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Inledning 
 
Jag har i mina studier undersökt hur lekutrustningen i en lekpark kommunicerar 
säkerhet till användarna genom sin formgivning. 
      
En lekplats ska vara en säker och anpassad plats för barn att vistas på. Barn 
utforskar sin omgivning och testar gränser vilket bidrar till att kroppsskador 
aldrig kan undvikas helt och hållet. Att utforska genom lek är en viktig del av 
ett barns utveckling då ”leken innebär att erövra och utforska ytor i närhet till 
vuxna” (Barnsäkerhetsdelegationen, 2003 s. 52).  
     Lekparker antas vara säkra och fungerande på grund av de säkerhetskrav 
som finns samt att återkommande besiktningar genomförs. Henriksson och 
Castenfelt framhåller att barn i förskoleåldern ”har svårt att bedöma de risker 
som de utsätter sig för” (Henriksson och Castenfelt, 2009 s. 8). Det är därför 
viktigt att inga ytterligare skador uppkommer genom att lekutrustningen 
brister i säkerhet.  
     För att i möjligaste mån förhindra olycksfall i lekparker utarbetades en 
standard av västeuropeiska standardiseringsorganen, CEN. Sverige var en 
bland många länder i Europa som ersatte sina standarder med de nya. 
Standarden säger bland annat att lekplatsen ska vara utvecklande för 
användarna samtidigt som den ska vara stimulerande (Ibid.). En lekplats bör 
alltså bestå av flera funktioner och element, och en balans mellan säkerhet 
och utrymme för fri och inspirerande lek är att sträva efter.  
     Lekplatsen är en plats för lek under ordnade former, tillrättalagd för att 
fungera som ett säkert alternativ att leka vid. Jag utgår från att det är rimligt 
att lekutrustningen kommunicerar säkerhet till användarna genom sitt uttryck 
och sin formgivning.  
 
Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur en lekpark kommunicerar säkerhet. 
Dessutom är syftet att förstå vilka uttryck en lekplatsformgivare kan nyttja för 
att kommunicera säkerhet till användarna av lekparken och även om dessa 
uttryck kan hindra barnen i sin lek.  
 
Frågeformuleringar  

1. Vilken säkerhetsinformation vill lekplatsformgivaren förmedla till de 
lekande barnen?  

2. Hur uttrycks säkerhetsinformationen?  
3. Hur förhåller barnen sig till säkerhetsinformationen?  
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Avgränsning 
I uppsatsen kommer ingen speciell fokusering göras på eventuell 
handikappanpassning eller liknande.  
     Jag kommer heller inte att beskriva hur ögat eller hjärnan fungerar när 
information processas.  
     Jag har begränsat min studie till ytan som lekplatsutrustningen finns på, 
samt den del av den omgivande miljön som är integrerad med lekparken.  
     Det går givetvis inte att mäta säkerheten hos lekredskapen genom att se hur de 
kommunicerar säkerhet och det går inte heller att förvänta sig att barn själva ska 
vara observanta på sin skaderisk. Den här uppsatsen fokuserar främst på hur 
användarna kan uppmärksammas i så hög grad som möjligt, vilket därmed skulle 
vara ett sätt att förhöja säkerheten.  
 
Litteratur och sökord 
Jag använde mig bland annat av sökorden säkerhet i lekparker, information 
samt lek. Dessa ämnen valdes för att de var för sig hade betydelse för min 
uppfattning om hur säkerhetsinformation kommuniceras i lekparker. Jag sökte 
först och främst efter litteratur och artiklar skrivna av forskare eller andra 
personer väl insatta i frågan för att få fakta och inblick i ämnet.  
     När jag sökte efter tidigare forskning i ämnet hittade jag rapporter och 
uppsatser om hur man utformar utomhusmiljöer för barn. Jag hittade också 
information om lek och kommunikation i uterummet samt säkra och 
utvecklande miljöer för barn. Ingen tidigare forskning verkar ha gjorts i syfte 
att undersöka hur säkerhet uttrycks och kommunicerar genom lekredskapets 
utformning. 
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Foto 1. Djäknebergets lekpark 
 

Val av plats – Djäknebergets lekpark 
Jag ville studera en lekpark jag aldrig tidigare besökt. Detta för att undvika att 
ha förutfattade meningar och åsikter om platsen och därmed riskera att inte 
vara saklig i mina observationer. Dessutom ville jag att lekparken skulle 
innehålla lekutrustning från en tillverkare med kunskap och resurser att aktivt 
arbeta med säkerhet.  
     Jag valde en lekpark som finns belägen i de yttre delarna av centrala 
Västerås. Området heter Djäkneberget och lekplatsen kallas för 
Djäknebergets lekpark. Västerås kommun har ansvaret för lekparken där en 
välkänd tillverkare av lekutrustning är den enda leverantören av de klassiska 
lekredskapen, medan Anna Molander har formgivit lekskulpturerna 
(Molander, 1991).1 I området samt i närliggande stadsdelar finns en del 
förskolor som har möjlighet att besöka lekplatsen regelbundet.  
     Jag valde Djäknebergets lekpark dels för att den är lite större med många 
olika lekelement (även lekskulpturer) vilket ger större variation i 
aktiviteterna, dels för att den är byggd i samspel med den omgivande naturen 
där man använder exempelvis ett berg som förankring för en rutschkana. 
Detta betyder också att flera olika material finns, både naturliga och 
fabricerade.  

                                                        

1 Tidigare har det funnits ett lekredskap av annan tillverkare. Vid tillfället för mina 
observationer var det borttaget för reparation eller liknande. 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Lekutrustningen i lekparken består av två rutschkanor, klätterställningar, 
klättervägg, sandlåda, spel/pyssel, två traditionella gungor samt en större 
kompisgunga, lekstugor, grävskopa, fjädergunga samt lekskulpturer. Jag 
tyckte det var viktigt för min studie att lekplatsen inte bara innehöll 
standardutrustning med ett fåtal lekmöjligheter, utan att variation fanns för att 
jag skulle kunna få en bredare syn på hur olika objekt kommunicerar 
säkerhet.  
 
