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Sammanfattning
Sverige har länge varit ledande inom tillgänglighet. Genom införandet av begreppen
”tillgänglighet” och ”användbarhet” har man genom Plan- och bygglagen och Boverkets
riktlinjer ställt krav på den fysiska miljön.
Ca 7 000 barn i Sverige är rörelsehindrade. Ungefär hälften av dessa barn använder en
rullstol. Trots att alla barn har rätt till lek, är det intressant att undersöka huruvida alla barn
ges möjlighet att utnyttja denna rättighet. Efter att ha uppmärksammat Helsingborgs stads
kreativa lekplatsbyggen, dök frågan kring huruvida alla barn har möjlighet att leka på dessa
lekplatser, upp.
Syftet med arbetet är att belysa vikten av tillgängliga lekplatser, samt att undersöka hur
tillgängligheten på lekplatser kan förbättras och vilka anpassningar som krävs för att förbättra
tillgängligheten för rullstolsburna barn.
I detta arbete görs en litteraturstudie, med fokus på regelverk och litteratur kopplad till
tillgänglighet. En fallstudie görs i form av platsbesök på 8 lekplatser i Helsingborg, som
underlag för en jämförelse. En intervju görs med Johanna Elgström, landskapsarkitekt på
Helsingborgs stad.
Slutsatsen av detta arbete är att lekplatser där man fokuserat mer på tillgänglighet ofta är mer
tillgängliga och användbara för barn i rullstol. Dock krävs incitament för att säkerställa en
tillgänglig och användbar lekplatsmiljö, samt tydligare definition av dessa begrepp. Genom att
ha en lekplats som är tillgänglig och användbar för de flesta, gynnas den sociala hållbarheten.
Slutsatsen av detta arbete blir således att säkerställandet av tillgängliga och användbara
lekplatser gynnar rullstolsburna barns möjlighet till socialt samspel.

Nyckelord: Rullstol, barn, lekplats, rullstolsburen, tillgänglighet, användbarhet,
funktionsnedsättning, nedsatt rörelseförmåga.
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Abstract
Sweden is one of the leading countries when it comes to availability in the physical
environment. Approximately 7 000 children in Sweden are disabled. Half of these children
use a wheelchair. It is every child’s right to play, and it’s thereby interesting to know whether
every child is given the opportunity to use a playground. In the county of Helsingborg there
are playgrounds appealing to many children, although the question is whether every child is
given the chance to play at these playgrounds.
The aim of this study is to highlight the importance of availability at playgrounds and outline
ways to improve the availability. The method used in this thesis is a literature study, focusing
on legal framework and literature about availability, usability and playgrounds. The case
study provides information about eight playgrounds in Helsingborg. There is also an interview
with landscape architect Johanna Elgström.
Playgrounds where availability has been prioritized are often more available and useable for
wheelchair-bound children. Still, the legal framework is in need of a more precise definition
of availability and usability to ensure that playgrounds are suitable for children using a
wheelchair. The playgrounds that are more available and useable can favor children using a
wheelchair and give them the opportunity to socially interact with other children.

Keywords: Wheelchair, child, playground, wheelchair-bound, availability, usability,
disability, reduced mobility.
English title: Every Child’s Playground – A Study on Availability at Playgrounds
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1. Inledning
I Sverige finns ca 500 000 individer som har ett rörelsehinder (Svensson, 2001). Utav dessa är
ca 7 000 barn. Ungefär hälften av dessa barn använder någon form av hjälpmedel, såsom en
rullstol (Infoteket om funktionshinder, u.å.).
Sverige har länge varit ledande inom tillgänglighet (Månsson, 2002) och har lyckats göra det
möjligt för de flesta invånare att leva ett normalt och självständigt liv. Genom att införa
begreppen ”tillgänglighet” och ”användbarhet” i den svenska lagstiftningen (Boverket, 2015),
har man genom Plan- och bygglagen och Boverkets riktlinjer satt krav på planeringen och
utformningen av den fysiska miljön. Trots att alla barn, enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter, har rätt till lek är det intressant att undersöka huruvida alla barn, genom tillgången
till den fysiska miljön, ges möjlighet att utnyttja denna rättighet. Efter att ha uppmärksammat
Helsingborgs stads kreativa och nytänkande lekplatsbyggen, dök frågan kring huruvida alla
barn har möjlighet att leka på dessa lekplatser, upp. Faktum är att en rullstol kräver mer
utrymme i den fysiska miljön (Svensson, 2001) och planerarna behöver därför ta hänsyn till
många olika aspekter för att lekplatserna ska vara tillgängliga för alla barn.

1.1. Syfte
Syftet med arbetet är att belysa vikten av tillgängliga lekplatser, samt att undersöka hur
tillgängligheten på lekplatser kan förbättras och vilka anpassningar som krävs för att förbättra
tillgängligheten för rullstolsburna barn.

