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Sammanfattning 
Barnkonventionen reglerar barns rättigheter och ansvaret för att den tillämpas i fysisk 

planering faller på kommunerna. Rätten till lek kan planeras resurseffektivt genom rationell 

planering men för att barns rätt att uttrycka sig i frågor som rör dem krävs kommunikativ 

planering. Det ställer krav på att kommuner själva aktivt samlar in åsikter genom oprövade 

metoder och icke traditionella sätt att arbeta. Synen på konst inom stadsplanering har 

breddats och offentlig konst har en självklar plats i våra städer idag. Det finns en traditionell 

roll av en konstnär där denne bidrar med ett verk i slutet av en planprocess men allt oftare 

bidrar konstnärer utifrån en roll som konsult eller inspiratör i planprocessen, både vid 

medborgardialog och gestaltning.  

Syftet med studien är att se över hur konstnärlig kompetens kan verka för barn deltagande i 

planeringen av våra städer. Metoden utgörs av en fallstudie över Kristinebergs Slottspark där 

barn varit närvarande genom historien och även planerades fortsatt verka för barn i framtiden. 

Studien tar hänsyn till hur planeringsprocessen, planeringsdiskurs och fysisk utformning 

utförts med barns deltagande i åtanke. Intervjuer med projektets konstnärlig ledare Pävi 

Ernkvist samt konstnär Elisabeth Westerlund har utförts för att se över konstnärens roll. 

Slutsatsen är att konstnärlig inblandning och kompetens kan verka bidragande för barns 

deltagande men det ställer krav på kommunikativ planering, medborgardialog och tydlig 

målsättning från planerarnas håll samt en kunskap och bredare syn på konstnärens roll.  

Allt fler barn växer upp inne i storstäder och synen på vad de kan bidra med har till viss del 

förändrats. Idag anses barn vid tillfällen vara experter på sin egen miljö och bidragande till 

nya sätt att se på planeringen av våra offentliga miljöer. Deltagande är viktigt ur ett 

demokratiskt perspektiv och värdefullt för människors livskvalitet. Synen på konstens värde 

för stadsplanering har emellertid vunnit större acceptans genom ett mätbart ekonomiskt värde 

vilket omvandlar en del av varje byggbudget till konst. Konst främjar dialog och resulterar 

dessutom ofta i fysiska verk i vår stad. Kan barn då vara med och skapa staden genom konst? 

 

Nyckelord: barns deltagande, offentlig konst, stadsplanering, gestaltning 



Abstract 

Communicative planning is considered to create participation for many social groups and 

contribute to new perspectives on urban planning of public spaces as more levels of 

knowledge are added. Through communicative planning, children's right to be consulted on 

matters concerning them as stated in the Convention of Childrens Rights, can be taken in to 

account. But in order for children to be heard municipalities are required to actively collect 

children's views, and that in itself demands unproven methods and non-traditional ways of 

working. The view of art in urban planning has broadened. The traditional role of an artist is 

contribution with a piece at the end of the planning process, but an artist's work can also 

contribute artistic competence or act as an inspiration. These roles, compared to the 

traditional role, have not been fully accepted by officials and planners.  

The purpose of this study was to examine how artistic work can promote greater participation 

of children. An extensive literature study has been conducted based on scientific papers, 

legislation, reports from concerned authorities, reports, statistics, interviews and facts to get a 

broad understanding of children's participation and the role of art in the planning discourse, 

the planning process and the design of our public spaces. To interviews were held with 

artistic leader Pävi Ernkvist and artist Elisabeth Westerlund. The conclusions drawn were that 

artistic involvement and expertise can enhance the communication with children, which 

creates a higher level of participation. Art can serve as a prototype for possible changes and 

within it the reflections may eventually create spaces based on the children's terms, which 

can give them a higher level of participation, primarily in smaller projects. 

Keywords: childrens participation, public art, city planning  
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1 Inledning 

FNs konventionen om barns rättigheter belyser barns demokratiska rättighet att få delta i 

frågor som berör dem (Barnombudsmannen, u.å) och ansvaret för hur dess principer 

tillämpas inom fysisk planering faller, genom planmonopolet, på Sveriges kommuner. 

Medborgardeltagande kan förbättra kommuners funktion och hur de organiserar sitt arbete. 

Medborgardeltagande kan även utveckla kompetenta, trygga och tillitsfulla medborgare 

genom att barn lär sig att de har en möjlighet att förändra, påverka och stå upp för sin och 

andras livssituation (Hart, 1992). Kommunikativ planering kan skapa den betydelsefulla 

delaktigheten och bidra till fler nivåer av kunskap hos planerare (Khakee, 2000) men barns 

deltagande kräver att kommuner själva aktivt samlar in åsikter genom oprövade 

tillvägagångssätt (Adolfsson & Boberg, 2013). Vid stadsplanering gör behovet av säkra och 

trygga miljöer att planeringen för barn ofta sker utifrån en objektiv syn på barn. Det är 

emellertid först när barns åsikter efterfrågas som en förståelse för deras upplevelse av staden 

kan nås (Rasmusson, 2003). Det offentliga rummet har historiskt sett alltid varit scenen för 

mötet mellan konst och människa och behovet av konst är sprunget ur sociala aspekter på 

gräsrotsnivå (Mitrachea, 2012) och vid planering av stadens offentliga miljöer måste hänsyn 

tas till fysiska aspekter liksom sociala processer (Håkansson, 2013). För stadsplanering kan 

konstnärlig inblandning i stadsplanering verka bidragande till kommunikation och nya 

perspektiv på gestaltning av våra offentliga miljöer (Konstnärsnämnden, 2013). 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att se över problemtik för barns delaktighet och hur konst kan 

verka bidragande för barns deltagande i planprocessen. 

1.2 Frågeställningar 

Vad är konstens roll i stadsplanering? 

Vilken problematik finns kring barns deltagande i planprocessen?  

Var kommer barns behov in i en detaljplaneprocess?  

Hur kan konst verka för barns delaktighet i planprocessen?     
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1.3 Avgränsningar  

Barn  

Studien avgränsas till barn mellan tre och tolv år. Robert Hart (1992) menar att barns 

utveckling är ungefärlig när det kommer till olika åldrar. Förmåga att delta grundar sig i 

potential att inkludera och förstå andra människor. En förmåga som vid tre års ålder börjar 

utvecklas hos människor och sedan fortsätter utvecklas med ålder. Vidare beskriver Hart 

(1992) att först vid sju till tolv års ålder börjar barn kunna se sig själv i perspektiv till andra. 

Det är först då en förståelse för att människor kan kan känna av ett flertal känslor utvecklas. 

Liksom att flera känslor kan upplevas samtidigt. Vid sju till tolv års ålder kommer även 

insikten om att beslut inte alltid är ett resultat av vilja. 

Offentliga miljöer 

Begreppet offentliga miljöer avser en publik plats avsedd för ett gemensamt behov. I 

stadsmiljö är det publika torg, gator, vägar och mark mellan privata ägor och mer semi-

offentliga platser, gallerior och skolor samt de ytor som traditionellt sett utformats för barns 

behov, till exempel lekplatser. 

Konstnärlig kompetens 

Med konstnär avses utövande och skapande människor inom konstområdena ord, bild och 

form, musik, teater, dans och film (Konstnärsnämnden, 2013). Konstnärsnämnden (2013) 

menar att konstnärens roll kan delas in i tre områden; den traditionella rollen där konstnärens 

bidrar med ett verk som en del av gestaltningen, den konsulterande där konstnären delger 

kunskap och erfarenheter samt en roll som inspiratör vid förnyelse av offentliga rum och 

drivkraft för offentliga samtal. Konstnärlig kompetens avser arbeten där konstnärers kunskap 

och erfarenhet verkar bidragande i projekt. Det kan handla om arbeten för metodutveckling, 

social processer och kommunikation . 
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2 Bakgrund/Teori  

2.1 Barnen får en plats i staden 

I mitten av 1800-talet förändrades synen på barn och barndomens betydelse för utveckling. 

Medan allt fler flyttade in till städerna kom barn att bli ett problem på stadens gator. För att 

skydda barn från faror och för att skydda samhället mot barnens framfart blev lösningen 

sträng disciplin, fostring och ordningsregler. Samtidigt började barn ses som alltmer 

självständiga och uppmärksamhet fästes vid barns behov av utomhuslek. Under 1920-talet 

skapade den ökade bilismen än mindre säkra miljöer för barn i städer (Rasmusson, 2003). 

Alva Myrdal beskrev 1935 i boken “Stadsbarn” hur urbanisering förändrade barns 

levnadsvillkor utifrån ståndpunkten att små barn inte passar i staden. När familjer flyttade 

från lanthushåll gick viktiga värden som närheten till natur, djur och vuxna förlorade och det 

fanns ett behov att pröva hela bostadsbyggandet ur familjesynpunkt (Myrdal, 1935). Alva 

Myrdal förespråkade vikten av ytor avgränsade för barns behov genom att utrymmen mellan 

hus i form av inhägnade lekplatser som skulle fungera som tillflyktsorter för barn. 

Lekplatserna i sig skulle innehålla sandlåda, klätteranordningar och ett område med hård 

markyta för rullande leksaker av alla slag. Alva Myrdals ideér samspelade med de 

funktionalistiska ideal som rådde och kom att påverka bostadsbyggandet i Sverige 

(Rasmusson, 2003). Än i dag är Alva Myrdals hänvisningar vanliga vid utformningen av 

lekplatser. Idag finns även ett stort regelverk kring lekplatser att ta hänsyn till, vilka 

garanterar trygga och säkra miljöer. Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) reglerar 

underhållsansvar och tillgänglighet för lekplatser. Boverkets regelverk och föreskrifter 

reglerar säkerhet om skydd mot olyckor. Ansvaret för att dessa regelverk efterföljs ligger på 

markägaren och en kommun som tillhandahåller lekredskap på offentliga platser svarar till 

produktsäkerhetslagen vilken innehåller gemensamma europastandarder med minimikrav för 

olika lekredskaps säkerhet (Konsumentverket, u,å).  