Säkerhetsföreskrifter 
När lekparker byggs och planeras läggs stor vikt vid säkerhetsavstånd och 
öppningsmått där ”alla mått och rekommendationer bygger på analyser av 
faktiska olycksfall” (Lenninger och Olsson, 2006 s. 76). Man vill såklart 
undvika tragiska olyckor i så hög grad som möjligt och bidra till att lekparken 
är en säker och trygg plats för barn att leka på.  
     Redan på 1970-talet skrev Eva Norén-Björn boken Lek, lekplatser, 
lekredskap, som var en studie om barns lek på lekplatser på uppdrag av 
Lekmiljörådet. Där beskrivs hur tillverkarna år 1976 började fastställa vissa 
riktlinjer för lekredskapens säkerhet och information, där bland annat 
funktionsbeskrivning och montering skulle ingå. Norén-Björn påstår att ”om 
redskapet är alltför säkert i bemärkelsen alltför lågt och med alla former av 
”felanvändningar” eliminerade blir det tråkigt” (1977 s. 17).  
    Barnsäkerhetsdelegationens utredningar visar däremot att ”det systematiska 
och långsiktiga barnsäkerhetsarbete som bedrivits under många år i Sverige 
har lett till att dödsfall till följd av skador minskat betydligt bland barn och 
unga” (Barnsäkerhetsdelegationen, 2003 s. 9). Utredningen visar en positiv 
utveckling där fokus har legat på säkrare miljöer för barn, inte enbart vid 
lekplatser utan även i barnens övriga miljö. 
     Konsumentverket uppger att närmare fyratusen barn varje år skadas i 
klätterställningar, gungor och rutschbanor i en sådan omfattning att de 
uppsöker sjukvård. Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skadorna, 
antingen genom att barnet har halkat, snubblat eller fallit från höjd 
(Konsumentverket, 2008 s. 5). Däremot är det ingenting i statistiken som 
tyder på att olyckorna sker på grund av säkerhetsbrister i lekplatsutrustningen 
(Ibid.).  
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Teori  
För att litteraturen skulle vara relevant för mitt syfte och mina 
frågeformuleringar sökte jag efter teorier om hur varningssignaler och 
information upplevs. 
     I min studie utgår jag från kognitionspsykologi och främst Colin Ware för 
att analysera lekplatsen. Teorin jag använder är Wares beskrivning av 
gestaltlagarna. Dessa hjälper oss att organisera vår omgivning baserat på vår 
erfarenhet av hur saker förhåller sig till varandra. Gestaltlagarna kan även 
användas som ett sätt att utforma designprinciper.  
     Det är också relevant att förstå hur man på bästa sätt formger och ger 
föremål både sin ”rätta” form och rätta funktion så att mottagarens tolkning 
överensstämmer med sändarens syfte. Med mottagare menar jag, i detta 
sammanhang, barn medan sändare motsvarar lekplatsformgivare. Jag har läst 
Donald A. Normans bok The design of everyday things (2002) för att kunna 
förstå hur produkten kan anpassas efter syfte.  
     Jag utgår alltså från Wares beskrivning av gestaltlagarna för att analysera 
om dessa kan översättas till användandet av säkerhetsinformation i lekparken, 
genom exempelvis närhetsprincipen (proximity) där föremål som befinner sig 
nära varandra grupperas, eller genom likhetsprincipen (similarity) där föremål 
som liknar varandra grupperas (Ware, 2004 s.189). Ware pekar i sin bok 
Visual thinking for design (2008 s. 33) på hur man genom att framhäva något 
gör det enkelt att hitta. Han menar att man exempelvis kan ge ett objekt en 
kulör som skiljer den från angränsande kulörer eller att objektet ges en storlek 
som skiljer sig markant från övriga. Om andra former är raka kan man tillföra 
en kurvig form och så vidare. Detta är ett sätt att göra mottagaren 
uppmärksam på information.  

 
Exempel på hur avvikande objekt skiljer sig från sin omgivning.  
Figur från Colin Wares bok Information visualization (2004 s. 153) 
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Forskning har visat att två faktorer är viktiga för att kunna fastställa om 
någonting sticker ut från mängden och uppmärksammar. Dels beror det på 
nivån av olikhet mellan det som ska synas och övriga objekt i närheten, dels 
beror det på nivån av olikhet mellan de omgivande objekten. Som exempel 
fungerar en gul markering bra i syfte att sticka ut från mängden om gult är 
den enda färgen förutom vit och svart, men om det finns många färger som 
ska synas och sticka ut från mängden blir det mindre effektivt (Ware, 2004 s. 
152). 
     Ware menar att information som inte direkt relaterar till det vi håller på 
med för stunden ersätts av den information vi behöver just då (2008 s. 2). 
Människor har inte kapacitet att fokusera på övrig information om den inte på 
något sätt sticker ut från mängden.  
     Colin Wares böcker Visual thinking for design samt Information 
visualization fokuserar mest på grafisk inriktning men är i hög grad relevant 
för annan design.  
 
Teorikritik  
Teorins begränsning ligger i att det finns en möjlighet att barn inte processar 
information i samma omfattning som vuxna. Det är dock allmänt känt att vi 
redan som spädbarn har en kognitiv förmåga där vi uppfattar olika 
ansiktsuttryck. Förmågan utvecklas och baseras på vår erfarenhet av 
omgivningen.  
     I litteratur och rapporter jag tagit del av, talas det mycket om lärandet i 
skolan och hur barn kognitivt tar in och förstår den sortens information. 
Däremot har jag inte hittat någon information om hur barn uppfattar och 
tolkar sin omgivning.  
     Även om det skulle vara så att barnet inte skulle förstå den fulla 
innebörden i vad sändaren försöker förmedla, anser jag ändå att det är en 
fungerande kommunikation såvida den har blivit uppmärksammad av barnet. 
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Metod  
Jag har utfört en fallstudie där jag studerade en specifik lekplats. Utförandet 
av fallstudien baseras på Merriams bok Fallstudien som forskningsmetod 
(1994). En sådan studie baseras ofta på fler tillvägagångssätt, exempelvis 
intervjuer, observationer, dokumentanalyser samt enkätundersökning. På 
grund av tidsramen kring mitt arbete förenklade jag min fallstudie och valde 
att endast fokusera på att samla empiri från två olika tillvägagångssätt. Dessa 
är intervju och observation. 
     Genom att studera en specifik lekplats med hjälp av en kvalitativ metod 
med observationer och intervjuer kunde jag lättare ge direkta exempel på hur 
lekutrustningens säkerhetskommunikation ser ut, eftersom ”fallstudien är en 
sådan metod som kan utnyttjas för att systematiskt studera en företeelse” 
(Merriam, 1994 s. 21).  
     Mitt syfte med att samla information genom två olika tillvägagångssätt har 
alltså varit att försöka tolka verkligheten och att få en så trovärdig bild som 
möjligt. Jag valde att utföra mina observationer först, för att få underlag till 
mina intervjufrågor.  
 
