lekplats 3 eller i lekställningen på lekplats 1 avsedd för 
lite äldre barn. För de minsta så kan en gunga räcka för att leverera den 
kittlande känslan av lek på hög höjd. 

PARKEN I FRAMTIDEN

Inga förändringar kan göras i Harald Aronssons park utan att dess 
 fysiska uttryck på något vis förändras. Som jag ser det kan inga föränd-
ringar ske kompromisslöst utan alla förändringar är en avvägning mellan 
bevarandet av parkens fysiska uttryck och utvecklandet av utemiljön mot 
nutida ideal och kunskaper om barns lek. Samtidigt framhåller Persson 
& Persson (1995) att miljöer som ritats av framstående trädgårdsarkitek-
ter så som Walter Bauer har ett egenvärde att bevaras intakta för fram-

Den historiska dokumentationen i Örebro Kommuns arkiv är bristfällig 
vilket kan härledas till ett flertal omstruktureringar där material har kas-
tats i omgångar: ”Att det saknas arkivmaterial om vilka förändringar som 
skett kan bero på att parkkontoret har bytt tillhörighet inom  kommunens 
förvaltning ett flertal gånger vilket gjort att arkivmaterial rensats och 
slängts i olika flyttar� Parkkontoret lades ner 1985 och gick ihop med 
 Gatukontoret och bildade en Teknisk förvaltning� Sedan dess har ytterligare 
flera omorganisationer skett�” (Rydh, 2018 s. 18) Mycket ritningsmaterial 
blev även vattenskadat och fick kasseras efter en läcka på Stadsbyggnads-
kontoret 2016. 

PARKEN IDAG

Harald Aronssons parks lekvärde har studerats vid sju observationstill-
fällen samt vid två kortare besök. Utöver dessa har två grupper med 
förskolebarn observerats samt en gåtur genomförts i parken. Berglund 
& Jergeby (1992) framhåller att observationer kan vara ett lämpligt sätt 
att studera en utemiljö och även Mårtensson (2004) menar att observa-
tioner i kombination med löpande fältanteckningar är en lämplig metod 
för att utforska landskapets roll i leken. Mitt resultat kan dock enbart ses 
som en fingervisning och absolut ingen sanning. Dels finns det brister i 
observationerna och dels så är det nästintill omöjligt att ge en rättvis bild 
av vad som är lekvärt i Harald Aronssons park. Eventuella nyttjande-
mönster kan ha gått förlorade eftersom heldagsobservationer, från tidig 
morgon till sen kväll, inte har genomförts under uppsatsens gång. Vidare 
så har observationer inte genomförts under veckans samtliga dagar och 
därmed så kan viktiga ledtrådar ha passerat obemärkt. Vidare så är inget 
barn det andra likt och de har alla sina personliga preferenser. Därmed 
så är det fullständigt omöjligt att ge en heltäckande bild av allt som är 
lekvärt i parken för samtliga barn upp till 10 år. Vad som är roligt för ett 

barn, kan vara fullkomligt ointressant för ett annat barn i samma ålder. 

Vad som är lekvärt i landskapet är således ytterst subjektivt och per-
sonligt. I den empiriska delen av uppsatsen har jag dock genom obser-
vationer gjort mitt yttersta för att försöka fånga essensen av vad som är 
lekvärt i parken. Jag har studerat vad som tycks fånga barnens intressen 
och vad de har sysselsatt sig med när de varit i parken liksom om där 
funnits platser eller lekredskap som de sällan eller aldrig använder. Dessa 
observationer har sedan sammanställts och analyserats i ett försök att ge 
en bild av parklandskapets lekvärden. Berglund och Jergeby (1988) fram-
håller att en dag med god väderlek räcker för att bilda sig en uppfatt-
ning om platsen uppskattas och används. För att få en något högre till-
förlitlighet i resultatet genomfördes sju observationstillfällen med  fokus 
på barn upp till 10 år. Självklart går det inte att sätta ett likhetstecken 
mellan mina slutsatser från observationerna och sanning. Samtliga barn 
som någonsin besökt parken behöver inte ha upplevt de aspekterna som 
jag lyfter fram som lekvärda. För precis som Grahn et al (1997) kommer 
fram till i sin slutsats gällande barnstudier på två förskolor, så tar sig 
leken olika uttryck i olika åldrar. Till skillnad från Grahn et al (1997) 
har inte flest observationer av barn gjorts vid sandlådan. Faktum är att 
intresset för sandlek varit relativt svalt och sandlådan har stundtals inte 
alls nyttjats av barnen. De få gånger barn använt sig av sandlådan har det 
främst  handlat om yngre barn. Vid varmare väderlek och strålande sol 
har samtliga lekplatsers tre sandlådor i parken varit fullt solbelysta och 
stått helt övergivna. Det har enbart varit under förmiddagar eller sent 
på  eftermiddagarna som barn har observerats leka i sandlådorna, före-
trädesvis ensamma men ibland även tillsammans med ett eller två andra 
barn. Kak- och tårtbakning samt matlagning är de teman för symbollek 
som utspelat sig under observationerna. 

I diskussionen kring de två studerade förskolorna så fann man att i den 
ena utemiljön, som delades med andra städades det i högre utsträckning 
än på den andra gården. Grahn et al (1997) diskuterar problematiken 
kring att förskolebarnen på den förskolan kan ha svårare att uppleva en 
kontinuitet i sin utevistelse, eftersom lekarna behöver städas bort vid 
lekens slut. Detta medför enligt författarna en problematik, eftersom 
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tra Rostaparken besöktes var dess plaskdamm full av barn vilket tyder på 
att plaskdammen besitter ett högt lekvärde. Uppskattningen av  vattenlek 
observerades även av Norén-Björn: ”Vid varma dagar utnyttjades bäck-
en, dammen och duscharna samt gräset och resten av lekplatsen låg öde” 
(Norén-Björn, 1977). Vattenlek i publik miljö innebär dock ett ökat 
ansvar för kommunen både vad gäller säkerhet, givetvis beroende på 
typ av installation och vattendjup, men även skötsel genom bland annat 
 kontinuerlig kontroll av vattenkvaliteten.  

Vissa delar av uppsatsen avslöjar att parken ursprungligen var tänkt att 
analyseras ur flera brukargruppers perspektiv, från barn och ungdomar 
till äldre. Skötsel, förbättrade renhållningsmöjligheter och sittplatser kan 
vara de främsta exemplen från förslaget som spontant kanske inte anses 
kopplat till stärkandet av landskapets lekvärden utan att det är något som 
vuxna och äldre lägger större vikt vid än barn. Men så är inte alltid fallet, 
till exempel så fann Karen Malone i ”Dapto Dreaming, a child friendly 
and sustainable planning project” att barn lägger vikt vid att miljön är fri 
från skräp. Dapto Dreaming var ett projekt i Australien där flera barn-
grupper engagerades i arbetet med att utveckla deras närområde. Barnen 
fick själva göra en lista med faktorer som de ansåg viktiga för en barn-
vänlig miljö och en av de åtta punkter som barnen satte upp var ”A place 
that is safe and clean” (Malone, 2017 s. 18). I fallstudiens analyser och 
inte minst genom dess observationer blev det för mig tydligt att skräp 
i lekmiljön är en svaghet. Det kan anses vara en petitess men det är de 
små detaljerna som kan vara skillnaden mellan att stanna till eller bara 
 passera genom parken. 

I enkätundersökningen “Bästa platsen!” fanns ett fritt svarsfält genom 
vilket det inkom önskemål om att anlägga en boulebana, ett utegym samt 
en hundpark. Dessa medborgarförslag togs i beaktande, men valdes bort 
eftersom dessa platsinstallationer varken riktar sig till eller ansågs  gynna 
uppsatsens målgrupp.  Värt att tillägga är dock att hundägare är den 
brukargrupp som mest frekvent tycks nyttja parken och det oberoende 
av väder och vind. En insats som däremot föreslås och som skulle 
gynna hundägarna är att placera ut fler sopkärl intill gångvägarna samt 
tillhandahålla hundbajspåsar genom uppsättandet av TicsPac.