2.2 Kommunikativ planering 

Åtskilliga samhällsförändringar gör att behovet av medborgardeltagande ökar. I 

planeringsdiskursen anses idag deltagande underlätta för ett samhälleligt samförstånd. 

(Johansson & Khakee, 2008) Till skillnad från den betydligt mer målinriktade rationella 
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planeringen kan kommunikativ planering ses som en process med många delaktiga och med 

olika dimensioner av kunskap. Det är en teori som tolkar och förklarar vad planerare gör men 

också beskriver vad de bör göra. Planering kräver att så många som möjligt bidrar med 

kunskap, värderingar och åsikter för att bli långsiktig och därmed kunna förebygga negativa 

konsekvenser. I många faktiska fall gör brist på resurser som tid och pengar att kommunikativ 

planering i praktiken förblir en teori (Khakee, 2000). Kommunikativ planering och 

samverkan verkar för att hitta lösningar på problem som växande städer och samhällen står 

inför. För människors gemensamma miljöer krävs nya sätt att se på gestaltning och offentliga 

platser måste betraktas ur ett brett perspektiv för att bidra till hållbar stadsutveckling. För att 

nå dit kan olika kompetenser samverka med varandra vilket ger en fördjupad kvalité. Något 

som inledningsvis kan ta tid men kan ge tidsvinster i slutet (Håkansson, 2013).  

2.3 Barns rättigheter 

Deltagande är en demokratisk rättighet som handlar om att få vara del av beslut och uttrycka 

en åsikt. Genom deltagande skapas även förståelse för våra demokratiska värderingar (Hart, 

1992). 

FNs konventionen om barns rättigheter, hädanefter kallad barnkonventionen, antogs 1989 och 

Sverige band sig till den folkrättsligt 1990.  Totalt innehåller barnkonventionen 54 artiklar, 

där  41 av dem är sakartiklar som styr rättigheter och resterande 13 vägleder staters arbete 

med konventionen. Barnkonventionen är en helhet och genom fyra av artiklarna redovisas 

dess huvudprinciper (Förenta Nationerna, 1989):  

 Artikel 2,  belyser alla barns lika värde och rättigheter vilket görs gällande i alla länder 

   som bundit sig till barnkonventionen. 

 Artikel 3,  anger att barns bästa ska komma i främsta rummet, vilket avgörs i varje  

   enskilt fall  med hänsyn till barns egna åsikter och erfarenheter. 

 Artikel 6,  ger varje barn rätt till liv, överlevnad och utveckling. Vilket förutom fysisk 

   hälsa, inkluderar andlig, moralisk, psykisk och social utveckling.  

 Artikel 12, ger barn rätt att utrycka åsikter och höras i alla frågor som rör dem. Med 

   hänsyn till barnets mognad och ålder i beaktande  
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Tillämpningen av barnkonventionens principer sker på regional och kommunal nivå 

(Barnombudsmannen, u.å) och för fysisk planering hamnar ansvaret hos kommunen genom 

planmonopolet. Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900) reglerar att barn har rätt till  utrymme 

för liv och utveckling, deras rätt att komma till tals och påverka i alla frågor som rör dem och 

att alla ska behandlas jämlikt. Liksom rätten till lek i en stimulerande, trygg och lämplig 

miljö (Adolfsson & Boberg, 2013). Med barnkonventionen som grund arbetar många 

kommuner idag med barnkonsekvensanalyser. Maria Nordström (2013) docent och forskare i 

Miljöpsykologi vid Stockholms Universitet och Sveriges Lantbruks Universitet, beskriver i 

en artikel i Plan att barnkonsekvensanalyser är ett sätt att se till barn och ungas intressen i 

planeringsprocessen samt fastställa deras rätt till inflytande. Vinsterna är, enligt Nordström, 

en bättre livsmiljö för barn och unga, en mer dynamisk stad och nya samarbeten mellan 

tjänstemän och sakkunniga som leder till förbättringar av miljöer genom nya synsätt. 

Konsekvensanalyser är en metod att pröva och redovisa om arbetet utförts med barns bästa i 

åtanke och kan drivas genom en modell, framtagen av Barnombudsmannen. Modellen 

innefattar sex steg, kartläggning, beskrivning, analys, prövning , beslut och utvärdering. 

Modellen följer samma process som en konsekvensanalys och bör därför fungera bra att 

arbeta in i en detaljplaneprocess (Adolfsson & Boberg, 2013)   

2.4 Detaljplaneprocessen 

En kommun som planerar ny sammanhållen bebyggelse, förändring eller bevarande av 

bebyggelse måste genom detaljplanekravet upprätta en detaljplan (PBL 2010:900). Reglerna 

kring hur detaljplanen upprättas är relativt detaljerade när det kommer till samverkan mellan 

kommunen, enskilda intressenter och statliga myndigheter. Samtidigt ges stor frihet kring hur 

kommuner planerar sitt interna arbete. Vissa delar av ett förfarande är obligatoriska (Figur 1), 

andra anpassningsbara och processen kan därför variera från fall till fall. Ett enkelt 

planförfarande kan användas om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för 

allmänheten och om den överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande (Adolfsson & Boberg 2013).  
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�
Figur 1. Obligatoriska delar i planprocessen. Omarbetad bild utifrån Adolfson & Boberg (2013, 37).

Fysiska egenskaper inom området måste alltid framgå i form av allmän plats, kvartersmark 

eller vattenområde. Likaså måste en genomförandebeskrivning upprättas vilken reglerar 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 

kunna samordna och genomföra planen. Ett detaljplaneprogram som anger riktlinjer för syfte, 

behovsbedömningar utformning, underlag och principiella riktlinjer för planarbetet är 

däremot frivilligt (Adolfsson & Boberg, 2013) I detaljlplaneprogrammet ingår 

barnkonsekvensanalyser som den frivilliga delen av arbetet (Nordström, 2013).  Adolfson & 

Broberg (2013) beskriver att samrådet är en redovisning från kommunens sida som ger olika 

intressenter möjlighet till insyn och påverkan. Plan och bygglagen (5 kap 11 §) anger att 

samråd kring planen ska ske med Länsstyrelsen, lantmäterienheten och de kommuner som 

berörs och att kända sakägare, kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

vissa kända organisationer av hyresgäster samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda 

övriga med väsentligt intresse ska ges tillfälle till samråd och under samrådet ska plankartor, 

fastighetsbeteckningar, planbeskrivningar och annat planeringsunderlag redovisas (Adolfson 

& Broberg, 2013) Det är viktigt att se skillnaden mellan juridiskt bundet samråd och 

medborgardeltagande. Om en kommun initierar medborgardialog innan ställningstaganden 

som presenteras i ett samråd gjorts kan berördas kunskap, erfarenhet och behov vara del av 

och förbättra beslutsunderlaget (Boverket, 2015). 

2.5 Nivåer av barns deltagande 

Medborgardeltagande kan förbättra kommuners funktion genom hur de organiserar sitt arbete 

och barns deltagande är av vikt för ett demokratiskt samhälle. Genom att låta barn delta kan 

utveckla kompetenta, trygga och tillitsfulla medborgare utvecklas eftersom att barn lär sig att 

de har en möjlighet att förändra, påverka och stå upp för sin och andras livssituation. (Hart, 

1992). 
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Olika nivåer av deltagande kan förklaras genom planeringsmodeller och 1992 tog Roger Hart 

fram en delaktighetsstege för barn (fig. 2 ). De tre första stegen innefattar föreställningen av 

deltagande utan att egentligen verka för barns deltagande. De innefattar ingen dialog eller 

möjlighet för barns egna uttryck utan handlar snarare om manipulation utifrån vuxnas behov 

och åsikter. För de fem övre fungerar för olika nivåer av deltagande (Hart, 1992). 

�
Figur. 2 Harts stege för barns delaktighet, översatt och omarbetad, hämtad från studien av Robert Hart (1992).

Mejstad (2012) beskriver i sitt arbete hur Gerison Lansdown (2010) som ett komplement till 

Harts stege definierat tre former av barn och ungas delaktighet utifrån de fem övre nivåerna 

av deltagande: 

 Konsulterande delaktighet- vuxna söker barns perspektiv för att nå kunskap kring barns 

 behov, liv och erfarenheter, vilka blir underlag för vuxnas beslut. 

 Samverkande delaktighet- en större samverkan mellan barn och vuxna, där barn ges 

 möjlighet att engagera sig i initiativfasen, planeringsfasen och utförandefasen.  

 Delaktighet ledd av barn och unga- barn och unga tillåts identifiera och driva projekt 

 genom egna ord och vuxnas roll är att göra det möjligt för barn att driva igenom  

 projekten.
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2.6 Ramverk 

För barns delaktighet finns många teorier och modeller att använda under ett planarbetet. 

Teorierna blir färre och otydligare när det handlar om delaktighet ledd av barn på deras 

intiativ och syftet är att oftast att beskriva hur saker utfördes snarare än vilka konsekvenser 

arbetet fick (Hartung & Malone, 2010). Barnombudsmannen menar att barn måste ges 

möjlighet att delta som aktörer och att lust, glädje och kreativitet kan bära långt i arbetet mot 

en förändring i arbetet med barnkonventionen (Barnombudsmannen, u.å). Olika metoder med 

olika nivåer av deltagande prövas. Göteborgs anställda Arkitekturkonsulenter presenterar på 

Barnkulturs hemsida (www.barnkultur.se) ett antal projekt de arbetat med. Det handlar om 

metodutveckling för barns delaktighet, kojbyggen där naturen blir en mötesplats för att 

diskutera dess värde samt medborgardialog med unga för att ta del av deras visioner för 

stadens utveckling. Sveriges Lantbruksuniversitet presenterar (http://barngis.slu.se/) projektet 

Barnkartor i GIS som en del i att samla in barns åsikter och låta dem tycka till om sin 

närmiljö. Kunskaperna som nås genom insamlad data planeras hålla hög nivå och ska kunna 

användas av organisationer och planerare framöver. Thomas Larsson (2013, a) beskriver i 

rapporten  “Det är viktigt när det är på riktigt: genomförande och resultat” ett antal projekt 

och tillvägagångssätt för att göra barn delaktiga. Ett exempel är Borlänge där möten med 

ungdomsrådet hållits, elever bjudits in till informationsmöten, gångturer arrangerats och ett 

samarbete med Kulturhuset Arken genomförts. I det senare fallet fick unga själva välja 

uttrycksmedel för att beskriva åsikter kring vägar och mötesplatser. Foto, fysiska modeller 

och teater användes som uttrycksmedel.   