Observation  
Observationerna har utförts under våren 2010 i Djäknebergets lekpark. 
Perioden har omfattat fyra veckor där observationer utförts vid sammanlagt 
fem tillfällen. Observationerna utfördes under vardagsförmiddagar och varade 
mellan en och en halv och tre timmar per tillfälle då platsen var välbesökt. 
     Min första observation användes främst till att få en klar bild av området 
och att bekanta mig med rollen som observatör. De följande observationernas 
intensitet ökade då jag kunde fokusera på att studera det som var relevant för 
mitt syfte.  
     Jag har i första hand fokuserat på att studera hur säkerheten uttrycks 
genom designprinciper baserat på gestaltlagarna. Jag har även 
uppmärksammat hur barn agerar vid lekutrustningen, och i vissa fall där 
naturen har använts och inkluderats med lekutrustningen. Jag har inte valt att 
följa ett slumpmässigt utvalt barn, utan försökt hitta tendenser hos barn i 
allmänhet. Jag har uppskattat det ungefärliga antalet barn vid varje 
observation, men eftersom det förändrades under tiden som observationen 
pågick, med barngrupper som kom och andra som gick, har jag inte kunnat 
ange exakt antal deltagare.  
     Vid observation får man tillfälle att observera hur människor agerar i sin 
naturliga omgivning. Jag kunde själv se och skapa mig en uppfattning om 
verkligheten från mottagarnas perspektiv. I mina observationer var det inte 
mottagarnas upplevelse av säkerhet jag koncentrerade mig på, utan hur de 
följer de anvisningar sändaren försöker förmedla, då ”den faktiska funktionen 
ofta är en helt annan sak än den som fabrikanten anger för hur redskapet är 
avsett att användas” (Norén-Björn, 1977 s. 15).  
     När jag befann mig på platsen var det främst förskolebarn i sällskap av 
pedagoger samt enstaka barn i sällskap med förälder eller annan vuxen som 
vistades där.  
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Min observation av barns agerande skedde dolt för att inte störa den spontana 
leken. Jag valde att inte intervjua barn eftersom jag trodde att det i det här 
fallet kunde vara svårt att få relevanta svar med tanke på att det kan vara svårt 
att i efterhand reflektera över hur man i sin spontana lek tar hänsyn till 
säkerhet. Ett barn har, som tidigare nämnts, svårt att bedöma risker på ett sätt 
som vuxna har.  
     Nackdelen med att observera barnen dolt är att det blir en etisk fråga. 
Ingen form av identifikation av de medverkande finns således att finna i det 
insamlade materialet.  
     När man som vuxen observerar barn är det viktigt att vi anpassar ”både 
vårt förhållningssätt och våra förväntningar till barns förutsättningar” 
(Hällström, 2006 s. 6). Eftersom barn har andra fysiska förutsättningar än 
vuxna samt andra förhållningssätt till sin omgivning kan det vara lätt att 
feltolka resultatet, vilket gör att det krävs både respekt och varsamhet för att 
undvika detta. 
 
Intervjuer 
Jag utförde intervjuer med två personer som jag räknar till 
lekplatsformgivare, alltså så kallade sändare i detta sammanhang. Den ena är 
delskapare i Djäknebergets lekpark och den andra arbetar med 
säkerhetsfrågor i samband med lekplatsutrustningens tillverkning.  
     Genom intervjuer fick jag sändarens perspektiv på hur man resonerar vid 
utformning av lekplatser och lekplatsutrustning. Syftet med att utföra 
intervjuerna var att förstå vilken säkerhetsinformation sändaren vill förmedla 
till mottagaren och hur denna uttrycks. Jag räknade inte med att mina 
informanter ser saker ur ett informationsdesignperspektiv och jag valde därför 
att styra frågorna åt det hållet. 
     Min första informant, härmed kallad Stadsträdgårdsmästaren, var med 
och planerade den aktuella lekparken samt har kunskaper om lekparker i 
övrigt. Hon intervjuades för att jag skulle kunna förstå hur resonemanget har 
förts kring den aktuella lekplatsen angående val av kulör och utrustning.  
Eftersom jag var ute efter att få inblick i vilka specifika säkerhetsanvisningar 
man använder sig av i lekparker och att speciellt få information om 
Djäknebergets lekpark, ansåg jag att Stadsträdgårdsmästaren var högst 
relevant i det avseendet att hon varit med i utformningen av den aktuella 
lekparken. Det är givetvis också av intresse att hon är insatt i hur man 
planerar lekparker generellt, eftersom hon då kunde svara på om man 
resonerar annorlunda nu, det vill säga åtta år efter lekparkens upprustning.  
     Intervjun med Stadsträdgårdsmästaren är tvådelad. En del skedde 
skriftligen via mail och den andra delen av intervjun utfördes vid ett 
personligt möte då vi kunde diskutera de tidigare svaren samt följdfrågor. 
Frågorna handlade om i vilken grad man använder sig av exempelvis kulör i 
syfte att uppmärksamma, vilka avgränsningar som finns samt planerande av 
lekparker med tanke på rörelsemönster (se frågor i Bilaga 1).  
 