1.2. Frågeställningar
 Hur ser dagens regelverk kring tillgängligheten på lekplatser ut?
 Hur kan lekplatser tillgängliggöras för rullstolsburna barn?
 Hur arbetar Helsingborgs stad för att tillgängliggöra lekplatser?
 Vilka möjligheter finns för att förbättra regelverket och därigenom tillgängligheten?

1.3. Avgränsning
Arbetet begränsar sig till att studera den fysiska tillgängligheten och användbarheten på
lekplatser för barn i rullstol. Utgångspunkten är att barnet är någorlunda rörligt och kan
framföra sin rullstol på egen hand då möjlighet ges. Arbetet begränsar sig till att endast
behandla barnets fysiska funktionsnedsättning. Mått och tekniska specifikationer kommer inte
att nämnas i denna studie.

1.4. Disposition
Upplägget i denna rapport är som följer: I kap. 2 presenteras den metod som används för att
genomföra detta arbete, därefter följer litteraturstudie i kap. 3, fallstudie inkl. intervju i kap. 4,
analys i kap. 5 samt diskussion och slutsats i kap. 6. I kap. 7 finns källförteckningen. I slutet
av detta arbete finns bilagor. I metod-delen beskrivs det tillvägagångssätt som använts för
insamlandet av empiri. Sedan följer litteraturstudien som belyser relevanta regelverk kopplade
till barn, tillgänglighet och användbarhet. Även litteratur som beskriver hur lekplatser bör
utformas, samt rullstolsburna barns förmågor och behov tas upp. I fallstudien beskrivs hur
Helsingborg stad arbetar för att tillgängliggöra lekplatser. Därefter presenteras insamlad data
från totalt 8 lekplatser. Fallstudien avslutas med en sammanställning av resultaten. I analysen
8

kopplas litteraturstudien ihop med empirin som insamlats genom fallstudien. I diskussionen
ges förslag på lösningar för att en slutsats ska kunna dras. Därefter följer metodkritik.

2. Metod
2.1. Litteraturstudie
I detta arbete görs en litteraturstudie, med fokus på relevanta regelverk och riktlinjer, samt
litteratur kopplad till tillgänglighet, användbarhet och lekplatser. Litteraturstudien syftar till
att upplysa läsaren om den befintliga lagstiftningen, samt om rullstolsburna barns behov av
tillgängliga och användbara lekplatser. Den litteratur som studeras är sekundärdata i form av
tryckta böcker, samt regelverk och riktlinjer som går att nå via Internet. För att få en inblick i
Helsingborgs stads generella arbete med lekplatser och tillgänglighet har översiktsplanen för
Helsingborg studerats, samt Helsingborgs stads hemsida. Denna fakta tas upp i fallstudien.

2.2. Fallstudie
I denna rapport görs en kvalitativ fallstudie, i form av observationer, på totalt 8 lekplatser i
Helsingborg. Genom platsbesök och inventering av respektive lekplats, insamlades primärdata
som underlag för en jämförelse. Jämförelsen görs mellan 4 lekplatser som enligt Helsingborgs
stad är tillgängliga, och 4 övriga lekplatser i staden. Vid varje platsbesök togs bilder för att
dokumentera olika lösningar. Samtliga bilder i detta arbete är tagna utav författaren själv.
Jämförelsen mellan de ”tillgängliga” och de ”otillgängliga” lekplatserna syftar till att avgöra
huruvida de ”tillgängliga” lekplatserna är bättre anpassade än de ”otillgängliga”.

2.3. Intervju
För att få tillgång till information om hur Helsingborgs stad arbetar för att tillgängliggöra
lekplatser gjordes en intervju med Johanna Elgström, landskapsarkitekt på Helsingborgs stad.
Den 4/5 - 2017 skickades intervjufrågorna till Agneta Hyberg och Bo Månsson,
tillgänglighetsansvariga på Helsingborgs stad (Se bilaga 1). Mailet vidarebefordrades sedan
från Agneta Hyberg till Johanna Elgström. Intervju gjordes via mail och innehöll totalt 7
frågor, som samtliga besvarades den 16/5 - 2017 av Johanna Elgström (Se bilaga 2). En
kompletterande intervju gjordes den 16/5 - 2017 för att få svar på ytterligare en fråga (Se
bilaga 3). Denna fråga besvarades av Elgström den 17/5 - 2017 (Se bilaga 4). Den 20/5 - 2017
gjordes ytterligare en kompletterande intervju för att förtydliga ett utav de svar som givits
under den första intervjun (Se bilaga 5). Detta mail besvarades av Elgström den 21/5 - 2017
(Se bilaga 6). Elgström gav den 20/5 - 2017 sitt medgivande till att hennes namn och
mailadress används i detta arbete (Se bilaga 7).