2.7 Konst i stadsplanering 

Konst i det bredaste av begrepp kan ses som ett medfött beteendemönster och ett behov hos 

människor att smycka sin omgivning. Detta skapande har fått vara del av människors liv och 

genom historien mynnat ut i allt från enklare utsmyckningar på lerkrus till grottmålningar, 

religiösa hyllningar och politiska monument. Det i sig är ett essentiellt mänskligt behov och 

vad som gör konsten viktig (Dissanakayake, 1988). Offentlig konst har visat sig ha förmåga 

att skapa lokal särprägel för en plats och vara en bidragande faktor till att urbana rum nyttjas 

mer. Konsten har dessutom tillskrivits fördelar som att locka företag, investeringar och 

kulturturister till en plats, liksom att skapa arbetstillfällen vilket genererar ett ökat markvärde 
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(Hall & Robertson, 2001). Den offentliga konsten fyller en social, kulturell och ekonomisk 

betydelse i staden och verkar genom det offentliga rummet. 

Offentlig konst som placeras i en stad kan ses ur många olika perspektiv. Dess roll är 

mångfacetterad och ofta motsägelsefull. Hall och Smith (2004) menar att offentlig konst fått 

ett uppsving de senaste decennierna tack vare ökade offentliga och privata arvoden, en 

utvidgad konstpolitik och dess större roll när det kommer till stadsplanering. Konst kan idag 

inkluderas i städers marknadsföring och fungera som en av många strategier för att skapa den 

attraktiva staden. En plats faktiska situation kan dock alltid ses som viktigare än 

marknadsföringen av den (Avraham, 2004). När det kommer till urbana problem har hela 

kulturindustrin har fått en allt större nyckelroll (Miles, 2005). Kommuner kan låta uppföra 

konstverk på allmänna platser för att visa på sin vilja att ta itu med sociala och ekonomiska 

problem. Det som kan tänkas vara anledningen till att konsten är så gångbar är möjligheten 

att arbeta på många olika nivåer och känslan av potential som den skapar (Sharp, Pollock & 

Paddison, 2005). 

I Sverige användes “kulturpolitik” första gången som begrepp på 1800-talet samtidigt som 

folkrörelser växte sig starka och konsten blev betydelsefull i främjandet av bildning och 

kultur bland befolkningen (Konstnärsnämnden, 2013). Statens Konstråd (2013) beskriver hur 

bild och formkonsten med tiden fick stor betydelse för stadens offentliga miljöer och idag har 

offentlig konst en självklar plats i våra städer. Konst förskönar vår gemensamma miljö, 

karaktäriserar olika tidsepoker, fungerar som orienteringspunkter och ger alla människor 

möjlighet att uppleva konst i staden. Statens Konstråd (2013) menar att sannolikheten är stor 

att Sveriges största konstsamling återfinns i det offentliga rummet. En stor anledning till det 

är enprocentsregeln, vilken omvandlar en del av varje byggbudget till offentlig konst. Regeln 

som snarare är en rekommendation och inte reglerad i någon lag eller förordning används 

idag av många av Sveriges kommuner. 33% av kommunerna använder den som faktisk regel 

och 64% tillämpar den i någon form. För en beställare ger enprocentsregeln en möjligheter att 

skapa identitet för en byggnad, plats eller stadsdel som ska byggas (Konstnärsnämnden, 

2013).  
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2.8 Planprocessen för införandet av offentlig konst  

Stockholm Konst tillhör Kulturförvaltningen i Stockholm stad och verkar som stadens 

offentliga konstkompetens. Vid införandet av offentlig konst i Stockholm stad börjar 

planprocessen med en beställare, exempelvis en byggherre eller en kommun som väljer att 

införliva enprocentsregeln (Statens Konstråd, 2009). Beställaren tar kontakt med Stockholm 

Konst vilka verkar rådgivande genom hela processen. En samrådsgrupp bildas för varje nytt 

projekt och består av beställaren, en projektsamordnare och en projektledare hädanefter 

kallad konstnärlig ledare från Stockholm Konst, samt en eller flera arkitekter (Personlig 

kommunikation, Stockholm konst, 2014-05-20). Vid projekt med en budget över 300 000 

kronor ingår även två representanter från vardera partiblock vilka utsetts av Konstrådet. Vid 

startmötet diskuteras förutsättningar för projektet. Förutsättningarna utgör underlaget för ett 

konstprogram som arbetas fram av den konstnärlige ledaren (Statens Konstråd, 2009). 

Konstprogrammet studeras sedan mot olika konstnärskap och leder den konstnärlige ledaren 

fram till förslag på konstnärer. När samrådet enats om konstnär delges denne information, 

historik och bakgrund. I planprocessen ingår många möten och diskussioner. Konstnärens 

arbete kan löpa parallellt eller tillsammans med andra inblandade, så som exempelvis 

landskapsarkitekter eller ljusdesigners. Konstnären erhåller ett skissuppdrag som leder till ett 

förslag vilket presenteras sedan för samrådsgruppen. Om skissuppdraget antas, skapas 

konstverket, besiktigas, placeras ut och blir en del av den stora konstsamlingen på våra 

offentliga platser (fig. 3) (Personlig kommunikation, Stockholm konst, 2014-05-20). 
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Figur 3 . En enkel förklaring av planeringsprocessen vilken placerar offentlig konst i våra offentliga miljöer 
(Cecilia Nordkvist, 2014). 



Stockholm Konst (Personlig kommunikation, 2014-05-20) beskriver att deras arbetsprocesser 

i hög grad är baserad på kommunikativ planering och förståelse för den aktuella platsens 

betydelse av stor vikt. Allmänhetens delaktighet är något som i vissa projekt tagits hänsyn till 

genom konstnärens arbetsprocess. 

 
2.9 Konstnärens roll  

Det finns ett behov av att se offentliga platser som viktiga för det vardagliga livet. De 

människor som vistas där är en del av platsens identitet och deras erfarenheter viktiga vid 

utformning. När det kommer till våra offentliga miljöer är det viktigt att se helheten för en 

plats, såväl fysisk miljö som sociala processer (Håkansson, 2013). Georgică Mitrachea (2012) 

menar i sin studie Architecture, art, public space att det offentliga rummet historiskt sett alltid 

varit scenen för mötet mellan konst och människa och att den offentliga konstens roll blir allt 

mer komplicerad eftersom politiska och ekonomiska beslut oftast är toppstyrda medan 

behovet av konst är sprunget ur sociala aspekter på gräsrotsnivå. Offentlig konst är 

traditionellt sett en konstnärs bidrag till utsmyckning av offentliga miljöer genom konstverk i 

projektets slutskede (Håkansson, 2013). Enligt Konstnärsnämnden (2013) kan en konstnär 

kan även anlitas för sin konstnärliga kompetens likt en konsulent som med specifik kunskap 

arbetar med att ta fram underlag och göra bedömningar eller verka som inspiratör för nya 

lösningar. Konstnärlig kompetens kan jämställas med andra yrkesgrupper så som arkitekter 

men då krävs att konstnären är delaktig från ett tidigt skede i planprocessen. Håkansson 

(2013) menar att konstnärer idag efterfrågas till mer permanenta grupperingar av olika 

förvaltningar som planerar den offentliga miljön till exempel i kommuners, landstings eller 

regioners konstnärliga råd eller samverkansråd. Den konstnärliga kompetensen är inte en utan 

ser olika ut och kan bidra till plan- och byggprocesser på olika sätt. Men eftersom det 

traditionellt inte är den allmänna uppfattningen krävs att idén förankras hos beslutsfattare, 

politiker och kommunens planerare. Mellan 2010 och 2013 pågick på uppdrag av regeringen 

13 samverkansprojekt mellan Statens konstråd, Riksantikvarieämbete, Boverket och 

Arkitektur och Designcentrum. Syftet var att utifrån konstnärlig, kulturhistorisk och 

arkitektonisk samverkan och medborgardeltagande ge en bredare syn på planering och 

byggande. Samverkan fick vara grunden för metodutveckling och barn och unga blev viktiga 

deltagare eftersom deras erfarenheter ansågs betydelsefulla för nyttjandet av offentliga 
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miljöer (Statens Konstråd, 2013). Konst sågs bidra till en bredare syn på utformningen av 

offentliga miljöer. Flera av projekten visade att närvaro av konstnärlig kompetens var 

betydelsefull för kommunikationen i projekten. Konstnären upplevdes som friare i sin roll 

och kunde etablera samtal som inkluderade alla (Håkansson, 2013). Även när det kom till att 

skapa bilder för potentiella platser och utformningar spelande konstnären stor roll. Bilderna 

gjorde projektet mer begripligt och överskådligt och öppnade för diskussion kring utformning 

och problemlösningar (Statens Konstråd, 2013).  