 



   
 
 

  11 

Då lekutrustningen på den aktuella lekplatsen kommer från en ledande 
tillverkare, valde jag att kontakta företaget. Min andra informant, härmed 
kallad Säkerhetsansvarig, är således insatt i säkerhetsfrågor som rör 
lekplatsutrustning. Han intervjuades för att jag skulle kunna få tillverkarens 
synvinkel och resonemang kring säkerhetsinformation samt inblick i vilka 
medvetna val som görs gällande lekutrustningens färgsättning och formspråk.  
     Den första dialogen med Säkerhetsansvarig utfördes via telefon. Han 
uttryckte då en önskan om att ytterligare frågor skulle skickas skriftligt via 
mail och att han senare skulle besvara dessa vid en telefonintervju. Frågorna 
vid denna telefonintervju handlade om vad tillverkarens kulörval baseras på 
samt hur de resonerar mellan säkerhet och design. Jag kunde också fråga 
honom specifikt om val av formspråk på den sortens rutschkana som finns i 
Djäknebergets lekpark. Detta var möjligt genom att jag bifogade foton i mitt 
mail till honom (se frågor i Bilaga 2).  
 
Metodkritik 
Metodens begränsning ligger i att resultatet jag har kommit fram till inte ger 
en reliabel bild av helheten, utan att den endast visar en del av verkligheten. 
Jag vägde fördelar mot nackdelar och kom fram till att en fallstudie skulle ge 
mig möjlighet att studera en specifik plats lite djupare och göra att jag i min 
intervju kunde ha en specificerad lekplats att hänvisa till.  
     Innan jag utförde observationer och intervjuer kunde jag inte heller vara 
säker på att en fallstudie var den bästa metoden eftersom jag inte visste exakt 
vad jag skulle leta efter eller hur.  
     Det var viktigt för mig att fundera på vilka förväntningar eller fördomar 
jag hade inför observationerna, både om barnens agerande och om 
lekutrustning. Eftersom tolkningen av lekparkens säkerhetskommunikation är 
min skildring av verkligheten var det viktigt att försöka uppmärksamma om 
det speglar verkligheten på ett rättvist sätt. Vid mina observationer är det 
möjligt att jag har sett vissa saker och missat andra, men genom att vara 
observant på mina egna begränsningar hoppas jag ha minimerat de riskerna.    
     Det finns även risk att jag som intervjuare påverkat informanten på något 
vis genom frågornas formulering. Genom att söka upplysning i litteratur om 
kvalitativa intervjuer (Trost, 2005) hoppas jag ha fått tillräcklig insikt i hur 
man formulerar frågorna på ett sådant sätt att man inte påverkar informanten, 
exempelvis genom att undvika ledande frågor eller flera frågeställningar i en 
och samma fråga. 
     När det gäller intervjuerna hade direkta möten varit att föredra, men det 
var inte möjligt i det inledande skedet därför att Stadsträdgårdsmästaren i sitt 
arbete har många andra arbetsuppgifter att ta hänsyn till. Intervjun med 
Säkerhetsansvarig utfördes via telefon på grund av att avståndet var stort.  
     Eftersom jag har redogjort för allt jag har gjort borde det inte finnas några 
problem att upprepa fallstudien. ”En nödvändig förutsättning för att en annan 
forskare ska kunna upprepa en tidigare fallstudie är att man har dokumenterat 
det tillvägagångssätt man följt i ett tidigare fall så konkret som möjligt” (Yin, 
2007 s. 59).  
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Genom att belysa ämnet från två håll, genom både observationer och 
intervjuer, tror jag mig ha fått en trovärdig bild av hur lekparken planerades 
och vilka val som gjordes. Däremot måste observationer utföras under en 
längre tidsperiod än vad jag har gjort, för att slutsatsen att säkerheten 
kommuniceras på samma eller liknande vis på andra lekplatser ska kunna 
dras. Studien ger alltså ingen helhetsbild av hur säkerhet kommuniceras i 
lekparker generellt.  
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Resultat  
Jag har uppfattat ett antal olika kategorier när jag gått igenom mina empiriska 
data. Djäknebergets lekpark innehåller flera olika faktorer som mer eller 
mindre kommunicerar säkerhet genom ett informationsdesignperspektiv. 
Detta sker genom färgsättning och formspråk, avgränsningar, material och 
storlek, informationsskyltar samt lekparken som upplevt rum. 
 
Färgsättning och formspråk 
Kulörerna som förekommer i Djäknebergets lekpark är ganska kraftfulla i sitt 
uttryck, med en koncentration av röd, gul, mörkblå och beige-brun. Det 
förekommer även en del andra kulörer vid lekparken (svart, turkos, ljusblå, 
mörkbrun, grå samt ytor av trä och metall).  
 

Foto 2. Här visas en del av lekutrustningens färgsättning 
 
I mina intervjuer framkommer att lekutrustningens kulör i princip bestäms av 
beställaren och kan således väljas av den arkitekt eller stadsplanerare som 
utformar lekparken. Han eller hon kan därmed välja om lekutrustningens 
färgsättning ska smälta in i den omgivande miljön eller om man vill framhäva 
räcken eller trappsteg med en avvikande kulör. Dock har lekplatsutrustningen 
en standardkulör från tillverkaren och i många fall behålls denna färgsättning. 
Säkerhetsansvarig uppger att dessa kulörer inte förändras nämnvärt över tid, 
då samma färgnyansskala används. Detta beror på att beställaren ska kunna 
komplettera utrustningen vid ett senare tillfälle utan att denna blir avvikande 
kulörmässigt. Han uppger också att de använder sig av starka färger för att 
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dessa ska stämma med lekutrustningens formspråk samt för att lekparken ska 
sticka ut från sin omgivning.  
     Skyddsrören som används i leksystem för äldre barn är röda, medan 
motsvarande skyddsrör är gula i leksystem anpassat för yngre barn. 
Säkerhetsansvarig uppger också att de som tillverkare resonerar att vuxna ofta 
tolkar starka gula och röda färger som varning, men att barn kan uppleva 
dessa som lockande.  
   Stadsträdgårdsmästaren uppger att mångfald och färgrikedom eftersträvades 
när kulör valdes till Djäknebergets lekpark, men att tillverkarens 
standardutrustning fick behålla sin färg. Hon säger också att många olika 
färger användes i lekparken, men inte för att uppmärksamma barnen på något.  