MÅLUPPFYLLELSE 

Uppsatsen presenterar två mål som delvis överlappar varandra. Målet 
kopplat till uppsatsens första frågeställning, att mejsla fram en kunskaps-
bank med vad barn behöver i sin utemiljö, anses ha uppnåtts med 
litteratur studien och dess slutsats. Med det sagt så är ämnet på intet sätt 
uttömt, det finns mängder av olika infallsvinklar och designaspekter 
som kan fördjupas ytterligare eftersom frågan är mycket komplex. Det 
är så som jag ser det omöjligt att göra en uppsats helt komplett inom 
detta ämne då alla barn är egna små personligheter och således har 
spretande behov och preferenser. Det bästa vi kan göra är att ge barnen 
förut sättningar och utrymme att själva skapa just sin lek och sina upp-
levelser. Allt eftersom forskningen gör framsteg växer även vår förståelse 
för barn och deras behov och med det bredden på en uppsats av det här 
slaget. Uppsatsen fokuserar på de delar av ämnet som jag anser är mest 
 relevanta, samtidigt är jag medveten om uppsatsens omfattning och att 
min  förmåga att begränsa kan anses vara min absolut största svaghet. 

Uppsatsens andra mål är kopplat till Harald Aronssons park och den 
kommande upprustningen under 2019. Vilka värden kan identifieras 
i parken som särskilt bevarandevärda och hur skall man ställa sig till 
de kulturhistoriska värden som finns på platsen. Fallstudien är en tre-
stegsraket där varje del bygger på den/de tidigare delarna. Samtliga 
förslag som presenteras i förslagsdelen har således en kulturhistorisk 
och en nutida förankring, vilket genomsyrar förslagens utformning. 
Med i  beaktande vid framtagningen av förslagen fanns också tankar 
om  ekonomiska begränsningar för hur omfattande en upprustning 
rimligen bör göras. Samtliga förslag ryms inom en ”rimlig” budget och  
 strävar snarare att ta hand om befintliga lekredskap, än att byta ut de fullt 
 fungerande men ålderstigna inslagen mot nya.  

Den största förbättringen som förslaget presenterar för barnen anser 
jag vara den ökade möjligheten att leka sig runt i parken genom utveck-
landet av lekstråket. Upprustning av plaskdammen, anläggandet av lek-

tiden (Persson & Persson, 1995). Eftersom det troligen är Walter Bauer 
som har ritat Harald Aronssons park kan det kanske tyckas konstigt att 
flera av uppsatsens förslag skulle medföra en påverkan på parkkarak-
tären. Men under mina resonemang fram och tillbaka, har jag kommit 
fram till att det måste få ske förändringar. Tiden står inte stilla, parken är 
inte ett museum utan en levande kulturmiljö och tillika en stadsdelspark. 
Jag anser det viktigt att Harald Aronssons park kan möta behoven 
hos stadens invånare. Parken ska vara funktionell, lekvärd och vacker. 
 Boverket (2007) betonar att förvaltning handlar om att finna balans mel-
lan utveckling och bevarande, inte att upprätthålla ett statiskt tillstånd. 

Parkens befintliga formspråk har tagits i beaktande i relation till samtliga 
punkter i utformningsförslaget. Den initiala tanken var att inkorpore-
ra ytterligare topografiska skillnader i Harald Aronssons park. Detta 
eftersom varierad topografi och växtlighet kan erbjuda mer varierade 
lek möjligheter (Bodelius & Kylin, 2014; Moore, 1996), vilket gör plat-
sen mer attraktiv (Grahn, 1985; Moore, 1996).  Topografiska skillna-
der i  terrängen inbjuder till kurragömmalek, fantasilek (Moore, 1996) 
och  olika former av rörelse så som att springa, hoppa, rulla eller glida 
(Moore, 1996; Woolley & Lowe, 2013). Topografin är en aspekt som lyfts 
fram av analysverktygen OPEC och 6 categories of risky play. Trots detta 
föreslås inga topografiska förändringar eftersom det anses medföra ett 
alltför stort ingrepp i parken.  Parkens nuvarande topografi och form-
språk vägde helt enkelt tyngre än värdet av en förstärkt topografi. För-
delarna kunde ha blivit en ökning av den fysiska aktiviteten samt att det 
troligtvis hade blivit mindre konkurrens om parkens enda kulle. Mot-
argumenten och framför allt parkens kulturhistoriska värde vägde dock 
tyngre då, Harald Aronssons park är klassad både som en park med stort 
kulturvärde och som ett riksintresse för kulturmiljön. 

Med anledning av parkens stora kulturhistoriska värde kan det anses 
motsägelsefullt att salixtunnlar föreslås vid lekplats 3� Detta då salix-
tunnlar inte ingår i parkens ursprungliga formspråk, dessutom anser 
Persson & Persson (1995) att snirkliga eller krokiga ytor och former 
alltid är främmande inslag i miljöer från 1930-1950-talet. Trots detta 
föreslås vindlande salixtunnlar för att tunnlarna relativt enkelt kan tas 

bort och för att de anses främja barnens upptäckarlust genom att erbjuda 
en miljö där de inte kan se vad som väntar längre fram. På så sätt kan 
även barnens fysiska aktivitet främjas samtidigt som tunnlarna erbjuder 
skugga. Salix är ett släkte som redan existerar i parken i form av Salix 
amygdaloides (mandelpil), Salix alba (vitpil) och Salix alba var. sericea 
(silverpil). 

Det föreslagna lekbuskaget vid lekplats 1 kan också anses gå emot den 
tidstypiska utformningen. Exempelvis så undvek Eric Laufors kraftiga 
rumsbildande buskage. Jag anser dock att buskaget kan ha ett så pass 
stort värde för barnen då det för in löst material, erbjuder skugga, tar ner 
skalan i parken och inte minst kan öka lekens spänning samt absorbera 
lite av det stökiga intryck som kan uppstå då barn koloniserar sin egen 
värld, att fördelarna vida överväger nackdelarna. 

I förslagsdelen har valet gjorts att ha kvar idegranen vid perenn plantering 
1 trots att både Bengtsson & Bucht (1973) och Harvard (2006) avrå-
der från användandet av idegran. Hela busken med sina röda frukter 
är giftig, vilket inte är idealiskt för barn som kan lockas att smaka. 
 Problematiken med frukterna kan dock undvikas genom kontinuerlig 
beskärning. Förskolebarnen leker främst vid lekplatserna och inte borta 
vid perennplanteringen, men eftersom lekstråket i parken föreslås stärkas 
kan barnens kontakt med idegranen öka. Eftersom idegranen redan är 
etablerad anser jag att den ska stå kvar. Jag vill dock poängtera att vid ett 
anläggningsscenario skulle användandet av ett annat, icke toxiskt, växt-
material ha förespråkats. Vidare så utgör idegranen ett värdefullt inslag 
i Harald Aronssons park, då den till viss del skapar vindskydd och tar 
ner skalan, men framför allt är den vintergrön. Det är i dagsläget brist 
på vintergröna inslag i parken vilket bidrar till känslan av ”golvdrag” och 
den svaga rumsligheten vintertid varför det föreslås att fler vintergröna 
inslag planteras.   