2.9.1 Konstnärlig inblandning och gestaltning av lekplatser 

Bryggartäppan på Södermalm i Stockholm är ett exempel där utformningen av en plats för 

barn dragit stora fördelar av konstnärlig inblandnin. På Leksaksbolagets hemsida (http://

www.leksaksbolaget.se) finns beskrivet hur den tidigare kallade pundarparken rustades upp 

och kom att bli en populär mötesplats för både barn och vuxna (fig. 4). I ett pressmeddelande 

från Stockholm Stad (2014- 10-10) går det att läsa att Bryggartäppan 2012 tilldelades 

Stockholms läns hembygdsförbunds nybyggarpris för väl genomförd upprustning av äldre 

bebyggelse och för att ny bebyggelse anpassats väl till ursprunglig miljö (fig. 5) 

Figur 4. Upprustningen av pundarparken. Bild                      Figur 5, Pris för väl genomförd upprustning. Bild        
hämtad från http://www.leksaksbolaget.se                     hämtad från http://www.leksaksbolaget.se  
  

Leksaksbolagets (http://www.leksaksbolaget.se) nämner på hemsidan att Bryggartäppan 

byggdes på uppdrag av Stockholm Stadsdelsförvaltning (fig. 6).  

Inspiration togs från boken ”Mina drömmars stad” skriven av Per Fogelström som utspelar 

sig i Söndermalms arbetarkvarter under sent 1800-tal. Platsen har kommit att bli populär och 
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välbesökt under årets alla dagar (Stockholm Stad, 2014- 10-10).  
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Figur 6, Bryggartäppan på Södermalm som byggdes på uppdrag av Stockholm 

Stadsdelsförvaltning. Bild hämtad från http://www.leksaksbolaget.se 



3 Metod och Material 

Kvalitativ forskning baseras på vilja att undersöka och tolka sociala processer. Kvantitativ 

forskning baseras på statistiska förändringar och samband. De två är vanligen 

sammankopplade och används ofta tillsammans under arbetet med en uppsats (Biggam, 

2011). Med hänsyn till studiens syfte, att undersöka problematik för barns delaktighet och hur 

konst kan verka bidragande utfördes en kvalitativ litteraturundersökning, en fallstudie och 

kvantitativ insamling genom intervjuer.  

3.1 Litteraturundersökning 

En kvalitativ litteraturundersökning utfördes med syfte att dels undersöka problematik och 

företeelser kring rådande planeringsdiskurs, planprocesser, ramverk och barns deltagande, 

dels att undersöka hur konst kan verka bidragande för en högre nivå av barns deltagande. 

Kvantitativ fakta i form av statistik samlades in som komplement för att belysa problematik, 

trender och varför barns deltagande är viktigt. Studien baserades på vetenskapliga artiklar, 

rapporter, utredningar och böcker och gav i slutändan en bred förståelse. 

Urvalet av litteratur har gjorts utifrån relevans för frågeställningar. Vetenskapliga artiklar 

inhämtades via sökning i Google Scholar, Science Direct, och Epsilon med sökorden public 

art, cityplanning, barns delaktighet och participation. Information och utredningar söktes 

genom Google och på inblandade aktörers hemsidor, Boverket, Länsstyrelsen, Stockholms 

kommun, Stockholms Konst. Litteratur erhölls dessutom av Jakob Nobuoka och Ross 

Nelson, båda vid Högskolan i Gävle.  

3.2 Fallstudie 

Fallstudien är utförd som en analys av arbetet med Kristinebergs slottspark. Urvalet av plats, 

baserades på platsens tradition och historia av att verka för barn liksom att Kristinebergs 

Slottspark under planeringsprocessen innefattat områden både planerade utifrån en 

traditionell syn på konst och en traditionell syn på barns behov. Material som berörde 

planprocessen studerades med syfte att se över hur planarbetet tagit hänsyn till 
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barnkonventionen utifrån den problematik som litteraturundersökningen påvisade gällande 

rådande planeringsdiskurs, planeringsprocess, gestaltning och konstnärlig inblandning. 

Sökning har gjorts på Google genom sökorden Kristinebergs Slottspark, Lekplatsen 

Lekboskén, Västra Kungsholmen var för sig liksom i kombination med sökord detaljplan, 

konst, parkprogram , barnkonsekvensanalys, barn, deltagande. Material har hämtats från 

Stockholm Stads hemsida, Trafikverket, Boverket och Stockholm Konst i form av rapporter, 

statistik, artiklar och fakta. 

3.3 Intervju 

En öppen intervju gjordes med Kristinebergs Slottsparks konstnärlige ledare, Pävi Ernkvist 

för att få en djupare insikt för planprocessen, konstens roll och hänsyn till barns deltagande 

under arbetet. Pävi Ernkvist beskrev fritt sin roll i projektet, utvecklade det till erfarenheter 

av barns deltagande i tidigare projekt och beskrev arbetet med de olika platserna i parken.  

Frågeställning som utgjorde basen var:  

Hur togs barnperspektivet i beaktande under planprocessen?  

Vilken roll och betydelse fick konsten i projektet?  

 

Ytterligare en öppen intervju gjordes med konstnären Elisabeth Westerlund som var 

inblandad i utsmyckningen av Kristinebergsskolan med barn i årskurs 1-5.  

 

Frågeställningar som utgjorde basen var:  

Hur och på vems initiativ kom barns perspektiv i beaktande i ditt arbete?  

Vilken roll spelade konsten och ditt konstnärskap för barnen? 

Det var av stor betydelse att både Pävi Ernkvist,och Elisabeth Westerlund under intervjun gav 

uttömmande svar och utvecklade resonemang utifrån egen erfarenhet och egna perspektiv.  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4 Resultat 

Resultatet behandlar den empiriska delen av studien medan litteraturundersökningen 

behandlas vidare under diskussion. En kvalitativ innehållsanalys har gjorts för att studera 

problematik och möjligheter som finns för barns deltagande genom konstnärlig inblandning i 

ett verkligt planeringsprojekt. 

4.1 Kristinebergs Slottspark  

Kristinebergsparken ingår i Nordvästra Kungsholmen (fig. 7) och är ett av Stockholm största 

exploateringsområden (Stadsbyggnadskontoret, 2002) . Redan 2002 antogs ett program för 

stadsutvecklingen i Slottsparken som då bestod av parkmark och innehöll stora historiska 

värden samt kultur- och  naturvärden. Syfte  var att förvandla området till tät 

innerstadsstruktur och 2012 påbörjades upprustningen av Kristinebergs Slottspark på uppdrag 

av Exploateringskontoret. (Exploateringskontoret, 2010).

�
Figur 7. Planområdet Nordvästra Kungsholmen. Bilden är omarbetad utifrån karta hämtad ur 

Stadsutvecklingsprogrammet för Nordvästra Kungsholmen av Stadsbyggnadskontoret (2002). 
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4.2 Bakgrund 

Genom historien ända fram till vår tid har slottet i Kristinebergsparken följt traditionen av att 

finnas för barns lärande genom att verka som folkskola, småskola och skolverksamhet i olika 

variationer. Slottet uppfördes 1647 och kom från mitten av 1800-talet att verka som Sveriges 

första barnhem. Frimurarna drev barnhemmet och den skola som lärde barnen 

trädgårdsmästaryrket (fig 8)(Exploateringskontoret, 2010). Hur stadslandskapet formats 

under de senaste 150 åren går att avläsa i parken och kopplingen mellan bebyggelse, park och 

landskap är intakt. Ek, lind, äppelträd och växtlighet är bas för en rik fauna av insekter, 

fågelliv, fladdermöss samt åtta rödlistade arter som observerats i parken . Historiska samt 

kultur- och naturvärden delades i parkprogrammet in i fyra fokusområden: biologisk 

mångfald, kulturhistoria, grönstruktur och identitet (Exploateringskontoret, 2010).  

�
Fig 8. Bild, hämtad från Parkprogrammet för Kristinebergs Slottspark, visar aktiviteter kring frimurarnas 

barnhem på 1800-talet där elever fick lära sig praktisera trädgårdsmästaryrket (Exploateringskontoret, 2010). 

Målet med Kristinebergsparken var att skapa en stor sammanhängande stadsdelspark för 

boende och besökare i området med plats för lek, bad, idrott, solbad, konst men även avskilda 

platser för lugn och ro. Stockholm Stads miljöprogram anger att grönområden ska bevaras 

som rekreationsområden och främja biologisk mångfald. Gröna områden är viktiga för 
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människors hälsa, avgörande för barns utveckling och en pedagogisk resurs för förskolor och 

skolor (Miljöförvaltningen, 2007). Parken planerades fortsätta verka för barn och unga 

genom den redan befintliga skolan i slottets flygel samt genom en ny planerad skola, en 

permanent förskola och en tillfällig förskola. Parken kommer vara en stor del av många barns 

vardag och 700 barn mellan ålder 1-11 beräknas komma att vistas där dagligen. Parken 

förväntas dessutom nyttjas som offentlig trädgård av boende runt om och verka som 

utflyktsmål för många (Konstnärsnämnden, 2013). Ett antal nya varierande lekmiljöer 

planerades in i Slottsparken i anslutning till skolorna och förskolan. Dessutom planerades en 

större parklek, Lekboskén vid Nordenflychtsvägen på intiativ av exploateringskontoret 

(personlig kommunikation, Pävi Ernkvist 2014-07-20).

4.3 Kommunikativ planering 

Stadsutvecklingen för Nordvästra Kungsholmen, med syfte att förvandla området till tät 

innerstadsstruktur planerade ge plats för 8000 fler Stockholmare samt 15 000 arbetande. Det 

skulle innebära en fördubbling av befintligt antal (Stadsbyggnadskontoret, 2002).

I parkprogrammet (Stadsbyggnadskontoret, 2002) påtalas vikten av samverkan kring 

gestaltning för att befintlig karaktär ska kunna bevaras. Upprustningen av Kristinebergs 

Slottspark påbörjades 2012 på uppdrag av Exploateringskontoret och parken planerades för 

att verka som en mångfunktionell stadsdelspark med utrymme för rekreation. 