3. Litteraturstudie
3.1. Terminologi
I denna studie finns ett antal begrepp som är återkommande. Det är av yttersta vikt att kunna
skilja dessa begrepp åt eftersom de beskriver olika delar av en persons förmåga att ta sig fram
i den fysiska miljön.
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3.1.1. Handikapp och funktionshinder
Begreppet handikapp innebär att en person har ett varaktigt funktionshinder som orsakas av
att individen kontinuerligt stöter på hinder i den fysiska miljön. Färre är handikappade om
miljön är tillgänglig och användbar (Svensson, 2001). Ordet handikapp har ersatts av
begreppet funktionshinder (Harvard, 2006). Det används för att beskriva situationen då
omgivningen inte är anpassad för den funktionsnedsatte (FUB, 2016). Genom att
tillgängliggöra den fysiska miljön kan antal hinder minskas. Dock beror funktionshindret även
på individens funktionsnedsättning, samt omgivningens förmåga att visa hänsyn (Harvard,
2006).

3.1.2. Funktionsnedsättning, rörelsehinder och nedsatt rörelseförmåga
En person sägs ha en funktionsnedsättning då denne har en nedsatt funktion såsom ett
rörelsehinder (FUB, 2016). Ordet rörelsehinder innebär att en individ har en diagnos som
antingen är medfödd eller uppkommit p.g.a. skada. Då en individ är rörelsehindrad kan denne
behöva en rullstol för att förflytta sig (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012).
Funktionsnedsättningen kan yttra sig i form av försvagad muskulatur (Harvard, 2006). En
individ kan vara förlamad i benen och därför rullstolsburen, men det kan även bero på att
personen har balanssvårigheter (Månsson, 2002). Nedsatt rörelseförmåga kan yttra sig genom
nedsatt funktion i armar och ben vilket kan göra att individen behöver använda en rullstol
(BFS 2013:9 - HIN 3).

3.1.3. Rullstolsburen
Att vara rullstolsburen innebär att man använder en rullstol som hjälpmedel för att ta sig fram
i den fysiska miljön. Individer som har ett rörelsehinder är i många fall beroende av en rullstol
för att kunna förflytta sig (Harvard, 2006). Eftersom individens förmåga att manövrera en
rullstol varierar, är rullstolen ofta anpassad med hänsyn till dennes funktionsnedsättning.
Vissa individer klarar av att köra rullstolen obehindrat och på egen hand förflytta sig från
rullstolen, medan andra ej har förmågan att manuellt framföra sin rullstol (Månsson, 2002).

3.2. Tillgänglighet, användbarhet och social hållbarhet
Tillgänglighet och användbarhet är begrepp som stadgas i den svenska lagstiftningen, men
även i Boverkets riktlinjer (Boverket, 2015). Internationellt sett har Sverige länge varit bland
de ledande länderna vad gäller tillgänglighet och användbarhet. Tillgänglighet innebär
framkomlighet samt möjligheten att komma åt omgivningen. Användbarhet innebär att
individen ska kunna använda den omgivande miljön till det den är till för. Ett begrepp som
användes förut är handikappanpassning. Detta begrepp har idag ersatts av en sammansättning
av de två begreppen; tillgänglighet och användbarhet (Månsson, 2002).
Den sociala hållbarheten bottnar i Bruntlandskommissionens rapport ”Our Common Future”
och beskrivs vara en del av begreppet hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle tillgodoser
människors lika värde och grundläggande behov. Alla ska kunna vara delaktiga i samhället
oavsett funktionsnedsättning. Ett socialt hållbart samhälle bör anpassas efter de grupper som
har störst behov (Mötesplats social hållbarhet, 2014). Barns sätt att utvecklas socialt sker
genom kommunikation och interaktion med andra barn (Harvard, 2006). Den fysiska miljöns
utformning påverkar således inte bara framkomligheten utan även det sociala livet.
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3.3. FN:s konventioner
3.3.1. Barnets rättigheter
Ett barns rättigheter stadgas i FN:s konvention om barnets rättigheter, vilken är antagen av
Sverige sedan år 1990 (Barnombudsmannen, 2015a). Ett barn är en person under 18 år och i
artikel 31 sägs att ett barn har rätt till ”lek och rekreation anpassad till barnets ålder”
(Barnombudsmannen 2015b, artikel 31 pkt 1). I artikel 23 i FN:s konvention om barnens
rättigheter stadgas funktionsnedsatta barns rättigheter till ” ett fullvärdigt och anständigt liv
under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets
aktiva deltagande i samhället” (Barnombudsmannen 2015b, artikel 23 pkt 1). Av denna artikel
framgår även barnets rätt till rekreation som gynnar dess utveckling som individ
(Barnombudsmannen, 2015b). Barnet har enligt artikel 6 rätt till social utveckling.
Konventionsstaterna, däribland Sverige, har genom att ratificera konventionen förbundit sig
att vidta åtgärder för att leva upp till det som är själva kärnan i konventionen, nämligen att
prioritera barnets bästa (Barnombudsmannen, 2015a).