Örebro kommun har meddelat att de kommer rusta upp plaskdammen 
för att åter möjliggöra vattenlek i Harald Aronssons park. Detta ser jag 
som väldigt positivt då parkens upptagningsområde är stort och vatten-
lek tenderar att vara ett mycket uppskattat inslag. Vid ett tillfälle när Väs-
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att begränsa arbetet till att enbart presentera enskilda idéförslag och 
 konceptuella lösningar, och således inte göra anspråk på att presentera 
ett fullständigt designförslag för parken i sin helhet. Min gestaltnings-
process kan i korthet beskrivas som en trestegsraket där första steget var 
informationsinhämtning från litteraturen gällande platsen, historien och 
barn. Grundtanken med litteraturstudien var att skapa en omfattande 
kunskapsbank med grund i gammal liksom ny forskning och litteratur.
En stor mängd litteratur insamlades och vid bearbetning av denna struk-
turerades arbetet genom att i kronologisk ordning bearbeta källorna. 
Därmed bearbetades de äldsta källorna först, vilket avspeglas i litteratur-
studien. Tanken var att väga upp de äldre källorna med nyare forskning 
men arbetet med litteraturstudien växte snabbt och tidsbristen var ett 
faktum. Så här i efterhand så borde litteraturen kanske ha bearbetats i 
fallande ordning med den mest aktuella källan först. Detta är kanske 
mest tydligt gällande barns utvecklingsstadier där det gjorts mycket 
forskning och där nyare, mer dynamiska teorier har sett dagens ljus.

Det gjordes ett flertal inspirerande studiebesök på ett antal temalek-
platser runt om i Stockholm under mars 2018 för att hämta inspiration 
till uppsatsens förslagsdel. Bilder från dessa studiebesök var tänkta att 
publiceras sist i denna uppsats som en inspirerande utblick. De lek platser 
som besöktes var; Ellen Keys park, Ivar Los park, Bryggartäppan och 
Anders Franzéns park. Den gemensamma nämnaren för dessa lekplatser 
är att de klassas som både parklek och lekplats av Stockholms Stad samt 
att de är kommunalt ägda. Kommunalt ägd är även Mullemeck lekparken 
i Solna. Inspiration till att besöka samtliga temalekplatser väcktes under 
kursen Outdoor environments for children and youth� Bilagan med den 
inspirerande utblicken valdes dock bort till förmån för en något kortare 
uppsats.

Parallellt genomfördes omfattande observationer och analyser för att 
på plats försöka identifiera tillgångar och brister i leklandskapet samt 
hur befintliga inslag nyttjas. Under mina observationer och analyser så 
funderade jag kontinuerligt kring olika lösningar för hur jag med  minsta 
möjliga påverkan skulle kunna tillföra största möjliga lekvärde. Sista 
steget i gestaltningsprocessen blev att med utgångspunkt i de samman-

fattningar som jag sammanställt, både från litteraturen och från observa-
tioner och analyser rita några förslag. Inspiration till, och kunskap 
kring salixtunnlarna hämtades från den kulturhistoriska anläggningen 
Karlslund, Örebro. Vid besök på Karlslund studerades bland annat tunn-
larnas uppbyggnad, dess utformning och dimensionerna på de olika 
segmenten av salixtunnlar. Idéförslagen är långt ifrån perfekta men jag är 
ändå stolt över att jag vågade sticka ut hakan och bryta ny mark utanför 
min bekvämlighetszon. 

En del av all den litteratur som ligger till grund för litteraturstudien är 
studier gällande barn och förskolegårdar. Dessa studier har integrerats 
eftersom förskolebarn och deras miljöer är ett område inom vilket det 
finns mycket forskning, men även eftersom mindre barn ingår i upp-
satsens målgrupp. Refshauge et al (2013) redovisar på ett överskådligt 
sätt en koppling mellan ålder, barnens utvecklingsstadier gällande 
 moto riska färdigheter och miljöerbjudanden (affordances). Tabellen som 
presenteras i litteraturstudien (se tabell 5) har modifierats och förenklats 
på så vis att kolumnen om skillnader mellan könen (gender differences) 
har tagits bort då uppsatsen inte fokuserar på denna aspekt. Likaså har 
kolumnen gällande lekkaraktärer inte tagits med då Piagets lekteori samt 
Grahns utvecklingsstadier delvis anses täcka upp detta och att ytterligare 
en aspekt riskerar att röra till det.

I ett tidigt skede bestämdes att fallstudien skulle delas upp i tre delar. 
I kronologisk ordning presenteras parken ur de tre olika tidsperspek-
tiven: då, nu och i framtiden. Detta för att dels underlätta läsbarheten 
och dels för att ge läsaren en chans att följa parkens utveckling och på 
så sätt få en djupare förståelse till varför parken idag ser ut som den 
gör. För att underlätta förståelsen av uppsatsens historiska del har den 
kompletterats med bilder och planer som gör nedslag i historien från 
det att Stjärnhusen började byggas fram till idag. Inom historieforskning 
klassas fotografier som förstahandskällor och om förstahandskällor finns 
tillgängliga ska dessa användas då dessa ligger närmast originalet och 
därmed kan anses som tillförlitliga (Flinck, 2013). 

buskage och salixtunnlar samt tillförandet av skulpterade boskapsdjur 
 emellan de befintliga lekplatserna inbjuder till ökad rörelse. Dessa insat-
ser hoppas jag kan få fler barn, att likt flickan på gåturen, leka sig runt 
hela parken och inte begränsa sin vistelse till en del av parken. Upprust-
ningen av plaskdammen med återinförande av kalkstensbeläggning kny-
ter an till historien liksom skulpturerna av boskapsdjur då platsen innan 
Stjärnhusen byggdes nyttjades som betesmark för kor.

Mårtensson et al (2014) påtalar att det är möjligt att skapa möjligheter 
för ökad fysisk aktivitet genom användandet av vegetation på platser som 
redan innan är attraktiva för lek. Lekbuskaget och salixtunnlarna skapar 
en större integration mellan vegetation och lekytor vilket är gynnsamt 
ur flera aspekter. Det tillför löst material, skapar platser dit man kan 
dra sig undan, ökar andelen oprogrammerade ytor samt ger förbättrade 
sol- och skuggförhållanden. Att växtmaterialet är lägre möjliggör för 
barnen att på nära håll följa årstidsvariationerna och känna på växter-
na. Framförallt lekbuskaget tillför ett lite vildare parti till parken, vilket 
ökar barnens möjligheter att skapa sina egna platser och sätta spår. Den 
oändliga flexibiliteten i en naturlik plantering möjliggör för barn i olika 
åldrar att leka tillsammans över könsgränserna genom att erbjuda ett 
leklandskap som utmanar barnen allt eftersom de växer. Lekbuskagets 
skiftande karaktär gör att där alltid finns något att upptäcka som väcker 
barnens  fascination. Både lekbuskaget och salixtunnlarna är tänkta att 
balansera lekplatsernas många gånger statiska lekredskap. Genom att i 
stor utsträckning välja växtmaterial som redan finns i parken eller som är 
tidstypiskt ökar möjligheten att dessa lekmiljöer skall smälta in i  parken. 
De ytor som tas i anspråk av lekbuskaget och salixtunnlarna är mindre 
gräsytor som är avskilda från den stora öppna gräsytan av befintliga 
gångvägar. Ingen åverkan görs således på den kulturhistoriskt värdefulla, 
stora öppna gräsytan. 

Under uppsatsskrivandets gång utkristalliserades en oväntad sam-
stämmighet mellan litteratur- och fallstudie. Slutsatsen från litteratur-
studien och frågeställning 1 avspeglades i resultaten från analysverktygen 
samt observationerna. Yta, topografi, goda sol- och skuggförhållanden, 
närhet samt till viss del säkerhet och miljöerbjudanden är aspekter som 

behandlats via analysverktygen. OPEC lyfter fram ytan, topografiska 
variationer samt goda sol -och skuggförhållanden. Analysverktyget,  6 
categories of risky play behandlar till viss del miljöerbjudanden samt 
 säkerhetens motsats, risken, vilket barn behöver för att utvecklas. 
SWOT behandlar, mer övergripande, samtliga av ovan nämnda aspekter 
men omfattar även några som är mer subjektiva. SWOT-analysen tar 
till  exempel upp att det i parken finns perennplanteringar med multi-
sensoriskt växtmaterial. De allmänna observationerna tillsammans med 
gåturen samt observationerna av två förskolegrupper lyfte å andra sidan 
aspekterna: attraktivitet, mångfunktionella grönområden multisensoriska 
element, lekbuskage, löst material och lämna avtryck. Löst material och 
lek buskage är två typexempel på aspekter som kan konstateras existe-
ra på en plats, men som först efter platsobservationer kan visa sig vara 
lekvärda eller ej. Huruvida parken är attraktiv och mångfunktionell 
samt besitter multisensoriska element är även det aspekter som behövde 
 befästas genom platsobservationer.