Exploateringskontoret (2010) beskriver att tvärsektoriellt arbete och samverkan inledes tidigt 

i arbetet Kristinebergs Slottspark för att skapa goda förutsättningar och många möjligheter till 

människors rekreation. Även Konstnärsnämnden (2013) beskriver att samverkan mellan 

Exploateringskontoret och Stockholm Konst startade i ett tidigt skede och bidrog till ett större 

inflytande för samtliga parter. För upprustningen an Kristinebergs Slottspark avsattes 56 

miljoner kronor (Exploateringskontoret, 2010). Konsten finansierades genom 

enprocentsregeln men eftersom Kristinebergs Slottspark ingår i det större området Nordvästra 

Kungsholmen är budgeten för konsten beräknad på helheten i området. Totalt stod 6,5 

miljoner till förfogande och i slutändan fanns en miljon kronor kvar, pengar som inte 

förväntades behöva användas. Det ses som ytterst ovanligt (Konstnärsnämnden, 2013).  
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Från Stockholm Konst, tillsattes Pävi Ernkvist, som konstnärlig ledare. Pävi har en bakgrund 

som bildkonstnär och keramiker samt projektledare för olika samverkansprojekt 

(Konstnärsnämnden, 2013). Pävi Ernkvist beskriver i en intervju att i arbetet med parken låg 

fokus på platsens helhet, att den skulle fungera för många behov, ta hänsyn till historia och 

skapa goda förutsättningar för framtiden. Samverkansgruppen bestod av 3 

landskapsarkitekter, ljusdesigners, två politiker från vardera partiblock, representanter från 

exploateringskontoret, liksom andra kontor och arbetet innefattade att se möjligheter och 

verka för ett socialt samspel i gruppen. Det fanns en öppenhet kring konstens möjligheter att 

bidra till helheten (Personlig kommunikation, Pävi Ernkvist, 2014-07-20). I arbetet fanns en 

positiv syn på konstens inblandning:  

  

 “En konstellation människor som alla vill något, och vill överraska och tro på den  

 konstnärliga  gestaltningens kraft, och det tycker jag finns i hela den gruppen, ända   

 från Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret till den enskilda parkarbetaren.”    

              (Konstnärsnämnden, 2013)   

Pävi Ernkvist talar vidare, om barnperspektivet och beskriver hela parken som barnens 

lekmiljö. Hon är väl insatt i både gällande säkerhetsföreskrifter och möjligheter till barns 

deltagande. Kunskap som hon bar hon med sig genom tidigare erfarenheter.  I 

konstprogrammet togs hänsyn till EU-bestämmelser för säkerhet kring lekmiljöer. (Personlig 

kommunikation, Pävi Ernkvist, 2014-07-20).  

 

 
4.4 Barnkonsekvensanalys 

I ett tjänsteutlåtande (Exploateringskontoret, 2008, a) framkommer att kritik kring 

barnperspektivet från media och skrivelser från Miljöpartisterna Emilia Hagberg och Torkel 

Tigerschiöld lett till en samlad barnkonsekvensanalys för Nordvästra Kungsholmen, “Barn i 

Lindhagen” (Exploateringskontoret, 2008, b), vilken föreslås beaktas av kontoren i den 

fortsatta planeringen . Rapporten gjordes med Plan och Bygglagen, riksdagens 
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miljökvalitetsmål liksom barnkonventionens fyra grundprinciper och artikel 12 och 31 som 

underlag.  

Barnkonsekvensanalysen (Exploateringskontoret, 2008, b) hänvisar till att Stockholms 

Parkprogram delvis tillämpar lagar och mål, genom att ange hur mycket grönytor om bör 

finnas tillgängliga för boende, det vill säga minsta avstånd till park och lek. Befintliga gröna 

ytor i planområdet redovisas, samt ytterligare parker som planeras och att nya lekparker 

kommer att anläggas. Rapporten analyserar bullernivåer, vilka förväntas överstiga 55 dB i 

Kristinebergs Slottspark och orsaka stress samt försämrad koncentrations- och 

inlärningsförmåga. Skärmar föreslås för att dämpa nivåer till 50 dB. Samtidigt nämns den 

kringliggande trafiken, Essingeleden i öster och Drottningholmsvägen liksom tunnelbanan i 

söder verka som barriärer för de barn som tar sig till och från parken (fig. 9).  

�
Figur 9. Trafikbarriärer runt Kristinebergs Slottspark. Kartan är omarbetad och hämtad ur 

Exploateringskontoret, 2010. 
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I barnkonsekvensanalysen “Barn i Lindhagen” föreslås lägre hastighet runt Kristinebergs 

Slottspark, i form av 30-sträckor samt säkrare passager över till parken för fotgängare 

(Exploateringskontoret, 2008, a). Lovisa Strandlund och Sabine Saracco (2012) låter “Barn i 

Lindhagen” utgöra en del av totalt 22 barnkonsekvensanalyser i deras rapport med syftet att 

se över hur åtgärder verkligen genomförts i praktiken. För de förslagna hastighetssäkrande 

gångpassagerna, kopplingar mellan områdets parker samt en planskild gång- och cykelbana 

finner Strandlund och Saracco att inga åtgärdsförslag beslutats i nämnden och ingen 

uppföljning har gjorts. 

4.5 Konstnärens roll 

Den konstnärliga utformningen, som tog form i samverkan med Stockholm Konst, skapades 

utifrån en traditionell syn på konstnärens roll genom bidrag av verk i projektets slutskede. 

Konstnären Ebba Matz arbetade utifrån tanken på minnen från historien genom en fiktiv 

vaktmästare som arbetat i slottet under många sekel (Konstnärsnämnden, 2013). Resultatet 

blev tre verk utplacerade i parken. Ett övergivet växthus, femkantigt och gjutet i brons 

placerades i äppelträdgården där besökare kan finna lugnet; en danspaviljong för förlustelse 

vilken även fungerar som lättillgänglig dansbana och scen; samt en trappa i ekparken vilken 

fungerar som en spegling av idrottsplatsens läktare och ger möjlighet att se ut över 

idrottsplatsen (Personlig kommunikation, Pävi Ernkvist, 2012 07 20). Konstens placering 

verkar för vila, rörelse och lek samt bidrar till platsens identitet. I parkens entréer formgavs 

parklyktor genom designteamet Front. Lyktorna är formgivna som plantor vilka böjer sig i 

vinden och strävar mot solen. De är alla är olika i höjd, med olika karaktär och önskan var att 

förstärka en magisk känsla av att parken som folk besöker för att röra sig, vila och leka i 

(Konstnärsnämnden, 2103). 

I augusti 2013 öppnade lekplatsen längs Nordenflychtvägen, i utkanten av Kristinebergs 

Slottspark på ett område som tidigare verkat som parkeringsplatser (fig. 10) Parkleken döptes 

till Lekboskén och utformades av företaget Monstrum på intiativ av exploateringskontoret 

(Personlig kommunikation, Pävi Ernkvist, 2012-07-20). 
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�  
Figur 10. Parkleken Lekboskén i Kristinebergs Slottpark. Bilder hämtade från http://http://www.monstrum.dk/

en/projects/kristinebergs-slotspark. 

Idé och konstruktion gjordes av det danska företaget Monstrum och inspiration togs från djur 

och natur i slottsparksmiljön (Stockholm Stad, 2013). Monstrums hemsida (http://

www.monstrum.dk) förklarar att företaget drivs av Ole Barslund Nielsen och Christian 

Jensen båda med en bakgrund i bildkonst, design och scenografi. De är väl insatta i regelverk 

och skapar lekplatser som uppfyller standardkraven. Lekplatserna utformas för att bjuda in 

och locka många åldrar liksom barn med funktionshinder in i leken. Lekplatsen innehåller 

redskap vars syfte inte helt är definierat och möjligheter till ett flertal aktiviteter är många. 

Den konstnärliga ledaren Pävi Ernkvist (Personlig kommunikation, 2014-07-20) nämner att 

förutom Lekboskén planerades dessutom ett antal nya varierande lekmiljöer planerades in i 

Slottsparken i anslutning till skolorna och förskolan.  
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5 Diskussion 

Litteraturundersökningen visade på att barnperspektivets betydelse kan komma att variera 

beroende på planeringsdiskurs,  rådande värderingar och synen på varför barn ska vara 

delaktiga styrs av detta. Denna del tar upp vad tidigare forskning visat och behandlar utifrån 

den hur konst kan verka bidragande för en högre nivå av barns deltagande. 

Barns rättigheter finns angivna i Barnkonventionen (FN, 1989). Ansvaret för att 

Barnkonventionen följs ligger, genom Planmonopolet, på kommunen (Adolfsson & Boberg, 

2013). Genom barnkonventionen kan barnens roll i planering ses både som subjektiv och 

objektiv (Rasmusson, 2013). Trygga, säkra och tillgängliga miljöer kan planeras 

resurseffektivt genom rationell planering men för att barn ska kunna höras blir kommunikativ 

planering en viktig förutsättning (Adolfsson & Boberg, 2013). Stockholm Stad anses 

generellt vara en bra stad för barn att leva i. Staden har många grönområden och medveten 

rationell planering har bidragit till god tillgänglighet till lek vilket enligt Stockholm Stads 

parkprogram är 200 meter till lekplats, skola, park eller natur samt 500 meter till naturlek 

(Miljöförvaltningen, 2007). En analys, på uppdrag av Miljöförvaltningen (2007) visar att 

Stockholms stadsdelar i genomsnitt ligger strax under de anvisade 200 meter för barn i 

sällskap med vuxen. För barn utan vuxens sällskap är tillgängligheten endast något sämre, 

270 meter. Men tydligt är att en medveten planeringen placerat befintliga förskolor och 

grundskolor väl inom riktlinjerna. Analysen visar vidare att det är av största vikt att varje 

planerat nybyggnadsprojekt tillgodoser krav och behov för barns möjlighet till lek, speciellt 

med lärdomar dragna från planeringen och byggandet av Hammarby Sjöstad. 

(Miljöförvaltningen, 2007). Rationell planering är ett resurseffektivt sätt för kommuner att 

tillgodose barns behov men barns behov kan i vissa projekt komma att prioriteras lågt. 