I min intervju med 
Säkerhetsansvarig framkommer att 
utformningen på lekutrustningen är 
anpassat efter ett gemensamt 
formspråk för hela 
produktionslinjen. Han säger att 
triangelformerna vid rutschkanan 
används för konstruktionens 
stabilitet, men att dessa har fått en 
mjukare form för att inte uttrycket 
ska bli för kantigt. 
 
 
 

Informationsskyltar 
Jag har observerat att ingen skriftlig information finns vid Djäknebergets 
lekpark, och enligt Stadsträdgårdsmästaren används aldrig denna typ av 
information i kommunens lekparker. 
     Däremot finns i anknytning till den större rutschkanan 
säkerhetsinformation i form av symboler och mindre skyltar. Symbolen består 

av ett cirkelformat märke där man med hjälp 
av en bild visar en människa som klättrar på 
ett lutande föremål. Detta har man sedan satt 
ett kryss över för att visa att handlingen är 
förbjuden (se Foto 4).    
     Bilden är ikonisk på sådant sätt att den 
liknar en människa, men den är även 
symbolisk eftersom den kräver inlärning för 
att förstås. Rutschkanan har ett klistermärke 
av den här typen på vardera sidan för att 
säkerställa att man kan se det från två håll.       

     Stadsträdgårdsmästaren uppger att man från deras sida inte använder sig 
av beskrivande bilder och hon är tveksam till att man bör göra det. De märken 
och anvisningar som finns på rutschkanan är ditsatta av tillverkaren.  
     Vid rutschkanans nedfart finns fler anvisningar som man av någon 
anledning har målat över med samma färg som det omgivande lekredskapet. 

Foto 3. Triangelformen har fått ett mjukare 
uttryck 

Foto 4. Förbud 
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Stadsträdgårdsmästaren var inte medveten om att dessa var övermålade men 
resonerade med en av sina kollegor om att detta troligen hade gjorts för att 
inte lekparken ska bli för pedagogisk, där det fastställs för barnen hur de bör 
göra i olika situationer.  
     Säkerhetsansvarig blir upprörd när han hör detta och menar att det är 

viktigt att lekplatsutrustningen 
monteras som anvisat. De övermålade 
skyltarna uppger en åldersgräns och en 
uppmaning om att man inte ska åka två 
personer samtidigt i rutschkanan. Han 
säger också att det vid ett flertal 
tillfällen har hänt att vuxna skadat sina 
barn genom att åka med dem i 
rutschkanan och sedan av misstag 
ramlat över barnet vid kanans slut. 
 
 
 

Material och storlek 
I mina intervjuer framkommer att lekutrustningens tillverkare i hög grad har 
använt sig av storlek för att förmedla säkerhet. Alla räcken, beslag och 
skruvar är stora och tillverkaren har använt väl tilltagna marginaler för 
hållfasthet där påfrestningar genom tryck och böjning beaktas.  
     Materialet är också av hög kvalitet som ska vara hållbart i olika väder och 
temperaturväxlingar. 
  
Det upplevda rummet  
Lekutrustningen i Djäknebergets lekpark finns inom en begränsad yta med 
berg på två sidor och gång- och cykelvägar på de övriga två sidorna.  
     En intressant notering under mina observationer var att väldigt få barn går 
utanför lekparkens ”rumsgräns” när de leker. De få som gick utanför denna 
upplevda gräns var ensamma barn i sällskap med sin förälder, medan de barn 
som var där tillsammans med sin förskolegrupp stannade innanför gränsen.  
     Stadsträdgårdsmästaren uppger att när lekparken planerades gjordes 
analyser av lekutrusningens placering där även rörelsemönster som kunde 
tänkas uppkomma analyserades. Samtidigt fanns andra aspekter såsom 
fallutrymme att ta hänsyn till. 
 
Lekparkens avgränsningar 
Vid Djäknebergets lekpark har man 
använt sig av flera avgränsningar mellan 
lekutrustningarna. Vid utfarten av den 
större rutschkanan finns ett lågt kantband 
av trä för att påvisa utfarten (se Foto 6).  
     Runt gungorna finns staket på tre av 
sidorna medan man på den sidan som 

Foto 5. Några av skyltarna hade målats 
över 

Foto 6. Avgränsning 
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vetter mot resten av lekparken istället använt sig av ett annat material, nämligen 
gummimatta, för att markera en avgränsning mot gruset.  
     Stadsträdgårdsmästaren uppger att man vill att barn lätt ska uppmärksamma 
avgränsningar som staket och liknande för att de ska fylla sin funktion. 
Säkerhetsansvarig menar däremot att avgränsningarna inte ska uppmärksammas, 
utan att dessa enbart ska motverka att barnen inte kommer åt de funktioner de inte 
har kapacitet eller motorik att klara av. 
 
Alternativt användande av skyddsutrustningen  
Säkerhetsansvarig upplever att lekutrustningens egentliga 
användningsområde stämmer ganska väl överens med det faktiska 
användandet av barnen.  
     Han menar att konstruktionen skyddar barnen så länge utrustningen 
används på rätt sätt, men att säkerheten inte kan garanteras om man använder 
den fel. Han menar också att barn som inte har kompetens eller kunskap för 
en viss lekutrustning inte heller ska ges tillträde till denna, då olyckor många 
gånger berott på att fel leksystem har köpts in för den aktuella 
ålderskategorin.  
     Stadsträdgårdsmästaren menar däremot att det finns en risk att 
lekutrustning blir för tydlig och därmed hämmar lekutvecklingen och att 
utrustningen helst ska kunna användas på många olika sätt.  
     Under observationerna noterade jag att barnen till en början följer 
”reglerna”, men när någon av dem efter en liten stund börjar testa sina 
gränser, följer de flesta efter i samma mönster.  
     Säkerhetsansvarig menar att människor gillar risker och att vi oftast vet 
vår begränsning och anpassar den efter vår kunskap. Han upplever att även 
barn vet sina begränsningar i lekparken men att man självklart ska ta bort 
fällor. Han påstår också att klätternäten är bland de säkraste av 
lekutrustningarna, då människan har en känsla för att ju högre upp man 
kommer desto noggrannare håller man i sig.  
     Säkerhetsansvarig menar alltså att denna sorts lekutrustning är bland de 
säkraste, eftersom barnen själva förstår sina begränsningar, medan statistiken 
visar att skador genom fall från höjd är bland de vanligast förekommande (se 
sid. 6).  
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Analys  
Genom att analysera resultatet kan jag tydligt se en säkerhetskommunikation. 
Resultatet visar även att sändaren oftast inte medvetet har valt att använda sig 
av informationsdesign som informationsbärare, vilket betyder att de flesta 
faktorer jag hittat har tillkommit omedvetet. 
     För att det ska bli lättare att förstå min analys av de framkomna resultaten 
har jag valt att dela in analysen i tidigare nämnda kategorier. Dessa delar är 
givetvis inte skilda på samma vis i verkligheten, utan påverkar och samverkar 
ofta med varandra, där exempelvis det upplevda rummet samverkar med 
avgränsningar.  
 