Jag anser utifrån resonemanget ovan att uppsatsens mål har uppfyllts. 
Med detta sagt är jag väl medveten om att uppsatsen endast presenterar 
ett av otaliga sätt att genomföra en kommande upprustning av Harald 
Aronssons park. Det är omöjligt att ge ett svar på frågan om hur det 
”perfekta” leklandskapet ska designas. Det blir olika svar för olika barn 
och det är inte säkert att det spelar någon roll hur det ser ut för alla. Det 
viktigaste är dock att barn lär sig att hantera sina kroppar och att de ges 
förutsättningar att utvecklas till friska och sunda människor. 

METODDISKUSSION

Mina erfarenheter som gestaltare är begränsade och därmed även mina 
kunskaper om gestaltningsprocesser. Med grund i detta så valde jag 
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 dennes förutsättningar. I och med att uppsatsen har ett relativt brett 
 åldersspann, med barn upp till 10 år, är det ytterst svårt att göra en rätt-
vis bedömning av vad som är riskfylld lek inom vardera kategorien. 
 Detta försvåras ytterligare av att alla barn är unika och utvecklas i olika 
takt både fysiskt och psykiskt. Betydelsen av barns risktagande lek går 
ofta stick i stäv med samhällsutvecklingen där säkerheten ges en allt 
 högre prioritet.

Harald Aronssons park gavs överlag inga svindlande värden med verk-
tyget. Det finns till exempel inget i parken som uppfyller kategorin ”lek 
med farliga element”. Förslaget ämnade dock stärka denna kategori 
 genom introduktionen av elementet eld i parken, givetvis under ordnade 
former. Eld skulle generera ett antal miljöerbjudanden (affordances) så 
som att mata/se efter samt sitta vid elden. Känslan för och kunskapen om 
hur våra naturelement beter sig kan enbart införskaffas när man ställs 
inför och tillåts utforska dessa. Om barn aldrig tillåts komma i  kontakt 
med eld, tror jag heller aldrig att de kan lära sig att respektera eller 
 hantera den. 

Vid urvalet av analysverktyg som skulle tillämpas föll ett antal verktyg 
bort av en eller annan orsak. Det sista att sorteras bort var Woolley & 
Lowes verktyg med de tre dimensionerna; lektyp (play type), fysiska 
 element (physical elements) samt miljöegenskaper (environmental 
 characteristics). Verktyget lyfter vikten av topografiska skillnader, löst 
material och vegetation, inslag som korrelerar med viktiga aspekter 
för utemiljöer som behandlas i denna uppsats. Trots detta valdes verk-
tyget bort, både på grund av verktygets poängsättning och det faktum 
att samtliga miljödimensioner väger lika tungt. I dimensionen, fysiska 
 element, ges till exempel fler poäng ju mer lekutrustning som finns på 
lekplatsen. Samtidigt så framhåller till exempel Mårtensson (2013) att 
barn kan ha svårare att bli delaktiga i leken om det är alltför mycket lek-
utrustning på en liten yta och Jansson (2010) påpekar att lekredskap 
 generellt är otillräckligt för att bibehålla en lekplats attraktionsvärde. 
Vidare kan en sådan poängsättning leda till att mindre lekplatser miss-
gynnas, eftersom de mindre lekplatserna sällan har lika mycket lek-
utrustning som större lekplatser.

Det kan diskuteras huruvida det hade kunnat vara klokt att applicera en 
eller några av dimensionerna i Woolley & Lowes verktyg då uppsatsen 
behandlar sambandet mellan barns fysiska och psykiska utveckling och 
de erbjudanden som finns i deras utemiljö. Exempelvis hade kanske den 
första dimensionen som behandlar relationen mellan olika lektyper, så 
som fysisk och kreativ utveckling samt social utveckling, och design-
element i miljön varit lämplig att applicera. Det bedömdes dock i denna 
uppsats inte skäligt att applicera verktyget eftersom det är så pass om-
fattande. Verktyget skulle tillföra en inte oansenlig mängd av ytterligare 
data att presentera och sedermera behandla. Flera av de, som jag ser 
det, viktigaste aspekterna i detta verktyg presenteras i litteraturstudien 
och finns således med i uppsatsen. Jag inser dock att kopplingen mellan 
 litteratur- och fallstudie hade kunnat stärkas med en fullständig applice-
ring av verktyget. 

OBSERVATIONER
En uppdelning av observationerna gjordes, där förskolegrupperna, gå-
turen och de allmänna observationerna separerades, eftersom  Refshauge 
et al (2013) framhåller att sättet som större grupper av barn nyttjar 
 publika lekplatser på skiljer sig från ensamanvändares. 

Ett schema för observationerna i parken borde ha gjorts på förhand 
för att säkerställa att samtliga veckodagar täcktes in. Utfallet blev att 
 observationer endast utfördes måndag till torsdag. Två observations-
tillfällen förlades på måndagar respektive tisdagar, ett observations-
tillfälle på en onsdag samt tre på torsdagar. Inga observationer genom-
fördes på en fredag eller ett veckoslut, vilket självklart kan anses vara en 
nackdel för uppsatsen. Med stor sannolikhet går besöksfrekvensen upp 
under helgerna. En anledning till att observationerna förlades så som 
de gjordes var att dessa genomfördes i samband med att andra ärenden 
behövde uträttas inne i Örebro. Färdvägen från min bostad till Harald 
Aronssons park är drygt 100 kilometer tur och retur, varför inte fler 
 observationstillfällen genomfördes. Ytterligare en lärdom kopplat till de 

UTVÄRDERING AV ANALYSVERKTYGEN
Tre vitt skilda analysverktyg, OPEC, 6 categories of risky play och SWOT, 
applicerades på Harald Aronssons park i ett försök att ge en bild av 
 parken och dess lekvärden. Samtliga verktyg har sina styrkor och svag-
heter, men ansågs tillsammans kunna ge en något så när bra bild av 
 parken. Flinck (2013) framhåller dock att all värdering alltid är subjektiv, 
då den färgas av bedömaren. 

Miljövärderingsverktyget OPECs (Outdoor Play Environment 
 Categories) tre kategorier med sina tre nivåer är tämligen grovhugget 
och inte så nyanserat. En av kategorierna, yta, slår i Harald Aronssons 
parks fall igenom väldigt starkt åt det positiva hållet. Detta har att göra 
med att OPEC inte skapades som ett miljövärderingsverktyg för parker, 
utan för förskolegårdar. Så som nämnts i Förskjutning av den pedago-
giska verksamheten medför förtätning och markkonkurrens att våra 
storstäder ständigt brottas med frågan om vad som är en, ur hälso- och 
olägenhetssynpunkt, acceptabel friyta per barn (Växjö Tingsrätt, 2017). 
Jag  bedömde dock att det var viktigt att genom OPEC belysa vikten av 
väl tilltagna ytor för att lekavbrott inte ska ske. Ytan i sig själv är dock 
inte tillräckligt för att skapa en god lekmiljö utan, det som finns på dessa 
kvadratmetrar är av minst lika stor betydelse. Buskar och träd skänker 
skugga och erbjuder löst material till leken och är dessa integrerade med 
öppna ytor och lekytor är chanserna större att leken flyter på.

Med anledning av OPECs objektiva utformning gjordes bedömningen 
att fler verktyg behövde användas för att en mer heltäckande bild av par-
ken skulle ges. Mårtensson et al (2009) lyfter fram att OPEC kan kritise-
ras för att vara ”grovhuggen” då verktyget har få mätvärden men samti-
digt är den lätt att använda på grund av sin objektivitet. Verktyget lämnar 
inte så stort utrymme för tolkningsfrihet, utan är mer svartvitt. Huvud-
orsaken till varför jag valde att använda verktyget var för att OPEC 
ansågs kunna stärka uppsatsens frågeställning gällande hur  parken kan 
utvecklas för att främja barns fysiska och psykiska utveckling. OPEC 
har nämligen i ett antal tvärsnittsstudier visat sig vara relaterat till yngre 
barns psykiska och fysiska hälsa. Mårtensson et al (2009) uppger att ett 

ökat lekvärde korrelerar med ett högt OPEC-värde (Mårtensson et al, 
2009) och just lekvärdet känns relevant att ta fasta på i denna uppsats.