Idag föds tre av fyra av barn i större städer och redan 2005 rapporterade Statistiska 

Centralbyrån att barnfamiljer i större utsträckning väljer att bo i innerstäderna (http://

www.SCB.se). En trend som gjorde sig synlig när bostadsområdet Hammarby Sjöstad 

planerades i början av 2000-talet som en närförort i södra Stockholm. Området planerades för 

hushåll bestående av äldre med god ekonomi men inflyttningen bestod främst av människor i 

åldrar 25-40 år. Resultatet blev akut brist på förskolor, lekplatser och annat med hänsyn till 
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barns behov (Johansson & Khakee, 2008). År 2007 var 13 procent av Stockholms befolkning 

barn och barntätast var innerstaden (Miljöförvaltningen Stockholm Stad, 2007). År 2013 stod 

Stockholms Län för 50 procent av den nationella befolkningsökningen, 26 procent av det 

nationella barnafödandet och länet förväntas fortsätta växa. (Länsstyrelsen, 2013). Den 

förväntade befolkningsökningen ställer krav på att samhället utvecklas i samma takt. En 

hållbar lösning för detta är att skapa en tät och blandad stad genom långsiktig planering. 

Offentliga miljöer måste anpassas efter förutsättningarna och platser tillgodose många behov 

(Blume, Nützmann & Weston, 2014). Eftersom få barn uppskattningsvis besöker ett samråd 

blir förståelse och arbete för medborgardeltagande en viktig del i att barns möjlighet att 

uttrycka sina behov. Barns miljöer är beroende av vuxnas inblandning och barns deltagande 

innebär inte uteslutandet av vuxna. Genom att vuxna beaktar och handleder kan barn delta 

och åstadkomma något genom samarbete (Harts, 1992). Genom att få del av meningsfulla 

projekt tillsammans med vuxna lär sig barn ansvar och förtroende och en successiv förståelse 

för demokratiska värderingar (Hart, 1992). Att få delta i beslut har en påverkan på barns hälsa 

och lärande. Men barns deltagande ger dessutom vinster i planeringsarbetet eftersom det 

skapar bättre underlag och ett bredare perspektiv på skapandet av våra offentliga miljöer 

(Larsson, 2013, b). Barns deltagande har jämfört med konst och enprocentsregeln inget direkt 

synligt ekonomiskt värde. Tydligare är ovissheten och svårigheter i arbetsmetoder för att barn 

deltagande. Rasmusson (2003) menar att underlag och kunskap kring barns behov hämtas 

genom forskning, kartläggning, studier, och expertmedverkan men att det är genom att be 

barn beskriva sitt vardagsliv som ny värdefull kunskap och om barns upplevelse av miljöer 

fås. Det kräver att forskarens roll är förutsättningslös så att barns perspektiv ska få utrymme. 

Barn kan bidra med nya synsätt och den kommunikativa planeringen öppnar för möjlighet att 

utvärdera vad som gjorts och återknyta efter projektets slut vilket är viktigt för känslan av 

deltagande samt framtida lärdomar (Larsson, 2013, a). I första hand måste en förståelse för 

värdet av barns deltagande finnas hos planerare och politiker.  

Konstens betydelse för fysisk planering har sedan 1800-talet fått ett erkännande bland 

planerare (Statens Konstråd, 2013). Konst blir i slutändan ofta till faktiska fysiska verk i våra 

städer och dess plats självklar i våra städer (Konstnärsnämnden, 2013) Miles (2005) menar 

att konst snarare är ifrågasättanden än faktiska lösningar. Samtidigt handlar barnens roll och 
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delaktighet i många fall om vad vuxna kan ge barnen och mer sällan vad barns perspektiv kan 

bidra med.  I “Barn i Lindhagen” menar Pia Björklid att platser som tilltalar vuxna även blir 

attraktiva för barn. Vidare menar Björklid att barns lek fortgår även om den fysiska miljön 

inte är planerad för ändamålet och platserna kan komma att verka för barn ändå 

(Exploateringskontoret, 2008 a). Gehl (2001) beskriver visserligen lekplatser som begränsade 

utifrån barns behov men som viktiga mötesplatser. De fungerar som en startplats för andra 

utomhusaktiviteter. Barns deltagande handlar om sociala processer, om utryck och skapande 

(Håkansson, 2013). Lekplatser är en plats för barn men ofta också en plats där vuxna och 

barn ofta möts. I många fall har dessa platser planerats rationellt för barn av vuxna. 

Konst kommer sprunget ur en process av tankar, åsikter och uttryck och konsten kan verka 

som en bro för barn och skapandet av städer. Miles (2005) menar att offentlig konst bara kan 

återge mål som satts upp av den offentliga sektorn och konst kan emellertid bara verka 

bidragande om vuxna ser värdet i att barn deltar. På barns villkor. Rasmusson (2003) 

beskriver att barn strävar efter att skapa fysiska och sociokulturella rum, platser som blir 

deras egna utan vuxnas insyn och kontroll. Miles (2005) menar att konst har stor potential när 

det kommer till att skapa identitet för en publik plats. Den kan spegla och stärka en lokal 

identitet genom att människor ser sig själva rusta en plats med mening. Samtidigt som lokal 

identitet är en social konstruktion och något som utvecklas över tid. När människor har 

möjlighet att påverka och delta i frågor som berör deras närmiljö stärks deras möjlighet att 

utvecklas och deras anknytning och tillhörighet till plats och samhälle ökar (Mejstad, 2012). 

Det finns emellertid ett spänningsförhållande mellan barn och vuxna när det kommer till faror 

(Rasmusson, 2003). Märit Jansson (2009) menar att barn upplever lekplatser som 

kontrollerade och organiserade utifrån vuxnas perspektiv. Föräldrars främsta behov är 

lekplatser i gott skick och nära hemmet. Det vill säga behov nyanserade av föräldrars 

önskemål av trygghet kring sina barn. Planeringen av barns fria lek och fritid är i de 

industrialiserade länderna är i stor utsträckning en fråga som fokuserar på säkerhet medan 

begreppet deltagande handlar om demokratiska rättigheter, att få vara del av beslut och 

uttrycka en åsikt (Hart, 1992) och för fysisk planering handlar det om medborgardeltagade en 

grundläggande demokratisk rättighet. 
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Syftet med den här studien är att se över problematik för barns delaktighet och hur konst kan 

verka bidragande för barns deltagande i planprocessen. Kristinebergs Slottspark valdes 

utifrån att det fanns mycket som talade för barns deltagande genom konst. Att utvärdera 

faktiska projekt där barn deltagit utifrån egna perspektiv hade varit av stort värde för studien 

men sådana fall kom att bli sällsynta. Hur konst kan verka för barn är därför fortsatt en 

teoretisk slutsats baserad på barns behov och konstens fördelar. Fallstudien visade på 

problematik men även möjligheter i planarbetet från planerarperspektiv. Tydligt blev att 

möjligheter för barns deltagande påverkas starkt av synen på barnens roll och val av 

planeringsdiskurs. Synen på barn som objektiva skapar en barriär för möjligheter till 

deltagande och ledde i arbetet med Kristinebergs Slottspark till att en annan planeringsdiskurs 

applicerades för just dem. Tvärsektoriellt arbete pågick för fullt men barn blev delaktiga sent 

i projektet och planeringen snarare rationell. Intervjuerna gav en djupare förståelse för 

möjligheterna och problematik utifrån konstnärer. Både Ernkvist, konstnärlig ledare och 

Westerlund, konstnär uttryckte en stark önskan och entusiasm för barns deltagande men inga 

direktiv på sådant arbete tilldelades dem. I de fall barn var deltagande var det på konstnärens 

initiativ och som en vidareutveckling av dennes arbete. Om planerare inte i ett tidigt skede 

kan se potential för barns deltagande i ett planprojekt går möjligheten helt förlorad. En 

planeraren som kan se att exempelvis en skola berörs av planarbetet och kan därmed planera 

för ett mindre kommunikativt projekt som gör barn deltagande genom konstnärlig 

inblandning. Det är av största vikt att planeraren med översiktlig kunskap sätter ramverk och 

mål för projektet. Det är även viktigt att planeraren har en förståelse för konstnärens roll och 

tydliggör att denne måste verka som inspiratör vilken tar tillvara på barnens uttryck, åsikter 

och känslor. Tanken är att planeraren delegerar sociala processer till konstnären. Alla 

möjligheter till barns deltagande är dock helt beroende på om vuxna verkligen vill lyssna. 

Att låta konst verka för barns uttryck kan ge en direkt fysisk förändring i våra städer och 

kanske handlar det om att faktiskt återta några av de gamla värderingar som Alva Myrdal 

(1935) menar gick förlorade i och med urbaniseringen. De värderingar som tedde sig 

naturligt på landet. Genom lanthushåll och hemhantverk kunde barn tidigt vara med, lära sig 

och utvecklas i en betydligt större erfarenhetsvärld än vad det moderna konsumtionssamhället 

kan erbjuda eftersom barn och vuxna då hade en mer gemensam tillvaro. I vår moderna värld 
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är det dessutom numera allmänt ansett att även vi vuxna kan lära oss och utvecklas tack vare 

barn. 

6 Slutsats 
 

Detta avsnitt utvärderar litteraturundersökning och den empiriska forskning som gjorts för 

denna studie. Avsnittet belyser framtida planarbetens faktiska möjligheter för att se hur konst 

kunnat bidra till barns deltagande. Konst som medel för kommunikation eller bidrag till 

faktiska fysiska platser genom barns deltagande samt arbetsmetoder utvärderas. 