3.3.2. Funktionsnedsatta individers rättigheter
Sverige har ratificerat FN:s standardregler som syftar till att människor med
funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället och jämställda andra (Svensson, 2001).
FN:s standardregler för tillgänglighet stadgas i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. I artikeln 9 beskrivs regler om tillgänglighet. Här stadgas att
konventionsstaterna ska se till att personer med nedsatt rörelseförmåga får tillgång till den
fysiska miljön på samma sätt som alla andra. För att säkerställa denna tillgång ska
konventionsstaterna utforma riktlinjer för tillgängligheten till sådant som är öppet för
allmänheten, det kan vara tillgängligheten till en anläggning. Staterna ska även beakta alla
aspekter av tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga (Regeringskansliet, 2014).

3.4. Tillgänglighet i lagen
Kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga gäller vid
ny- och ombyggnation (Svensson, 2001). Den svenska lagstiftningen som är aktuell vad gäller
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga är Plan- och
bygglagen (Boverket, 2015).
3.4.1. Plan- och bygglagen
Sedan år 1966 har det i Plan- och bygglagen (PBL) funnits krav på tillgängligheten för
funktionshindrade (Ingrid Dalén i bok av Månsson, 2002). Lagen beskriver främst vad som
ska göras. Hur den fysiska miljön ska utformas framgår således inte, utan det är endast vad
som ska finnas i den fysiska miljön som stadgas (Månsson, 2002).
Plan- och bygglagen syftar till att främja planläggning som bidrar till en socialt god livsmiljö
som är tillgänglig för alla grupper i samhället. Det är kommunens ansvar att planlägga enligt
PBL och dess regler gäller för bl.a. allmänna platser. Begreppet allmän plats regleras i 1 kap 4
§ PBL. Här framgår att en allmän plats är ett område som regleras i en detaljplan och som är
avsett för ett gemensamt behov. Ett hinder som på en allmän plats försvårar tillgängligheten
och användbarheten för personer med nedsatt rörelseförmåga ska alltid avhjälpas om det är
rimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. På områden med
anläggningar som inte är byggnader ska hänsyn tas till bl.a. landskapsbilden och
naturvärdena. Enligt 8 kap 3 § 1 p PBL ska en anläggning utformas på så sätt att den är
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tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vid nybyggnation och ombyggnation ska
hela anläggningen vara tillgänglig (SFS 2010:900).

3.5. Boverkets riktlinjer
Boverket ansvarar för att ta fram riktlinjer som rör samhällsplanering m.m. (Boverket, 2017).
Tillgänglighet och användbarhet är begrepp som nämns i Boverkets riktlinjer såsom
Tillgänglighet på allmänna platser och Enkelt avhjälpta hinder (Boverket, 2015).
3.5.1. Tillgänglighet på allmänna platser (ALM)
Författningen ALM innehåller riktlinjer till kraven i 8 kap 12 § PBL och är rådgivande för hur
allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska utformas, för att vara
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. Föreskrifterna i ALM
ska användas vid nyanläggning av allmän plats eller område för andra anläggningar än
byggnader (BFS 2011:5 - ALM 2).
Det som sägs om tillgänglighet och användbarhet ska gälla för personer som använder
utomhusrullstol eller manuell rullstol. Gångytor ska vara utformade så att personer i rullstol
kan förflytta sig självständigt. Med begreppet gångyta avses, bland annat, så kallade
kommunikationsytor på lekplatser. Markbeläggningen på gångytorna ska vara jämn, fast och
halkfri varav asfalt är ett bra material att använda. Sittplatser som är användbara för personer
med nedsatt rörelseförmåga bör finnas i anslutning till gångytorna. I författningen framgår att
barn med nedsatt rörelseförmåga ska kunna använda en lekplats. Lekplatsen ska därför vara
tillgänglig. Dock behöver inte alla lekredskapen vara det (BFS 2011:5 - ALM 2).

3.5.2. Enkelt avhjälpta hinder (HIN)
HIN innehåller föreskrifter till 8 kap 2, 12 §§ andra styckena PBL och handlar om
tillgänglighet och användbarhet på allmänna platser för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas så fort som möjligt såvida det ej anses orimligt med
hänsyn till praktiska och ekonomiska förutsättningar. Hinder i den fysiska miljön, såsom
nivåskillnader och ojämn markbeläggning ska åtgärdas. Detta gäller även markbeläggning på
gångytor, som utgör hinder för personer i rullstol. Vad gäller lekplatser, ska de brister som
försvårar användningen för barn med nedsatt rörelseförmåga, åtgärdas. Det gäller såväl
lekplatsens utformning som dess utrustning (BFS 2013:9 - HIN 3).

3.6. Lekplats
3.6.1. Lekplatsens funktion
Lekplatsen är ett fysiskt rum likväl ett socialt rum. Lekplatsen som ett fysiskt rum består av
dess mått och dess lekredskap, medan lekplatsen som ett socialt rum utgörs av de människor
som besöker den och deras utövande av diverse aktiviteter. För att utforma lekplatsen på bästa
sätt bör dessa två perspektiv kombineras. En lekplats är en mötesplats. Utöver lekredskap
behövs platser där barnen kan umgås tillsammans med andra. En sådan plats kan exempelvis
vara en grillplats (Harvard, 2006).