Parken i sin helhet analyserades med hjälp av OPEC, men eftersom 
 analysverktyget inte är så detaljerat hade analysen kunnat vinna på 
om specifika delar av parken, så som lekplatserna, bedömts istället för 
 parken i sin helhet. 

Till skillnad mot OPEC så är 6 categories of risky play och SWOT mer 
subjektiva. SWOT i synnerhet är ett verktyg utan ramar som helt och 
hållet utgår från bedömarens egna värderingar. SWOT är en situations-
analys som härstammar från företagsekonomin och det kan kanske 
vid första ögonkastet anses märkligt att ett sådant verktyg appliceras 
på en parkmiljö. Verktyget har dock med sin helt subjektiva karaktär 
en  oöverträffad flexibilitet och anses av mig kunna innefatta värden 
som inte fångas av övriga verktyg. SWOT identifierar faktorer som 
kan in verka på utformningen av parkmiljön även om de inte är direkt 
kopplade till barnen och deras lek, men som direkt eller indirekt kan 
påverka barnens upplevelse och användning av Harald Aronssons park. 
 Belysningsaspekten är ett typexempel på en aspekt som kan öka  känslan 
av säkerhet samt nyttjandefrekvensen samtidigt som belysning i sig inte 
är något lekvärt. Samtidigt som verktygets subjektiva utformning är 
en styrka, kan dess subjektivitet även anses utgöra dess akilleshäl. Då 
 bedömarens egna värderingar i alla avseenden påverkar resultatet. 

6 categories of risky play valdes då det bygger på teorier om miljö-
erbjudanden och att barn söker efter att utmana sig själva. Kennair & 
Sandseter (2011) framhåller att barn genom lek kan utsätta sig för risker 
och därigenom utvecklas. Frågeställning 2 behandlar bland annat barns 
psykiska utveckling och hur miljön kan stödja denna utveckling. Verk-
tygets sex kategorier av risktagande lek är relativt öppna för tolkning, 
till exempel så finns där inget angivet mått på vilken höjd lek behöver 
ut spela sig på för att uppfylla lek på hög höjd. Detta blir därmed en tolk-
ningsfråga, liksom i verktygets fem andra kategorier.

Det är upp till bedömaren att tolka verktyget utefter brukaren och 
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FORTSATT FORSKNING

Medvetet har sociala kopplingar och förankringar till Harald  Aronssons 
park utelämnats, på så sätt att de inte har studerats. Ur ett miljö-
psykologiskt perspektiv vore det dock intressant att studera människors 
place  attachment och social coherence i förhållande till Rosta och Harald 
Aronssons park. Förslagsvis skulle informanter från Rosta kunna ställas 
mot informanter från ett annat bostadsområde som har ett liknande när-
beläget och lättillgängligt grönområde. Johansson, Kollberg & Bergström 
(2009) lyfter nämligen fram att grönområden i nära anslutning till bo-
staden kan ha en positiv inverkan på den sociala sammanhållningen i ett 
bostadsområde. I linje med Kollberg & Bergström skriver Gehl (2006) att 
allmänna grönområden kan attrahera till möten mellan olika människor 
och på så sätt utgöra en plattform för social sammanhållning. Även 
Wood & Giles-Corti (2008) menar att den fysiska miljön är en grogrund 
för social interaktion vilket lägger grunden för tillit och kommunikation.

Under Samhällsförändringar lyftes att barns rörelsefrihet tenderar att 
minska. Det hade därför varit intressant att studera hur barns rörelse-
frihet har påverkats nu när biltrafik har förbjudits på Östra Vintergatan. 
Bilspärrarna kom upp i december 2018 så några större förändringar 
har kanske ännu inte hunnit märkas. Men lite längre fram i tiden hade 
det varit spännande att undersöka om det blev någon skillnad sett till 
 barnens rörelsefrihet. 

Det har under observationerna i parken noterats att flera vuxna som 
uppehållit sig i parken tillsammans med barn, har ägnat en stor del av 
sin uppmärksamhet åt sina telefoner. Jag ställer mig frågan hur detta 
påverkar barnen. Denna fråga avstår jag från att besvara, men för fram-
tiden skulle det kunna vara intressant att se vad utebliven bekräftelse från 
dagens vuxna gör med barnen i framtiden. Särskilt då flera källor påtalar 
vikten av social interaktion och att barn blir sedda och bekräftade. 

allmänna observationerna är att mer noggranna noteringar borde ha 
gjorts om vädret. En termometer hade varit ett ypperligt komplement 
till block och penna, då starkare kopplingar hade kunnat göras mellan 
väder lek och rådande besöksfrekvens.

Vid selektion av olika typer av metoder funderade jag på att komplettera 
observationerna med intervjuer eller andra former av samtal.  Olsson 
(1998) framhåller att man bör tillfråga barnen om var de trivs och 
 känner sig hemma i syfte att kunna fånga upp känslor och på så sätt få 
en inblick i vilka områden som nyttjas och därmed kan behöva stärkas. 
 Istället för att skänka falska förhoppningar genom att tillfråga vad barnen 
vill ha är det bättre att fråga vad de vill göra och på så sätt kunna utforma 
gestaltningen utefter de svaren. Trots många stora fördelar valdes alla 
former av samtal bort. Det bedömdes dels som att arbetsbördan skulle 
bli för stor och dels fanns en rädsla för att inge falska förhoppningar 
eller utöva skendemokrati. Denna uppsats kommer att komma Örebro 
 kommun tillhanda, men huruvida beslutsfattarna väljer att implementera 
hela eller ens delar av förslaget är utom min kontroll. Att inkludera barn 
i en process medför alltid ett stort ansvar. Dock kom ändå en gåtur med 
en flicka att utföras.

När gåturen inleddes upplevde jag det som om flickan hade lite ”myror 
i brallan”. Hon sprang till lekplats 1 och växlade snabbt mellan de olika 
lekredskapen. Kanske kan detta ha föranletts av att flickan haft begrän-
sad utevistelse på förskolan under dagen, att hon mycket sällan besöker 
 parken samt att mötet mellan mig och flickan var det första på länge. 
Hennes till synes något stressade beteende klingade av allt eftersom 
 gåturen förlöpte. I kursen Outdoor Environments for Children and Youth 
läste vi om samt förde diskussioner kring verktyget gåtur. Under den 
kursen genomförde jag en gåtur, där motsvarande fenomen noterades. 
Barnet som observerades var även då lite stressat i början av turen.

Under observationstillfällena med förskolegrupperna samt under gå-
turen var jag observatör. Endast vid två tillfällen under gåturen växlade 
jag från att enbart vara observatör, till att bli en del av leken. Dessa inspel 
uppstod som en effekt av direkta uppmaningar från flickan. Det var först 

efter inbjudan som jag klev in i buskaget av Philadelphus  coronarius 
(doftschersmin) och det krävdes en uppfordrande blick för att jag  skulle 
klämma mig in i lekhuset och ner på den pyttelilla bänken. Att en 
inbjudan om deltagande i leken endast kom från flickan under gåturen 
kan förklaras med att förskolegrupperna hade varandra att leka med till 
skillnad från flickan. Under gåturens senare del när flickan fick sällskap 
en pojke tycktes de helt uppslukas i samleken och försvann in i sin egna 
lilla värld. Min upplevelse är att deras samlek hade ett helt annat djup än 
de korta stunder då jag interagerade med flickan. 