5.1 Planarbetet 

I planarbetet av Kristinebergs Slottspark fanns diskurs, lagstiftning samt tid och resurser som 

främjar möjligheter till barns rättighet att få vara delaktiga. Arbetet innehöll kommunikativ 

planering. För Kristinebergs Slottspark inledes tvärsektoriellt arbete och samverkan tidigt 

(Exploateringskontoret, 2010). Stockholm Konst blev inblandad i ett tidigt skede 

(Konstnärsnämnden, 2013). Men även samverkan med barn kräver framförhållning 

(Nordström, 2013) och för att barnkonsekvenser ska få verkan krävs att de kommer in i ett 

tidigt skede i planprocessen (Strandlund & Saracco, 2012). Rasmusson (2013) beskriver att 

barnets roll i planering kan ses som både subjektiv och objektiv genom barnkonventionen 

eftersom den både slår fast barns rätt till beskydd och omsorg och barns rätt att uttrycka sin 

åsikt. I praktiken kan barnperspektivet realiseras i fysisk planering genom två olika 

planeringsdiskurser som står i ett motsattsförhållande mot varandra. Behoven av trygga och 

säkra miljöer kan planeras resurseffektivt genom målfokuserad rationell planering. Medan 

kommunikativ planering krävs för att barn ska kunna höras och bli delaktiga i varje enskild 

planprocess. I arbetet med Kristinebergs Slottspark utarbetades en barnkonsekvensanalys 

efter yttre påtryckningar i planarbetets senare skede (Exploateringskontoret, 2008, b) och 

fokuserade på barns säkra och trygga miljöer och utifrån en en rationell planeringsdiskurs och 

objektiv syn på barn i planering. 

 

Det är en enligt lag kommunens ansvar att alla delar av barnperspektivet tillgodoses 
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(Adolfsson & Boberg, 2013). Mål, tydlig budget och engagerad ansvarig person är 

framgångsfaktorer för barnperspektivet (Strandlund & Saracco, 2012) I arbetet fanns en 

konstnärlig ledare som arbetade utifrån en roll som inspiratör. Pävi Ernkvist hade dessutom 

erfarenhet av tidigare arbete som skapat delaktighet för barn (Personlig kommunikation, Pävi 

Enkvist 2012-07-20). Konstnärsnämnden (2013) nämner en annan förutsättning  för barns 

deltagande i arbetet, nämligen resurser. Konstens budget räckte och en miljon kronor blev 

över. 

5.2 Nivåer av deltagande 

Kristina Adolfsson och Sven Boberg (2013) menar att för att kommuner ska kunna införliva 

alla delar av barnkonventionen krävs att de själva bjuder in barn och aktivt söker deras 

delaktighet. Det i sin tur kräver att otraditionella och indirekt vägar prövas. Catherine 

Hartung och Karen Malone (2002) menar att barns behov inte kan definieras av vuxnas 

styrande ramverk eller anpassas till de system vuxna arbetar utifrån. Barn bör göras delaktiga 

i planprocesser utifrån de värden de kan medföra. Tanken är att konst är modellen för möjliga 

förändringar och inom den kan reflektioner på sikt skapa platser utifrån människors villkor 

(Håkansson, 2013). Konsten är en positiv kraft för olika uttryck och möjligheter, en 

inställning som många kommuner och planerare till viss del har anammat (Statens Konstråd 

2013) och konstnärlig inblandning kan främja både kommunikation och metodutveckling 

(Konstnärsnämnden, 2013). I arbetet med Kristinebergs Slottspark hade metoder för 

medborgardialog kunnat appliceras. Exempelvis gångturer, intervjuer eller samtal som 

fungerar för kommunikation (Larsson, 2013, b). 

5.3 Faktisk gestaltning 

Konst kan implementeras på olika nivåer av gestaltning eftersom konstnärlig inblandning kan 

ge platsspecifika lösningar för standardlösningar medan standardiserade lösningar behålls för 

resterande utformning (Håkansson, 2013). Barn är ofta experter på sin närmiljö (Larsson, 

2012, b) och en sådan konstnärlig inblandning skapar plattform för samverkande delaktighet 

och delaktighet ledd av unga och därmed verka för en högre nivå av deltagande (Håkansson, 

2013).  
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Vid gestaltning av offentliga miljöer måste hänsyn tas till platsens historia, funktion och 

förväntningar som finns (Statens Konstråd, 2013). Kristineberg Slottspark är en plats där barn 

varit mycket närvarande genom historien och parken har verkat för barns lärande, utveckling 

och vardag. Planarbetet i Kristinebergs Slottspark innefattade gestaltning av miljöer direkt 

knutna till barn genom skola, förskola och lekplatser. Barn är dessutom närvarande genom 

historia, funktion och förväntningar vilket kunde verka som motivation för barns delaktighet 

(Exploateringskontoret, 2010). I arbetet med Kristinebergs Slottspark fanns även miljöer 

direkt kopplade till barn i form av skola, förskola och skola (Personlig kommunikation, Pävi 

Ernkvist, 2012-07-20). Larsson (2013, b) menar att just skolor är ett bra sätt att nå barn 

eftersom lärarna har kunskap om barn, lärdomar om kommunen och fokuserar på 

resultatgivande arbetsprocesser. Pävi Ernkvists (Personlig kommunikation, 2012-07-20) 

erfarenhet av barns deltagande från tidigare projekt säger henne att mindre projekt kopplade 

till barns miljöer, förskolor, skolor eller dylikt underlättar för arbetet att göra barn delaktiga. I 

skolan finns ett större utrymme att fånga upp barns spontana åsikter. I skolan finns en 

möjlighet för delaktighet ledd av barn, att barn själva identifierar och driver projekt. De 

vuxnas roll är att möjliggöra för barnen att driva igenom projekten.  

För platser direkt planerade för barn i arbetet med Kristinebergs Slottspark ges barns behov 

en större betydelse. Platsen fortfarande planeras utifrån en objektiv syn på barn. Lekboskén 

skapades av företaget Monstrums och på hemsida (http://www. monstrum.dk) beskrivs en 

vilja att skapa säkra lekskulpturer och inbjudande mötesplatser. Skaparnas konstnärliga 

bakgrund inom konst, design och scenografi verkar bidragande för en idérik och fantasifull 

utformning vilket tar hänsyn till barns behov av motoriska utmaningar, många lekmöjligheter 

och unika lekplatser (Jansson, 2013). 

Men att bjuda in barn att delat genom konst ställer även krav på hur konstnären väljer att 

arbeta. För Kristinebergs Slottspark kom konsten att implementerades utifrån en traditionell 

syn på konst och konstnärens roll. Konstnären Ebba Matz tog fasta på historiska fysiska 

miljöer utifrån en vuxen människas perspektiv och skapade tre verk. Konsten i Kristinebergs 

Slottspark beskrivs som gränsöverskridande eftersom den skapar diskussion och suddar ut 

begrepp om vad som är konstverk och vad som är funktionell plats (Konstnärsnämnden, 
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2013). Innan Pävi Ernkvist anlitades för arbetet med Slottsparken var hon involverad i 

utformning av Kristinebergsskolans lokaler där konstnär Elisabeth Westerlund skapade 

ornament av kablar. I arbetet berättar Ernkvist att barn besökte konstnärens ateljé och var 

deltagande i processen (Personlig kommunikation, Pävi Enkvist, 2012-07-20).  

Elisabeth Westerlund (personlig kommunikation, 2015-03-10) kontaktades av Stockholm 

Konst och verkade i en traditionell roll av konstnär i utsmyckning av Kristinerbergsskolan. 

Skolan agerade även beställare. Westerlund bjöd på eget initiativ in barn i sin ateljé, en 

samling vänner och vänners barn, för att titta på fragment, bilder och skisser av verk och 

prata kring dem. Barn i årskurserna 1-5 på skolan var målgruppen för konsten och 

Westerlund beskriver beskriver barnen som mottagare, de som sedan skulle vistas och se 

konsten under sin skolgång. Hon ville veta vad barnen såg i de abstrakta figurerna och om 

figurerna gav barnen anledning att stanna upp och se något annat i det abstrakta. 

Stockholm Konst (Personlig kommunikation, 2014-05-20) beskriver att viljan att inkludera 

medborgardeltagande i processen finns och många projekt låter berörda vara del av arbetet på 

konstnärens initiativ. Medborgardeltagande är till största delen baserat på budget och resurser, 

vilket fastställs av beställaren. Om målet är barns deltagande bör alltså initiativet komma från 

kommun eller skolan. Konstnär och konstnärskap anlitas baserat på beställarens önskemål. 

 

 

 

!    37



7 Referenser 

Adolfsson, K. & Boberg, S. (2013). Detaljplanehandboken: handbok för detaljplanering 

enligt Plan och Bygglagen, PBL Stockholm:Norstedts. 

Avraham, E. (2004). Media strategies for improving an unfavorable city image. 21(6),

472-473. doi:10.1016/j.cities.2004.08.005 

Barnombudsmannen (u.å). Barnkonventionen/Om barnkonventionen. Hämtad 28-06-14 från 

Barnombudsmannen, http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-

barnkonventionen/  

Biggam, J. (2011). Succeeding with your Masters Dissertation: a step-by-step handbook. 

Glasgow: Open University Press.  

Blume, E. Nützmann, J. & Weston, H. (2014). Läget i länet:Bostadsmarknaden i Stockholms 

Län 2014 (Rapport 2014:12) Stockholm: Länsstyrelsen. Från http://www.lansstyrelsen.se/

stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rapport-2014-12.pdf  

Boverket (2011). Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk 

aktivitet:delredovisning (Rapport 2011:32) Stockholm: Boverket Från http://

www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Samordning-och-utveckling-av-

samhallsplanering.pdf  

Boverket (2015). Vägledning om medborgardialog vid fysisk planering. Stockholm: Boverket 

Hämtad från http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/

medborgardialog1/metoder-och-kanaler/enkater-och-intervjuer/ 

Dissanayake, E. (1988). What is art for? Seattle, London: University of Washington Press 

!    38

http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rapport-2014-12.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Samordning-och-utveckling-av-samhallsplanering.pdf
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/metoder-och-kanaler/enkater-och-intervjuer/


Exploateringskontoret (2008, a). Barnkonsekvensanalys för Lindhagen, nordvästra 

Kungsholmen. Redovisning av konsultrapport samt svar på skrivelse från (mp). 