3.6.2. Planering av lekplatsen
Då man planerar för en lekplats kan det vara lämpligt att inventera området tillsammans med
barn, för att få deras syn på hur lekplatsen bör utformas (Harvard, 2006). Om lekplatsen
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däremot redan anlagts och planerarna önskar åtgärda eventuella planeringsfel kan de låta
barnen provleka på lekplatsen innan den färdigställs helt (Paulsson & Winnberg-Lindqvist,
1994). För att uppfylla kriterier gällande tillgänglighet bör man vid planering ha i åtanke att
lekplatser ska kunna användas av barn med funktionshinder. På lekplatsen ska barnen kunna
leka både enskilt och gemensamt (Svensson, 2001).

3.6.3. Utformning av lekplatsen
Vid utformning av lekplatser är det viktigt att bevara den natur som finns för att ge lekplatsen
karaktär. Genom att dela upp lekplatsen i mindre rum görs den mer spännande. Rummen kan
skapas med hjälp av väggar, som ger vindskydd, och träd, som ger skugga (Paulsson &
Winnberg-Lindqvist, 1994). Rummen kan tilldelas olika funktioner och avskiljas med
gångytor. Det är speciellt viktigt att ha sol- och vindskydd vid sandlådor och rutschbanor,
eftersom en del barn med nedsatt rörelseförmåga har försämrad känsel och dålig
blodcirkulation (Svensson, 2001).
Barn med funktionshinder ska kunna komma in på lekplatsen och ta sig fram på området
självständigt. Eventuella grindar bör därför göras breda. Gångvägarna mellan lekytorna ska
vara framkomliga för barn i rullstol, därför bör markbeläggningen vara hårdgjord och jämn
(Svensson, 2001). De bör vara av material såsom asfalt eller gummi. Grus och sand är
beläggningar som bör undvikas eftersom de försvårar framkomligheten. I övrigt bör
gångvägar utformas så att de är tillräckligt breda för att två rullstolar ska få plats (Paulsson &
Winnberg-Lindqvist, 1994).

3.6.4. Barn med funktionsnedsättningar
Leken är viktig för alla barn, men främst för barn med funktionsnedsättning, eftersom muskler
och sinnen då kan förbättras. Barn med funktionsnedsättningar stöter ofta på hinder i den
fysiska miljön. Detta kan åtgärdas genom att anpassa lekplatserna. De barn som har ett
rörelsehinder uppskattar att få gunga, åka rutschbana eller köra runt med sin rullstol. Genom
att barnet på lekplatsen får möjlighet att klättra och gunga kan muskelstyrkan förbättras. Att
gunga gynnar även balanssinnet. Att få möjlighet till att gräva i sandlådan kan öka
armstyrkan. Att leka med lera kan förbättra barnets motorik. Rullstolsburna barn uppskattar
körslingor som ger träning. På en lekplats bör det intill varje lekredskap finnas plats för att
ställa rullstolen. Platsen bör vara stor nog för att barnet ska kunna förflytta sig från rullstolen
till redskapet på egen hand. Barn i rullstol kryper gärna om de får chansen att lämna sin
rullstol. De kan till exempel krypa uppför backar eller trappor (Harvard, 2006).

3.7. Lekredskap och utrustning
Lekredskap bör vara utformade så att barn med funktionshinder kan använda de självständigt
och på så sätt delta i leken (Svensson, 2001). Mellan lekredskapen bör finnas ytor som barnet
kan ta sig fram på med hjälp av sin rullstol. Hinder såsom kanter och trappor får inte försvåra
för barn med rörelsehinder att ta sig till samma delar av lekplatsen som övriga barn (Harvard,
2006).
3.7.1. Sandlådor
För att underlätta för barn i rullstol att använda en sandlåda kan en kant på sandlådan tas bort
helt eller delvis, detta medför att barnet kan krypa in till sandlådan på egen hand. En annan
lösning kan vara att ha en ramp som leder in till sandlådan och som kan användas av barn i
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rullstol. Ett bord intill sandlådan kan bidra till att barn i rullstol kan vara med i leken utan att
behöva sitta i sanden. Bordet ska helst ha en utskuren bordsskiva för bättre räckvidd (Paulsson
& Winnberg-Lindqvist, 1994). Sandlådan kan även vara upphöjd från marken, vilket bidrar
till att barnet kan nå sanden sittandes i sin rullstol (Harvard, 2006).

3.7.2. Gungor
För att fler barn ska få möjlighet att gunga på en lekplats kan man lämna ett par öglor fria för
att barnet ska kunna ta med sin egen gunga (Paulsson & Winnberg-Lindqvist, 1994).

3.7.3. Gungbrädor och gunghästar
Gungbrädor och gunghästar bör vara utrustade med rygg- och fotstöd, samt handtag för att
möjliggöra för alla barn att använda de (Paulsson & Winnberg-Lindqvist, 1994).