Under observationerna som gjordes i parken noterades besökarna i en 
tabell. De uppskattningar som gjorts gällande besökarnas ålder baserar 
sig på subjektiva bedömningar och finns enbart för att ge läsaren en 
fingervisning om vilken fördelning som rådde mellan de olika brukar-
grupperna. Denna subjektiva bedömning bygger på mina erfarenheter 
och det finns därmed en felmarginal som inte går att bortse ifrån. Dock 
lägger inte uppsatsen något värde i barnens exakta ålder så länge de tros 
vara inom målgruppen 0-10 år, varför denna felmarginal bedömdes god-
tagbar. Samtliga noteringar som gjordes i samband med observationerna 
hittas som bilaga (se bilaga 3).

TRÄDTABELL
Trädtabellen i fallstudien reviderades ett antal gånger under uppsat-
sens gång. Den slutgiltiga versionen med sex olika kategorier baserar 
sig på uppgifter från Sjöman & Slagstedt (2015) bok Stadsträdslexikon� 
De fåtal tillfällen när art alternativt höjdangivelser saknats i Sjöman & 
Slagstedts bok, har boken Tree guide (2006) av Johnson & More använts. 
Alla höjd angivelser från litteraturen är i spann, där det högsta värdet 
uteslutande har valts då Harald Aronssons park bedöms ha gynnsamma 
växt förhållanden. Sluthöjden är dock alltid mycket svårt att uppskatta, 
då konkurrenssituation, klimat och ståndort är avgörande faktorer för 
trädens utveckling. 
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Tisdag 27 februari 2018    Blåst, -11 grader och solsken.
Lek-
plats 1

Lek-
plats 2

Lek-
plats 3

Plaskis Grön 
ytor

Gång-
vägar

Sitt-
platser

Barn 
0-3 år

1

Barn 
4-6 år
Barn 
7-10 
år
Ung-
domar
Vuxna 1
Äldre 1
Hund-
ägare

2

Anländer till parken strax efter klockan 09, har stämt träff med Mimmi 
Beckman på Örebro kommun 09.30 för att diskutera Harald Aronssons 
park. Tillsammans med Beckman görs en rundvandring i parken och tid 
ges även till en frågestund. Efter vårt möte genomförs den nulägesanalys 
som senare låg till grund för avsnittet Parkpresentation samt en omfattande 
fotografering av Harald Aronssons park. Under platsobservationen ligger 
fokus på analys och fotografering. De besökare som finns noterade är 
endast de som uppmärksammas i samband med nulägesanalysen.

En äldre dam sitter på en parkbänk vid plaskdammen och njuter av so-
len i lä från blåsten. Samtal inleds med damen som berättar att hon bor 
i Stjärnhusen och ofta går ut och sätter sig vid plaskdammen med en 
bok eller bara solar. Intill stenmuren är mikroklimatet fördelaktigt, då 
buskarna och muren stoppar upp vinden. Även en kvinna med barnvagn 
noteras vara ute på promenad samt två hundägare.

Torsdag 19 april 2018 kl. 15.50-16.45     Soligt
Lek-
plats 1

Lek-
plats 2

Lek-
plats 3

Plaskis Grön 
ytor

Gång-
vägar

Sitt-
platser

Barn 
0-3 år

3 5 1 1

Barn 
4-6 år

1 2 6 1 1

Barn 
7-10 år

3 4

Ungdo-
mar

4 9

Vuxna 4 9 9 1 9 2
Äldre 1

Hundä-
gare

3

Tredje platsobservationen, det är en solig vårdag i april, vilket avspeglas 
i aktivitetsnivån i parken. Platsobservationen står i bjärt kontrast till de 
föregående observationstillfällena, besökare befinner sig på samtliga tre lek-
platser i parken. 

På lekplats 1 ger en kvinna fart till ett barn borta vid gungorna. Barnet ser 
ut att njuta av den rytmiska rörelsen och ropar ”mera fart!”. En man hjälper 
ett barn att balansera på stockkanten vid lekplatsen innan barnet övergår till 
att leka med lekbilens skopa. Två kvinnor står borta vid parkbänkarna med 
två barnvagnar, en av dessa matar ett litet barn. 

På lekplats 2 leker nio barn i sällskap av fem vuxna. De två äldsta barnen 
står mest en bit bort och pratar, medan de yngre barnen leker. Gungorna ser 
ut att attrahera de mellanstora barnen och de allra minsta gräver i sanden. 
Efter ett tag går sällskapet, men det dröjer inte länge innan nya besökare 
sluter upp på lekplats 2. Det ser ut att kunna vara tre sällskap. Två vuxna 
fikar borta vid sittplatserna, två kvinnor tillsammans med ett litet barn be-

Bilaga 3 Allmänna observationer

Allmän observation innefattar noteringar om hur parken nyttjas av be-
sökare samt var i parken de uppehåller sig. Bortsett från gåturen och 
observationerna av förskolegrupperna så bygger sammanställningen på 
totalt 7 observationstillfällen samt två kortare besök i Harald Aronssons 
park mellan januari 2018 och november 2018. Varje observationstillfälle 
redovisas i en tabell samt i löpande text. Tabellerna redovisar enbart var 
besökarna befann sig i parken, oberoende av vad dessa sysselsatte sig 
med vid observationstillfället. Vad besökarna sysselsatte sig med beskrivs 
mer utförligt i den löpande texten. Under observationerna har enbart 
parken, det vill säga ytan innanför Östra Vintergatan innefattats och 
besökare som rört sig på bostadsgårdarna eller på Östra Vintergatan har 
således inte noterats. 

Måndag 22 januari 2018 kl. 16.00-18.30  Uppehållsväder, mulet. 

Lek-
plats 1

Lek-
plats 2

Lek-
plats 3

Plaskis Grön 
ytor

Gång 
vägar

Sitt 
platser

Barn  
0-3 år

1 1 2

Barn  
4-6 år

2 2

Barn  
7-10 år

1

Ungd 
omar
Vuxna 2 3 1 4
Äldre

Hund 
ägare

5

Första platsbesöket där en stor del av tiden används till att lära känna 
parken och dess beståndsdelar. Ett första utkast till SWOT-analysen görs 
och den mest påtagliga aspekten är bristen på belysning. Detta tillsam-
mans med bristen på lägre vegetation samt att merparten av alla träd är 
avlövade, gör att parken upplevs som ödslig, naken och mörk. Fokus un-
der detta platsbesök är att känna in parken samt göra SWOT-analysen, 
vilket medför att de allmänna observationerna får stå tillbaka något.

Redan på väg till parken har det börjat skymma och snart efter ankom-
sten är det helt mörkt. När observationen inleds noteras tre barn samt en 
vuxen uppe på kullen. Två barn, som bedöms vara lite äldre, åker glatt 
upp och ner med sina åkdon. Det yngre barnet leker mest i snön eller 
grejar med sin pulka uppe på toppen i sällskap med den vuxne. Ytter-
ligare två vuxna, en kvinna med barnvagn och en man befinner sig vid 
lekplats 2. Kvinnan står vid gungställningen och samtalar med mannen 
som sitter på en av gungsitsarna med en bob/snowracer vid fötterna, 
samtidigt som han håller uppsikt på barnen på kullen. Snön vid och på 
kullen är ihopsjunken och kompakterad och av alla små fotspår att döma 
är dessa barn inte de första som åker pulka på kullen. En handfull perso-
ner passerar genom parken på gångvägarna.

Vid mörkrets intrång noteras att parkens centrala delar snabbt blir folk-
tomma, de få besökare som observeras när mörkret faller finns i parkens 
ytterkanter. Under ett kort besök befinner sig två mindre barn tillsam-
mans med tre vuxna på lekplats 3, parkens enda belysta lekplats. På 
avstånd ses barnen greja i lekhuset samt befinna sig borta vid trädraden 
som vetter mot bollplanerna. 

Under observationen så anträffas en engångsgrill på ett av picknickbor-
den i parken.  
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På lekplats 1 befinner sig en man och ett barn. Gungorna och lekbilen, sär-
skilt skopan, tycks inspirera till lek. Mannen assisterar barnet med att hissa 
och hala skopan, att fylla skopan klarar dock barnet av att göra själv. 