Stockholm:Stadsbyggnadskontoret Hämtad från: http://insynsverige.se/

documentHandler.ashx?did=107892 

Exploateringskontoret (2008, b). Barn i Lindhagen: Stadsutvecklingsområde Lindhagen på 

Nordvästra Kungsholmen ur ett barnperspektiv Stockholm: Exploateringskontoret.

Exploateringskontoret (2010). Kristinebergs Slottpark: parkprogram Stockholm:Stockholm 

Stad. 

Förenta Nationerna (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter  

antagen av FN s generalförsamling den 20 november 1989. Förenta Nationerna: FNs 

Generalförsamling Hämtad från: http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/

file_archive/020521/a2fe55424340e999aed047eb281537d7/fn_891120.pdf

Hall, T. & Robertson, I. (2001). Public art and urban regeneration: Advocacy, claims and 

critical debates. 26(1), 6-7. doi: 10.1080/01426390120024457 

Hall, T. & Smith, C. (2004). Public Art in the City: Meanings, Values, Attitudes and roles. 

4(175), 7-11. 

Hart, Roger (1992). Childrens participation from Tokenism to citizenship. Innocenti Essay no.

4, sid. 1-39 Hämtad från http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/

childrens_participation.pdf 

Hartung, C. & Malone, K. (2010). Challenges of participatory practice with children. IB. 

Percy-Smith & Thomas (Red.) A handbook of children and young peoples participation, 

perspectives from theory and practice. (s. 24-38) London:Routledge 

!    39

http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=107892


Håkansson, M. (2013). Att verka tillsammans-erfarenheter från gestaltning av offentliga 

miljöer. Examensarbete, Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för samhällsplanering 

och miljö. Från http://www.statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2014/03/att-verka-

tillsammans_hakansson_2013.pdf 

Jansson, M. (2009). Management and use of public outdoor playgrounds. Doktorsavhandling. 

Alnarp : Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och 

växtproduktionsvetenskap. Från http://pub.epsilon.slu.se/2070/1 

Management_and_Use_of_Public_Outdoor_Playgrounds2.pdf 

Johansson, M & Khakee, A. (2008). Etik i stadsplanering Lund: Studentlitteratur. 

Khakee, A. (2000). Samhällsplanering. Malmö:Studentlitteratur. 

Konstnärsnämnden (2013). Ingen regel utan undantag: Enprocentsregeln för konstnärlig 

gestaltning av offentlig konst. Stockholm: Konstnärsnämnden. Från http://

www.konstnarsnamnden.se/Sve/Nyheter/PDFer/

Knamnden_Enprocentrapport_A5_2013_web_2.pdf 

Konsumentverket (u,å). Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Från http://

www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20och%20ladda%20ner/

Foldrar/Dokument/kov_regl_lekplats_lekred_SV.pdf 

Lansdown, Gerison (2010) The realisation of children’s participation right: Critical 

reflections. IB. Percy-Smith & Thomas (Red.) A Handbook of Children and young 

People’s Participation, Perspectives from theory and practice. (s. 11-23) New York: 

Routledge.

Larsson, T. (2012 a). Det är viktigt när det är på riktigt!: genomförande och resultat (Rapport 

2012:248) Trafikverket:Trafikverket Från http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-

utreda/Samhallsplanering/Tatort/Barn-och-unga-i-samhallsplaneringen/Hant-i-projektet/

Det-blir-viktigt-nar-det-ar-pa-riktigt---redovisning-av-slutrapport-23-januari/ 

!    40

http://www.statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2014/03/att-verka-tillsammans_hakansson_2013.pdf
http://pub.epsilon.slu.se/2070/1
http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Nyheter/PDFer/Knamnden_Enprocentrapport_A5_2013_web_2.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Barn-och-unga-i-samhallsplaneringen/Hant-i-projektet/Det-blir-viktigt-nar-det-ar-pa-riktigt---redovisning-av-slutrapport-23-januari/


Larsson, T. (2012 b). Det är viktigt när det är på riktigt!: att stärka barn och ungas 

delaktighet och inflytande i fysisk planläggning (Rapport 2012:248) 

Trafikverket:Trafikverket Från http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/

Samhallsplanering/Tatort/Barn-och-unga-i-samhallsplaneringen/Hant-i-projektet/Det-blir-

viktigt-nar-det-ar-pa-riktigt---redovisning-av-slutrapport-23-januari/ 

Länsstyrelsen (2013). Nyheter:Fortsatt hög befolkningstillväxt. Stockholm: Länstyrelsen. 

Hämtad 06-06-14 från Länstyrelsen, http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/

2013/Pages/fortsatt-hog-befolkningstillvaxt.aspx

Mejstad, M. (2012). Ungdomars deltagande i den fysiska planeringen. Examensarbete, 

Sveriges Lantbruksuniversitet, Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och 

jordbruksvetenskap. Från http://stud.epsilon.slu.se/4973/1/mejstad_m_121009.pdf 

Miles, M. (2005). Interruptions: Testing the Rhetoric of Culturally Led Urban Development. 

42(6), 889–911. 

Miljöförvaltningen (2007). Barns tillgång till lekområden:Analyser av faktiskt gångavstånd 

från bostäder, förskolor och grundskolor i Stockholms stad Stockholm:Miljöförvaltningen 

Hämtad från http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/gc/3/

barn_lekomraden_webb_rev070716.pdf 

Mitrachea, G. (2012). Architecture, art, public space. 51(2012), 562 – 566. doi: 10.1016/

j.sbspro.2012.08.206 

Myrdal, A. (1935). Stadsbarn:en bok om deras fostran i storbarnkammare Stockholm: 

Stockholms stadsbibliotek (2012) Hämtad från:https://biblioteket.stockholm.se/titel/

187175 

Nordström, M. (2013). Barnkonsekvensanalyser:ett steg mot barnvänligare städer och bättre 

stadsplanering. Plan, 2013(5-6), 20-24. 

!    41

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Barn-och-unga-i-samhallsplaneringen/Hant-i-projektet/Det-blir-viktigt-nar-det-ar-pa-riktigt---redovisning-av-slutrapport-23-januari/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2013/Pages/fortsatt-hog-befolkningstillvaxt.aspx
http://stud.epsilon.slu.se/4973/1/mejstad_m_121009.pdf
http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/gc/3/barn_lekomraden_webb_rev070716.pdf
https://biblioteket.stockholm.se/titel/187175


Pozar, T. (2012, 17 februari). Slottsparken rustas för 56 miljoner. Vårt Kungsholmen. Hämtad 

från http://www.direktpress.se/vartkungsholmen/Arkiv/Artiklar/2012/02/Slottsparken-

rustas-for-56-miljoner/ 

Rasmusson, B. (2003). Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling: 

sluttänkande av barnsäkerhetsdelegationen. Ett nytt paradigm i synen på barn och 

barndom: Innebörd, genomslag och konsekvenser i samhällsplaneringen. Stockholm: 

Statens offentliga utredningar. 

Röda Korsets Högskola. (u.å.). Allmänt om RKH. Hämtad 19 maj, 2011, från Röda Korset 
Högskola, http://rkh.se/main/skolan/Default.aspx  

SFS 2010:900. Plan- och Bygglagen. Stockholm: Justitiedepartementet.  

Sharp, J. Pollock, V, & Paddison, R. (2005). Just art for a just city: Public art and social 

inclusion an urban regeneration. 42(5), 1003-1005. doi: 10.1080/00420980500106963  

Stadsbyggnadskontoret (2002). Nordvästra Kungsholmen: Program för 

stadsutvecklingsområde. Stockholm: Stadsbyggnadskontoret. 

Statens Konstråd (2013). Konsten att gestalta offentliga miljöer: Samverkan i tanke och 

handling Stockholm: Statens Konstråd. Från http://www.statenskonstrad.se/wp-content/

uploads/2013/12/konsten-att-gestalta-offentliga-miljoer_2013.pdf 

Stockholm Konst (2009). Konstprojekt 2009. Stockholm: Stockholm Konst. 

Stockholm Stad (2013). Kristinebergs Slottspark: Lekboskén. Hämtad 20 07 14, från 

Stockholm Stad, http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/vastrakungsholmen/Parker-och-

torg/Kristinebergs-Slottspark/Lekparken-Lekbosken/ 

!    42

http://www.statenskonstrad.se/wp-content/uploads/2013/12/konsten-att-gestalta-offentliga-miljoer_2013.pdf
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/vastrakungsholmen/Parker-och-torg/Kristinebergs-Slottspark/Lekparken-Lekbosken/


Stockholm Stad (2014-10-10). 2012-års nybyggnadspris till lekparken Bryggartäppan: 

Pressmeddelande Stockholm: Stockholm Stad. Hämtad från http://

www.mynewsdesk.com/se/stockholms_stad/pressreleases/2012-aars-nybyggnadspris-till-

lekparken-bryggartaeppan-821137 

Strandlund, L & Sarraco, S. (2012). Barnkonsekvensanalyser – hyllvärmare eller faktiska 

trafiksäkerhetsåtgärder för barn? Stockholm: Trafikverket. Från http://

www.trafikverket.se/PageFiles/90324 

barnkonsekvensanalyser_hyllvarmare_eller_faktiska_trafiksakerhetsatgarder_for_barn_2

012_07_02.pdf 

Personlig kommunikation 

Pävi Enkvist, konstnärlige ledare

www.stockholmkonst.se/om-stockholm-konst/projektledare/paivi-ernkvist/

Elisabeth Westerlund, Konstnär

www.elisabethwesterlund.se

!    43

http://www.mynewsdesk.com/se/stockholms_stad/pressreleases/2012-aars-nybyggnadspris-till-lekparken-bryggartaeppan-821137
http://www.trafikverket.se/PageFiles/90324