3.7.4. Rutschbanor
Rutschbanor stimulerar rörelse- och sinnesutvecklingen hos barn. De placeras ofta på eller
intill en kulle vilket gör att trappan upp till rutschbanan behöver kompletteras med en ramp.
Rampen ska gärna ha en ledstång för att möjliggöra för barn i rullstol att krypa upp. Viloläget
bör göras extra stort. Det är bra att göra rutschbanor i olika längd och lutning, samtidigt som
det är viktigt att tänka på att rutschbanan bör plana ut tillräckligt så att barn som inte kan
hoppa av i farten, hinner stanna (Paulsson & Winnberg-Lindqvist, 1994).

3.7.5. Klätterredskap
Klätterredskap är ofta otillgängliga för barn med nedsatt rörelseförmåga. Genom att anlägga
en ramp som leder upp i klätterställningen kan man möjliggöra för barn i rullstol att delta i
den lek som pågår där uppe. Alternativ till en klätterställning kan vara andra klätterredskap
såsom trädstubbar eller låtsasbilar (Paulsson & Winnberg-Lindqvist, 1994).

3.7.6. Lekstugor
Lekstugor eller lekhus kan anpassas genom att det anläggs en ramp som leder fram till
dörröppningen. Dörröppningen bör vara bred nog för att en rullstol ska kunna passera igenom.
Väl inne i lekstugan bör det finnas svängrum för att barn i rullstol ska kunna röra sig inne i
stugan. Om lekstugan har fönster bör de vara placerade på ganska låg höjd (Paulsson &
Winnberg-Lindqvist, 1994).

3.7.7. Bord, bänkar och grillplatser
Bord och bänkar på lekplatsen ska kunna användas av barn med nedsatt rörelseförmåga. Det
är därför viktigt att undvika bord med underkant för att möjliggöra för barn att få plats med
rullstolen (Paulsson & Winnberg-Lindqvist, 1994). Bänkarna bör ha armstöd som underlättar
för individen att resa sig (Månsson, 2002). En grillplats bör vara upphöjd ca en halv meter
över marken, för att passa för barn i rullstol (Harvard, 2006).
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4. Fallstudie
4.1. Helsingborgs stad
Helsingborg ligger i nordvästra delen av Skåne län och är Sveriges 8:e största kommun.
Kommunen har ca 140 000 invånare (Helsingborgs stad, 2015b). I Helsingborgs översiktsplan
från 2010 beskrivs att staden ska gestalta offentliga platser till förmån för barn och unga.
Deras mötesplatser ska vara tillgängliga och trygga. Genom att åtgärda enkelt avhjälpa hinder
ska staden underlätta framkomligheten för funktionshindrade (Helsingborgs stad, 2010).
Hinder såsom kanter har tagits bort mellan år 2005-2012. Nya bänkar som placeras ut har
rygg- och armstöd, medan de befintliga bänkarna rustas upp med främst armstöd
(Helsingborgs stad, 2014). Vad gäller tillgängligheten på lekplatser, förhåller sig
Helsingborgs stad främst till ALM (Helsingborgs stad, 2011).

4.1.1. Helsingborgs lekplatser
I Helsingborg finns nästan 200 lekplatser (Elgström, 2017c). På Helsingborgs stads hemsida
nämns 21 av dessa lekplatser (Helsingborgs stad, 2015a). Utav de 21 är totalt 11 lekplatser
tillgängliga (Helsingborgs stad, 2015c). Alla 21 lekplatser i Helsingborg har utformats efter
ett tema och har givits varsitt namn (Helsingborgs stad, 2015a). I denna fallstudie kommer 4
utav de 11 ”tillgängliga” lekplatserna att jämföras med 4 utav de övriga 10 ”otillgängliga”
lekplatserna. Alla lekplatser valdes till en början ut slumpvis. Då vissa utav de utvalda liknade
varandra i utformning, valdes andra lekplatser i deras ställe för att få så stor variation som
möjligt.
”Tillgängliga”
Hinderbanan
För alla
Prinsessor och drakar
Slottshagens lekplats