Totalt sju hundägare är ute och rastar sina hundar i parken, varav två hund-
ägare promenerar eller leker med sina hundar på den stora öppna gräs-
ytan. Totalt rör sig sex personer genom parken längs gångvägarna, en av 
dessa är äldre och fyra personer rör sig i par. 

28 juni

Under denna dag genomförs två observationstillfällen i Harald Aronssons 
park samt en kort jämförande observation i Västra Rostaparken. Tabeller 
redovisas enbart för Harald Aronssons park.  

Torsdag 28 juni 2018 kl. 12.30-13.30     Strålande sol, mycket varmt
Lek-
plats 1

Lek-
plats 2

Lek-
plats 3

Plaskis Grön 
ytor

Gång-
vägar

Sitt-
platser

Barn 
0-3 år

1

Barn 
4-6 år

1

Barn 
7-10 år

3 2 2

Ungdo-
mar

8

Vuxna 1 13 10 2
Äldre 1
Hundä-
gare

2 5

Tolv personer solar på den stora öppna gräsytan. En person sitter under ett 
träd och äter lunch medan denne stirrar på telefonen. Två personer hittar 

en bänk som står i skuggan och slår sig ner för att vila vid perennplantering 
1. Sju personer rastar sina hundar och lika många personer, fem vuxna, en 
ungdom och ett barn, passerar genom parken på cykel. Längs gångvägarna 
promenerar totalt 17 personer under observationen, enskilt eller i mindre 
grupper på två till tre personer. 

Mitt på dagen är lekplats 3 fullt solbelyst och nyttjas inte alls. På lekplats 2 
gungar två barn som uppskattas vara 9-10 år gamla.  Tre andra barn upp-
rätthåller sig på lekplats 1, dessa uppskattas vara 7-9 år gamla. De ser mer ut 
att umgås än leka lekar, och två av dem sitter på gungsitsarna. De tre barnen 
stannar cirka 20 minuter, innan de lämnar parken. Strax därefter kommer 
en vuxen med ett barn som uppskattningsvis är 3-4 år. 

Observationer från Västra Rostaparken, 28 juni kl. 13.40-14.30 

Totalt uppehåller sig 19 personer i plaskdammen, varav 15 är barn och 
4 vuxna. Ytterligare vuxna solar eller sitter intill plaskdammen med vak-
ande ögon på barnen. 

Utöver dessa är det ett 70-tal besökare som uppehåller sig i parken, mer-
parten solbadar eller promenerar. Endast två mindre barn leker med par-
kens lekplatsutrustning. 

finner sig i sandlådan. Barnet leker med sanden och drar fingrarna genom 
den samt silar sand mellan fingrarna. De två kvinnorna sitter mitt emot var-
andra på varsin sida av sandlådans kant och ser ut att samtala medan barnet 
leker mellan dem. Borta vid gungställningen befinner sig fyra ungdomar, 
två av dem sitter på varsin gungsits medan de två andra ungdomarna sitter 
på kanten mitt emot, de verkar också samtala.  

På lekplats 3 befinner sig tre barn och tre vuxna. Två av tre barn leker vid 
gungorna, den tredje är lite äldre och gymnastiserar på gräsytan bredvid. 
Efter cirka 15 minuter lämnar dessa lekplatsen men under tiden har det 
hunnit fyllas på med fler besökare. Vid gungorna är det nu full aktivitet, tre 
av fyra gungor nyttjas. Ett yngre barn ömsom sitter upp i gungsitsen ömsom 
halvt ligger. Att luta sig bakåt eller få gungan att svänga åt fler håll än bara 
rakt fram tycks fascinera barnet. Den vuxna personen som står bredvid 
och ger fart tycks inte vara lika stormförtjust och blippar under tiden på 
telefonen. Ett annat barn ser ut att ha svårt att välja mellan att leka i lekhuset 
eller gunga och en vuxen som ser ut att vara där tillsammans med barnet i 
fråga hjälper till när barnet känner för att gunga. Barnet tycks nämligen inte 
själv klara av att ta sig upp på gungsitsen. Det tredje barnet som gungar gör 
detta med hög fart som denna skapar själv. 

Tre barn leker borta vid rutschbanan men att rutscha tycks inte vara deras 
huvudfokus, utan snarare att hänga och klänga. Ett av barnen tar tag så högt 
upp hen når på sidan av rutschbanan och ömsom glider ömsom går hand-
gång/klänger sig ned till marken. Då tar denne omtag och gör samma sak 
igen. Två andra barn befinner sig borta vid trappan upp till rutschbanan, 
den ena drar sig uppför trappan med händerna samtidigt som hen håller 
ett ben rakt ut i luften medan den andra som tagit sig upp på liknande sätt, 
hejar på. 

I nära anslutning till lekplats 3 har ett picknickbord burits fram. Där sitter 
två vuxna och pratar och bredvid dem står två barn som ser ut att föra nå-
gon slags förhandling. Borta vid en av belysningsarmaturerna står två vuxna 
och pratar. 

Borta vid plaskdammen hänger nio ungdomar vid skärmtaket. Flera sitter 
på stenmuren och några står och lutar sig mot den. Tre av ungdomarna 

grejar lite med sina cyklar som är parkerade strax bredvid. Några cyklar står 
lutade mot regnskyddets pelare. Ett barn försöker trycka på uteduschen men 
när det inte kommer något vatten springer denne tillbaka till de två vuxna 
som sitter på bänkarna invid pumphuset. 

På gångvägarna observeras fyra cyklister varav en äldre, en man med ett 
litet barn i cykelbarnstol bakpå samt ett barn på egen cykel i sällskap. Fyra 
vuxna är ute och joggar, två av dem tillsammans. Tre hundägare är ute och 
promenerar på var sitt håll, vilket även tre andra vuxna gör. Ett par med 
barnvagn är också ute och promenerar. En dam med matkassar korsar gräs-
ytan. En ungdom genar över fotbollsplanen. 

Måndag 23 april 2018 kl. 12.00-12.30     Gråmulet, lätt bris
Lek-
plats 1

Lek-
plats 2

Lek-
plats 3

Plaskis Grön 
ytor

Gång-
vägar

Sitt-
platser

Barn 
0-3 år
Barn 
4-6 år

1

Barn 
7-10 år
Ungdo-
mar
Vuxna 1 5
Äldre 1
Hundä-
gare

2 5

En kortare platsobservation genomförs efter att förskoleobservationen av-
slutas. Majoriteten av tiden går till att mer ingående dokumentera var och 
med vad förskolebarnen lekte på respektive lekplats. Fokus är stundtals 
delat mellan observationer och fotograferande. 
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Tisdag 3 oktober 2018 17.45-18.45 Uppehållsväder, sol. 6 grader varmt.
Lek-
plats 1

Lek-
plats 2

Lek-
plats 3

Plaskis Grön 
ytor

Gångvä-
gar

Sittplat-
ser

Barn 0-3 
år

2

Barn 4-6 
år

1 2 2 3

Barn 
7-10 år

1 1 1 1

Ungdo-
mar

3

Vuxna 1 1 21 1
Äldre 2 1
Hundä-
gare

3 5

Två barn, cirka 5 och 7 år gamla leker sig runt i parken med varsin vatten-
fylld PET-flaska som de kastar med. Barnen börjar vid plaskdammen och 
letar sig sedan vidare till lekplats 1 och slutligen till lekplats 3. Barnen befin-
ner sig i parken vid observationens början och är kvar även efter att obser-
vationen avslutas. Barnen nyttjar inte befintlig lekutrustning på lekplats 1, 
men tunneln och lekhuset på lekplats 3. Störst lekvärde tycks dock PET-flas-
korna ha, dessa har barnen med sig under hela observationen. Vid lekplats 
3 hittar barnen en tennisboll, som tillfälligt ersätter PET-flaskorna. De jagar 
varandra i och vid lekhuset samt i klätterställningens tunnel samtidigt som 
de kastar boll på varandra. 