När det gäller färgsättning finns inga avvikande kulörer i lekparken som 
signalerar varning eller fara, utan säkerhetsanvisningar i form av räcken och 
avslut är oftast av samma kulör som omgivande lekredskap. Några medvetna 
val av färgsättningen i syfte att uppmärksamma har alltså inte gjorts. När 
samma kulör har använts ser objekten ut att höra samman. De grupperas 
genom likhetsprincipen och det saknas kontrastverkan mellan de olika 
objekten.  
     Sändaren har använt sig av ett färgglatt uttryck och uppger att starka 
kulörer gör platsen färgglad. Då ett flertal kulörer har använts försvåras 
möjligheten att utmärka information med hjälp av avvikande färgsättning.  
     Att tillverkaren har valt att använda röda och gula skyddsrör är 
motsägelsefullt eftersom de, som jag tidigare nämnt, resonerar att medan 
dessa färger symboliserar varning för vuxna, upplevs de som lockande av 
barn. Det är motsägelsefullt på det viset att dessa skyddsrör används både 
som klätterredskap i vissa lekutrustningar men även som sidoskydd och 
räcken. 
 
Det förekommer inte heller någon medveten säkerhetskommunikation genom 

lekutrustningens formspråk vid 
Djäknebergets lekpark. Formerna följer 
snarare det övriga lekredskapets form på 
samma vis som färgsättningen följer den 
omgivande. Formerna liknar således 
varandra och grupperas tillsammans genom 
likhetsprincipen.  
     Säkerhetskommunikation kan också 
förmedlas och uttryckas genom att vissa 
objekt inte uppmärksammas. 
Klättermöjligheten på rutschkanan 
uppmärksammas exempelvis inte i onödan, 
beroende på att de triangelformade 
plattorna följer samma rundade form som 
rutschkanan, samtidigt som den har samma 
färgsättning som dess stödben (se Foto 7).  
Detta gör att man i mindre grad lägger 

Foto 7. Formspråk 
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märke till dem på grund av dess likhet med varandra. Att låta objektet likna 
sin omgivning formmässigt eller kulörmässigt kan bidra till att upptäckten av 
det minskas, i motsats till när objektet skiljer sig från sin omgivning då det 
lättare kan framhävas.   
 
Informationsskyltar har använts som kommunikation i lekparken, men dessa 
har försvagats genom att sändaren, i detta fall tillverkaren, har placerat 
färgglada märken som utsmyckning, i närheten av en förbudsskylt med 

samma cirkulära form (se 
Foto 8). Eftersom det då 
bildas grupperingar genom 
liknande former minskar 
möjligheten att upptäcka 
förbudssymbolen längre ner 
på rutschkanan.  
Då kontrastverkan mellan de 
olika märkena minskas blir 
det svårare för mottagaren att 
fokusera på en del i taget och 
att utläsa 
säkerhetsinformationen.  
     Eftersom 
förbudssymbolen dessutom 

är lika på båda sidor innebär det att den från ena sidan blir spegelvänd mot 
verkligheten, vilket kan försvåra förståelsen av förbudet då den inte liknar 
den faktiska omgivningen.  
     Den övermålade informationen i rutschkanan, som enligt uppgift beskriver 
åldersgräns och rätt användande, är naturligtvis väldigt svår att upptäcka 
beroende på att kulören är den samma som omgivande lekredskap. Skyltarnas 
form och avvikande material är därmed helt förlorad som kontrastverkan i 
detta fall.  

                                             
  
 

Foto 8. Cirkulära former 

Foto 9. Felvänt klistermärke Foto 10. De övermålade skyltarna är svåra att 
upptäcka 
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Det faktum att storlek på skruvar, bultar och skyddsrör vittnar om stabilitet 
och hållfasthet och att de är väl synliga gör att de kommunicerar säkerhet.   
     Då skillnaden mot den omgivande lekutrustningen däremot inte är markant 
stor vare sig i färgsättning eller i formspråk, uppmärksammas de inte 
omedelbart, men framstår trots det relativt tydligt.  
 
Sändaren har möjlighet att förstärka det upplevda rummet i en lekpark genom 
att analysera platsen och tydliggöra gränserna ytterligare med hjälp av 
placering och avgränsningar. Detta bidrar till att uterummets gränser 
kommunicerar säkerhet i högre grad då mottagarna, genom att stanna i det 
upplevda rummet, inte kommer nära trafik eller andra faror.  
     Inför byggandet av Djäknebergets lekpark analyserades vilka 
rörelsemönster som kunde tänkas uppstå. Med hänsyn till detta i kombination 
med tillräckligt fallutrymme, valdes den aktuella utformningen i samspel med 
naturen. Dessa faktorer bidrog därmed tillsammans till den rumsliga 
säkerhetskommunikationen i lekparken. Genom grupperingar av 
lekparksutrustningen har man uppnått samhörighet och även lekparkens 
belägenhet har bidragit till den upplevda rumsgränsen.  
 
Markeringar eller kontraster används i andra sammanhang för att 
uppmärksamma förändringar eller avgränsningar i omgivningen.  
     I nuläget finns avgränsningar i Djäknebergets lekpark som är näst intill 
omöjliga att upptäcka, exempelvis kantbandet som sticker upp ur sanden 
framför rutschkanans nedfart. Den kan utgöra en snubbelrisk på grund av sin 
otydlighet både färgmässigt och storleksmässigt, då ingen kontrastverkan 
finns mellan förgrund och bakgrund. Som tidigare nämnt har människor inte 
kapacitet att upptäcka information som inte bidrar till den stundande 
uppgiften, i det här fallet leken, om den inte på något vis är utmärkande.  
 