”Otillgängliga”
Safarileken
Vikingbergslekan
Ryktborsten
Pirater i sikte

4.2. Intervju
En intervju gjordes med Johanna Elgström på Helsingborgs stad. Elgström har arbetat som
landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen i två år (Elgström, 2017a).
4.2.1. Planering och utformning av Helsingborgs lekplatser
På 1950- och 60-talet var Helsingborgs lekplatser internationellt kända, men i början av 2000talet lades många utav lekplatserna ned. Sedan dess har lekplatser varit prioritet i staden,
eftersom det uppkommit ett behov till följd av den ökande befolkningstillväxten.
Utvecklingen av lekplatser sker främst genom upprustning av det befintliga beståndet. I
arbetet deltar projektledare, projektör samt ansvarig för drift och underhåll. Arbete leds utav
landskapsarkitekt Johanna Elgström. Under arbetet får teamet råd från
tillgänglighetsrådgivare som arbetar på enheten (Elgström, 2017a). Elgström (2017a, pkt 2)
menar att de olika personerna i teamet har olika erfarenheter och infallsvinklar, vilket gör att
arbetet med planering och utformning av lekplatser blir mer framgångsrikt. Teamet tog, för ca
2 år sedan, fram en handlingsplan för lek. Under planeringsstadiet hålls en så kallad lekdialog
där planerarna möter barn för att diskutera kring hur de vill leka på lekplatsen (Elgström,
2017a). Detta är något som Elgström (2017a) menar har bidragit till att planerarna får en
tydligare bild av hur de ska arbeta.
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4.2.2. Tillgängligheten på Helsingborgs lekplatser
Helsingborgs stad arbetar ständigt med att göra lekplatserna så tillgängliga som möjligt. Det
som oftast är mest problematiskt är att tillgängliggöra lekredskapen, eftersom det finns ett
begränsat utbud av passande lekredskap på marknaden. Helsingborgs stad har därför tagit
fram egna lekredskap som är anpassade efter rullsolsmått, bl.a. ett lekhus, som står direkt på
marken, och två olika bakbord till sandlåda (Elgström, 2017a). Dock finns dessa redskap inte
på någon utav de lekplatser som är med i denna fallstudie (Elgström, 2017c). Elgström
(2017a) anser att det är viktigt att det på en lekplats finns mer åt fler och tror därför inte på att
göra en lekplats som är helt tillgänglig. Hon menar på att det är bättre med en lekplats med
variation, där fler barn kan vistas, istället för en utpekad tillgänglig lekplats för en specifik
grupp. Elgström (2017a) framhäver även att barn, oavsett funktionshinder, inte alltid leker
med alla lekredskap. Därför menar hon att även om barnet inte alltid kan leka överallt, kan
individen i fråga i alla fall vara på lekplatsen och umgås med andra barn (Elgström, 2017a).

4.2.3. Helsingborgs tillgängligaste lekplats
Den lekplats som idag är en utav stadens mest tillgängliga lekplatser är Slottshagens lekplats
(Elgström, 2017b). Slottshagen är Helsingborgs äldsta stadsdel. Lekplatsen anlades i
december 2016 och har ett medeltidstema (Elgström, 2017a). Utgångspunkten vid
utformningen var Slottshagens historia och syftet var att platsen skulle bli ”alla barns
lekplats” (Elgström 2017a, pkt 1). Lekplatsen är tänkt att passa alla barn i åldrarna 1-18 år
och har även utformats för olika typer av lek såsom lugnare lek. Hänsyn har även tagits till att
de barn som har en funktionsnedsättning ska kunna leka på lekplatsen. Vid utformningen av
lekplatsen har man arbetat med tilltalande färger och varit mån om att det ska finnas gott om
sittplatser. På grund av platsens historia vill man att lekplatsen ska fungera som ett
pedagogiskt verktyg (Elgström, 2017a).

4.3. Fallstudiens omfattning
I denna fallstudie undersöks främst markbeläggningen, utrustningen och lekredskapen på
lekplatsen, eftersom det är aspekter av den fysiska miljön som nämns i litteraturen så väl som
regelverken. Undersökningen går ut på att klargöra vilka hinder som finns i lekplatsmiljön
och huruvida lekplatsen i sig är tillgänglig samt huruvida dess lekredskap, bänkar och bord är
användbara för ett barn i rullstol. Utgångspunkten är att barnet ska kunna röra sig fritt på
lekplatsområdet och på egen hand kunna använda de redskap som finns, utan någon annans
hjälp. Med markbeläggning menas i detta arbete det material som har använts för att skapa
gång- och lekytor. Utrustningen är lekplatsens bänkar och bord, samt vind- och solskydd.
Ordet lekredskap hänvisar till bl.a. gungor och rutschbanor.
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4.4. Introduktion av fallstudiens ”tillgängliga” lekplatser
4.4.1. Hinderbanan
Hinderbanan är en lekplats belägen i den relativt nybyggda
stadsdelen Mariastaden. Lekplatsen anlades år 2006
(Elgström, 2017a) och ligger i ett grönområde, med
promenadstråk. I närheten finns även en mindre damm, samt
en förskola. Runtomkring grönområdet finns villor och
radhus. Hinderbanan har ett sjötema.

Lekplatsen "Hinderbanan".

4.4.2. För alla
Lekplatsen ”För alla” ligger i stadsdelen Planteringen i
södra Helsingborg och är belägen i ett bostadsområde med
flerfamiljshus och villor. I området finns mindre butiker
och även en skola. Lekplatsen har funnits en längre tid
men blev totalt ombyggd år 2007 (Elgström, 2017a). ”För
alla” har inget tydligt tema, utan är mest färgglad.
Lekplatsen "För alla".