Ett barn, cirka 5 år, befinner sig med en vuxen vid Plaskis. Det tycks vara 
sköldpaddsfiguren som lockar dem dit. De fortsätter efter cirka 10 minuter 
bort till lekplats 3, där den vuxne ger fart till barnet som vill gunga. Därefter 
drar den vuxne sig bort till en av sittbänkarna invid lekplatsen medan bar-
net fortsätter leka i lekhuset. Efter en stund ansluter den vuxne till leken och 
deltar ett tag innan de lämnar parken.

Totalt observeras åtta hundägare i parken, varav fem på gångvägarna. Res-
terande tre hundägare genar över alternativt leker med sina hundar på den 
stora öppna gräsytan. 

En äldre man sitter på en bänk vid staketet intill lekplats 1. Mannen vilar 
ungefär 15 minuter innan han lämnar parken via en av gångvägarna. 

Under observationstillfället observeras några barn i parken som inte leker, 
utan som går eller cyklar genom parken i vuxet sällskap. 

15 & 21 november

Den 15 november har Mimmi Backman och Karin Andersson möte med 
landskapsarkitekten Helle Nebelong i Harald Aronssons park.  Hennes för-
sta utkast över parken diskuteras och jag får vara med och lyssna. När mötet 
avslutas springer jag bort till plaskdammen och fotograferar något som jag 
noterat under mötet. Vid plaskdammens brunn har någon eller några lekt 
med tändstickor. 

Den 21 november genomförs ett mycket kort besök efter jobbet som varar i 
cirka 10 minuter strax efter klockan 18.00. Mörkret har lagt sig över parken 
och inte en enda besökare noteras, dock rör sig flera personer längs med 
Östra Vintergatan.  

Torsdag 28 juni 2018 kl. 14.50-16.00     Strålande sol, mycket varmt
Lek-
plats 1

Lek-
plats 2

Lek-
plats 3

Plaskis Grön 
ytor

Gång-
vägar

Sitt-
platser

Barn 
0-3 år

5

Barn 
4-6 år

2 10 1

Barn 
7-10 år

1

Ungdo-
mar
Vuxna 3 3 1 16 3
Äldre 2
Hundä-
gare

5 12

Det är något färre besökare i Harald Aronssons park än i Västra Rosta-
parken men det är ändå drygt 60 personer som observeras. Fyra personer 
spelar tennis på tennisplanen. Detta är första gången som aktivitet på boll-
planerna har noterats under observationerna varför dessa inte redovisas 
separat i tabellen utan återfinns under grönytor. En person läser i skuggan 
borta vid plaskdammen och tolv personer ligger utspridda i gräset och solar. 
Ett äldre par slår sig ned på en bänk i skuggan. Två sällskap, en man och ett 
barn respektive en man, en kvinna och ett barn passerar genom parken på 
cykel. Ett antal hundägare passerar genom parken, både över gräsytan och 
längs med gångvägarna. En hundägare leker en kort stund med sin hund på 
gräsytan innan denne fortsätter vidare. Lekplats 2 är helt folktom, men på 
lekplats 1 och 3 är det aktivitet. Två barn är sysselsatta vid lekbilens skopa på 
lekplats 1 men de lämnar parken tillsammans med tre vuxna strax efter att 
jag inleder min andra observation. På lekplats 3 är det däremot full aktivitet, 
vad som ser ut som 15 dagisbarn och tre fröknar befinner sig på lekplatsen. 
Fjädergungorna används sporadiskt, de flesta barnen leker vid lekhuset. 
Efter lekhuset tycks rutschbanan och gungorna vara mest populära. Något 
enstaka barn leker kortare stunder i sandlådan. 

Tisdag 3 juli 2018 kl. 14.50-15.20
Lek-
plats 1

Lek-
plats 2

Lek-
plats 3

Plaskis Grön 
ytor

Gång-
vägar

Sitt-
platser

Barn 
0-3 år

1 1

Barn 
4-6 år

1

Barn 
7-10 år
Ungdo-
mar
Vuxna 1 6 8
Äldre
Hundä-
gare

7

Sju hundägare rastar sina hundar, varav en besökare är i parken med både 
hund och barnvagn. Utöver dessa passerar fem personer till fots genom par-
ken varav fyra i par och ytterligare tre personer passerar på cykel. Men det 
finns även personer som stannar till i parken: Två personer har picknick i 
gräset och fyra solar på den stora öppna gräsytan. I slutet av min korta ob-
servation anländer en vuxen med två barn, cirka 3-5 år gamla. De söker sig 
till den enda av parkens tre lekplatser där det finns lite skugga, det vill säga 
lekplats 1. Gungbrädan samt lekbilen lockar till lek, framförallt lekbilens 
skopa.
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Bilaga 4: Salixtunnlar- Anläggning och skötsel

Anläggningstips 

Vid beställning av växtmaterial är det viktigt att kontrollera så att växt-
materialet är friskt, Salix är särskilt känslig för bladrostsvampar och 
insektsangrepp. Salix schwerinii x Salix viminalis ’Tora’ är en motstånds-
kraftig sort som använts i Karlslund. S� viminalis lyfts fram av Bengtsson & 
Bucht (1973) som en art med intressant bladverk, de långsmala bladen sitter 
tätt och ger busken ett luftigt utseende. Ur etableringssynpunkt är det viktigt 
att salixen är så färsk som möjligt. Avtala därför att den är nysnittad och 
försök att plantera så fort som möjligt. Förvara växtmaterialet under presen-
ning så att det inte torkar ut och glöm ej att vattna.

I ett anläggningsskede sker planteringen av förklarliga skäl, efter att gångvä-
garna anlagts. Markera ut salixtunnlarnas sträckning och välj planterings-
avstånd. Lämpligt planteringsavstånd är 10-15 centimeter. Spetta 30-40 
centimeter djupa hål på de markerade platserna. Snitta den 3-4 meter långa 
salixen cirka 5 centimeter för att få färska snittytor och plantera därefter. 
Var noga med att trycka till jorden så att inga luftfickor lämnas, det är vik-
tigt att salixen får ordentlig jordkontakt. 

När en tunnel bestående av två motstående rader är färdigplanterad, viks 
salixen i en båge över till den andra sidan. På Karlslund varierar salixtunn-
larnas innerhöjd mellan 1,65-2 meter. Tunnelkonstruktionen stabiliseras 
upp med ”tvärslån” bestående av vågräta salixpinnar. Dessa tvärslåar fästs i 
mark- och brösthöjd längs salixtunnelns långsidor samt uppe i nock. Totalt 
stabiliseras tunneln på minst fem punkter och knyts med natursnöre. En 
stabilare konstruktion minskar chanserna att barn ska böja undan Salixs-
ticklingarna och smita igenom. 

Skötsel

Etableringsskötseln är väldigt viktig, salixen behöver vattnas under första 
året. På Karlslund fortsatte de med bevattningen under ytterligare två vege-
tationsperioder dock med något längre intervaller. Vid väldigt torra somrar, 
likt den 2018, behövde bevattning ske. 

Tunnelkonstruktionen behöver ses över regelbundet. De första åren flätas 
nya skott in i tunnelkonstruktionen för att stärka stommen. Lågt sittande 
skott binds om möjligt in vinkelrätt för att stärka upp tunnelkonstruktionen. 
Under senare år har man på Karlslund gått över till att beskära de nya skot-
ten med häcksax. 

När en befintlig tunnel behövt stärkas upp så har ny Salix planterats snett, 
alternativt rakt bakom den redan etablerade salixen. Detta har med tiden 
resulterat i att det på vissa ställen har blivit dubbla rader. Den nyplanterade 
salixen har vikts in så att den hamnat på insidan av tvärslån. 

Nu, snart 10 år efter anläggning har salixen på Karlslund börjat torka in 
och döda grenar hänger här och där. Växtmaterialet visar tydliga tecken på 
stress som kommer av markpackning samt att de intilliggande träden tar 
vatten och näring. 