 
Foto 11. Avgränsningen framför rutschkanan 
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En annan avgränsning som är svår att upptäcka är den mellan sand och 
gummimatta vid gungorna, då gummimattans kulör påminner om det 
omgivande grusets. Dessutom är de båda enskilda gungorna mörka, precis 
som övriga gungställningen, vilket naturligtvis bidrar till att gungorna inte 
utgör någon tydlig skillnad mot bakgrunden. Då ingen kontrastverkan finns 
mellan förgrund och bakgrund sticker inte heller gungorna märkbart ut och 
direkt fångar mottagarens uppmärksamhet.  
     Staketet som finns runt de övriga tre sidorna av gungställningen utgör inte 
heller någon markant skillnad kontrastmässigt mot sin omgivning, men på 
grund av sin slutenhet har den ändå en större kommunikationsmöjlighet då 
staketet hindrar barn från att springa in i gungområdet från dessa håll.

 
Foto 12. Avgränsningen mellan gruset och gummimattan är svår att upptäcka 
 

De mindre barnen använder inte hela lekparken som de äldre barnen gör, då 
hela lekparken utnyttjas. De yngsta barnen följer ofta reglerna men det verkar 
bero på den egna motoriska begränsningen där säkerhetsavstånden sätter 
stopp. De kommer helt enkelt inte upp eller fram. Ofta stoppas de mindre 
barnen även upp i sin utforskning av vuxna.  
     De äldre barnen klättrar mycket och använder sig inte alltid av 
tillverkarens tänkta användningsområde. För att förhindra att skador 
uppkommer finns viss skyddsutrustning som ska minimera den risken. Dessa 
kan också användas till andra ändamål än det tilltänkta syftet, det vill säga 
alternativt användande av skyddsutrustningen. På den mindre rutschkanans 
sidor finns stöd för att förhindra att barn trillar ur kanan. Dessa skydd 
användes även till att dra sig upp ”fel” väg, det vill säga nerifrån och upp 
samt till att häva sig över kanten.  
Det finns även en stång vid rutschkanans nedfart som kan användas för att 
hålla sig i när man sätter sig ner för att åka. Denna användes även till att 
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skjutsa på högre fart nedför kanan och gör det också lättare att klättra upp på 
lekutrustningen.  
     Det finns en trappa utplacerad för att barnen ska kunna komma upp på 
berget där den större rutschkanans nedfart är. Trappan och rutschkanan är inte 
placerade i närheten av varandra och har inte heller samma kulör, då trappans 
färgsättning nästan är identisk med berget. Detta gör att trappan och 
rutschkanan inte grupperas tillsammans, vilket hade bidragit till ökad 
upplevelse av samhörighet dem emellan. Eftersom ingen analys av naturens 
färger gjordes i samband med att lekplatsens färgsättning gjordes, räknar jag 
med att trappans kulör inte valdes för att likna berget. Den effekten uppkom 
nog snarare av en slump. Lekparken är dock integrerad i naturen på ett sådant 
sätt att berget kan användas för att ta sig upp till rutschkanan. Däremot kan 
berget vid vissa temperaturer och årstider vara halt vilket gör att trappan 
troligen är ett säkrare alternativ under vissa perioder.  
 

 
Foto 13. Trappan som leder upp på berget vid rutschkanan  
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Diskussion och slutsatser  
I uppsatsens inledning formulerades tre frågor, nämligen vilken 
säkerhetsinformation lekplatsformgivaren vill förmedla till de lekande 
barnen, hur säkerhetsinformationen uttrycks samt hur barnen förhåller sig till  
denna.  
     Efter att ha analyserat mitt resultat kan jag dra slutsatsen att inga medvetna 
val gjorts av sändaren i syfte att informera eller uppmärksamma mottagarna 
med hjälp av informationsdesign.  
     Sändaren vill förmedla att lekparken är en trygg och säker plats för barn 
att leka på och menar att lekutrustningen är säker eftersom 
besiktningskontroller har gjorts. Säkerhetsinformationen förmedlas alltså inte 
aktivt till mottagarna, utan denna uttrycks genom att lekparken är hel och 
välskött, vilket i sin tur visar att någon ansvarar för lekparken. 
Säkerhetsbesiktningar utförs och de mått och avstånd som rekommenderas 
bidrar till att göra lekparken säkrare. Detta är faktorer som inte är möjliga att 
uppnå när barn leker i naturen. 
     När det gäller frågan om hur barnen förhåller sig till 
säkerhetsinformationen är det ganska uppenbart att barn inte alltid använder 
redskapen så som tillverkaren önskar. Sändarens syfte överensstämmer alltså 
inte alltid med mottagarnas faktiska användande. Genom att tillämpa 
kunskaper om människors förmåga att kognitivt ta in information från sin 
omgivning och även hur vi processar denna, kan lekparken formgivas på ett 
sätt som kan öka sannolikheten att mottagarens tolkning motsvarar sändarens 
syfte. Att öka användandet av informationsdesign som metod kan även vara 
ett sätt att förstärka säkerhetskommunikationen med mottagarna. Detta ger 
sändaren möjlighet att medvetet förhöja graden av mottagarnas observans, 
eller att avlägsna uppmärksamhet från något.  
     Min bestämda uppfattning är alltså att sändaren bör förenkla för 
mottagaren att uppmärksamma valda delar. Eftersom starka kulörer redan 
finns i lekparken, varför inte använda dem i syfte att uppmärksamma, istället 
för att, som nu, använda dem för att göra lekparken färgglad. Val av kulör vid 
exempelvis avgränsningar bör vara genomgående i hela lekparken, då 
möjligheten ges att uppmärksamma mottagaren på att den valda färgen då har 
en återkommande betydelse. I nuläget finns den röda kulören på 
klätterredskap i vissa avseenden, och på skyddsmarkeringar i andra.  
     Även om det skulle vara så att mottagaren inte förstår den fulla innebörden i 
vad sändaren försöker förmedla i sin kommunikation, är det ändå en fungerande 
kommunikation på så sätt att mottagaren har blivit uppmärksammad.  
     Jag menar därmed inte att barn själva ska ta ansvar för sin säkerhet utan att de 
ska ges möjligheten att själva uppfatta informationen på ett undermedvetet plan 
samtidigt som leken pågår. Övriga säkerhetsaspekter är vuxnas ansvar att 
upptäcka och åtgärda. Om vuxna i högre grad involveras och blir upplysta om 
vilken svårighetsgrad ett lekredskap har, kan ett välgrundat beslut tas av den 
vuxne, om huruvida barnets mognadsgrad är tillräcklig för att han eller hon ska 
använda lekredskapet. Detta kan förslagsvis göras med hjälp av en områdeskarta 
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över lekparkens redskap med tillhörande information om 
åldersrekommendationer.  
Detta kan, tillsammans med den säkerhetskommunikation jag har presenterat och 
diskuterat i denna uppsats, bidra till en effektivare kommunikation.  
      
      
Fortsatt forskning 
Genom att undersöka frågan ur ett barnperspektiv eller att utföra studien med 
en kvantitativ metod kan ett kompletterande resultat uppnås. Med hjälp av 
utprovning kan man undersöka om barn agerar annorlunda där endast 
trappavsatser eller skyddsräcken finns i en utmärkande kulör, eller där 
beskrivande skyltar används i högre grad. Dessutom kan undersökningar 
göras huruvida en kombination av flera olika informationsdesignprinciper 
bidrar till att uppnå en ökad grad av kommunikation genom lekredskapet.       
     Det finns också möjlighet att undersöka vilka lekredskap som av 
mottagarna används inom ett annat användningsområde än det tilltänkta. Då 
kan analyser göras för att kartlägga om det finns vissa färg- eller formval som 
är återkommande hos ett flertal av dessa. Detta kan även fördjupas mot en 
färgteori, där utprovningar och diskussioner görs i förhållande till hur vi 
upplever vissa kulörer och även hur vi upplever kombinationer av olika 
kulörer.  
     För att nå ut med en säkerhetskommunikation på ett ännu effektivare sätt, 
kan olika ”säkerhetsspråk”, baserat på olika åldrars kognitiva förmåga, 
komma att behöva utvecklas. Det kan, förutom användande av de faktorer jag 
tidigare i uppsatsen nämnt, handla om mönster eller olika texturer där en 
raspig yta upplevs som mindre behaglig än en len yta. Detta kan bidra till att 
hjälpa barn förstå sin omgivning och lekparkens struktur.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till Stadsträdgårdsmästaren 
 
1) Vad var det för orsak till att Djäknebergets lekpark byggdes om 2002? 
 
2) Har det framkommit något vid lekplatsbesiktningar av Djäknebergets lekpark? 
 
3) Hur gick man tillväga när lekutrustningens kulör valdes till Djäkneberget? 
 
4) I vilken mån används kulör som ett sätt att få barnen uppmärksamma på något? 
 
5) Vill man att barnen själva ska förstå vad som är farligt eller osäkert i 
lekparken?  
 
6) Använder ni er någon gång av text i lekparker där ni beskriver hur användarna 
ska göra? 
 
7) Upplever ni att barn uppmärksammar beskrivande bilder av vad man inte bör 
göra? (exempelvis en bild av att man inte får åka två samtidigt i rutschbanan) 
 
8) Tillfrågas barn om åsikter när planeringen av en lekpark görs?  
 
9) Har ni någon uppfattning om hur väl överens lekutrustningens egentliga 
användningsområde stämmer med det faktiska användandet av barnen? 
 
10) Utprovas lekparker i Västerås i syfte att förstå vilken lekutrustning som 
används felaktigt?  
 
11) Vill man att barn lätt ska kunna uppmärksamma anvisningar och 
avgränsningar? 
 
12) När ni planerar lekutrustningens placering i förhållande till varandra, funderar 
ni på vilket rörelsemönster ni vill att barnen ska ha? 
 
13) Vad tror du bidrar till att vi upplever lekparker som säkra? 
 
14) Vad tror du det kan det bero på att olyckor kan ske trots säkerhetstänkandet?  
 
15) Varför har man målat över skyltarna vid den stora rutschkanans nedfart? 

16) Resonerar man annorlunda säkerhetsmässigt nu, jämfört med åtta år tidigare, 
då lekparken byggdes? 

17) Analyseras omgivningens färger där en lekpark ska byggas?  
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Bilaga 2 
 
Frågor till Säkerhetsansvarig 
 
1) I vilken mån används kulör i lekplatsutrustning som ett sätt att få barnen 
uppmärksamma på något? 
 
2) Vill man att barnen själva ska förstå vad man inte bör göra i lekparken?  
 
3) Upplever ni att barn uppmärksammar beskrivande bilder av vad man inte bör 
göra? (exempelvis en bild av att man inte får åka två samtidigt i rutschbanan) 
 
4) Har ni någon uppfattning om hur väl överens lekutrustningens egentliga 
användningsområde stämmer med det faktiska användandet av barnen? 
 
5) Utprovas lekparker i syfte att förstå vilken lekutrustning som används felaktigt?  
 
6) Vill man att barn lätt ska kunna uppmärksamma anvisningar, avgränsningar 
osv.? 
 
7) Vad tror du bidrar till att vi upplever lekparker som säkra? 
 
8) Vad tror du det kan det bero på att olyckor kan ske trots säkerhetstänkandet?  
 
9) Hur resonerar man mellan säkerhet och design?  
 
– Behöver någon av dessa två faktorer större planering? 
 
10) Vad baseras kulörvalet på? (exempelvis en varierad färgsättning eller för att 
uppmärksamma) 
 
11) Utformar man medvetet formen på vissa delar så att den liknar omgivande 
lekutrustning? (Här bifogades ett fotografi av en del av rutschkanan i 
Djäknebergets lekpark.) 
 
– Görs det för att inte uppmärksamma användarna på den?   
 
12) Upprepar man medvetet formen av förbudsmärket (som finns längst ner på 
rutschkanan) på de färgglada klistermärkena högre upp på rutschkanan? (Här 
bifogades ett fotografi.) 
 

 