4.4.3. Prinsessor och drakar
”Prinsessor och drakar” byggdes år 2014 (Elgström,
2017a). Lekplatsen är belägen i stadsdelen Drottninghög.
I denna stadsdel finns flerfamiljshus, ett centrum samt
skola och förskola och det pågår just nu en upprustning av
området där flerfamiljshusen renoveras. En bit ifrån
lekplatsen finns ett grönområde, samt en anläggning för
utomhusbad. Temat på denna lekplats är som det låter;
prinsessor och drakar.
Lekplatsen "Prinsessor och drakar".

4.4.4. Slottshagens lekplats
Slottshagens lekplats är belägen i parken Slottshagen i
centrala Helsingborg och nyanlades i december 2016
(Elgström, 2017a). I parken finns Helsingborgs landmärke;
borgen Kärnan. Lekplatsen har medeltidstema och innehåller
en miniatyr av Kärnan. I närheten av parken finns flera
skolor. Parken ligger även i anslutning till Helsingborgs
lasarett.
Slottshagens lekplats.
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4.5. Introduktion av fallstudiens ”otillgängliga” lekplatser
4.5.1. Safarileken
Safarileken ligger i stadsdelen Mariastaden och byggdes år
2015 (Elgström, 2017a). I denna del av Mariastaden pågår en
hel del byggnationer. Lekplatsen är belägen i ett område där
det finns villor och flerfamiljshus, samt baracker på tillfälligt
bygglov. Temat på lekplatsen är safari.
Lekplatsen "Safarileken".

4.5.2. Vikingbergslekan
Vikingbergslekan ligger i Vikingbergsparken i stadsdelen
Tågaborg. I denna stadsdel finns villor och flerfamiljshus.
Vikingbergsparken är en park där man främst promenerar.
Lekplatsen ligger i utkanten av parken och har utformats med
hänsyn till befintlig natur. Den anlades år 2009 och rustades
delvis upp år 2017 (Elgström, 2017a). Lekplatsen har inget
tydligt tema, utan har anpassats efter platsens naturliga
förutsättningar. Kanske kan man säga att temat är någon
form av ”skogssagoland”.

Lekplatsen "Vikingbergslekan".

4.5.3. Ryktborsten
Denna lekplats är belägen i den nyare delen av området
kallat Laröd. Ryktborsten anlades år 2009 (Elgström,
2017a). Runtomkring lekplatsen finns ett stort grönområde.
I området finns främst radhus och villor. Ryktborsten har ett
”bondgårdstema”.

4.5.4. Pirater i sikte
Pirater i sikte är en lekplats belägen på strandpromenaden
Gröningen. Intill strandpromenaden finns stora grönytor och
ett utegym, samt diverse restauranger och kiosker.
Lekplatsen har pirattema. ”Pirater i sikte” har funnits sedan
år 1999 och har under åren rustats upp ett flertal gånger,
senast år 2007 då det gjordes en stor upprustning. Lekplatsen
kommer att genomgå en ombyggnation under år 2018 och
kommer i samband med detta förmodligen att rivas
(Elgström, 2017a).

Lekplatsen "Ryktborsten".

Lekplatsen "Pirater i sikte".
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4.6. Markbeläggningen på de ”tillgängliga” lekplatserna
4.6.1. Hinderbanan
Gångvägen in till lekplatsen är gjord av grus. Underlaget på lekplatsen varierar. Här finns
grus, sand, gummi och gräs. Grus och sand är beläggningar som försvårar framkomligheten
för rullstolsburna barn, vilket gör att de delar av lekplatsen som har dessa typer av
markbeläggning blir mindre tillgängliga. P.g.a. det mjuka underlaget blir lekredskapen i dessa
områden oanvändbara, eftersom man inte kan köra intill dem med rullstol.

4.6.2. För alla
Gångytorna på lekplatsen är gjorda i gummi och asfalt. Det är således lätt att köra sin rullstol
på dessa hårdgjorda ytor. Dock finns det sand som underlag vid en del av lekredskapen, vilket
försvårar åtkomligheten.

4.6.3. Prinsessor och drakar
Gång- och lekytorna på lekplatsen är av asfalt och gummi, vilket gör det lätt för ett barn i
rullstol att komma fram på lekplatsen. Runtomkring lekplatsen finns en gräsmatta.

4.6.4. Slottshagens lekplats
Vägarna in till lekplatsen är av grus och det finns totalt tre entréer till lekplatsen. Den ena
entrén är en stentrappa, den andra en vanlig plan grusväg och den tredje en grusväg som har
lite lutning. Vid ingången är en grind som kan bli svåröppnad p.g.a. grusvägens lutning.
Markbeläggningen på lekplatsens gångytor är av grus, medan underlaget vid lekredskapen är
av antingen sand, gummi eller träspån.

4.7. Markbeläggningen på de ”otillgängliga” lekplatserna
4.7.1. Safarileken
Underlaget på lekplatsen består mestadels av grus, men det finns även sand och gummi.
Gångvägen som leder in till lekplatsen är gjord av grus. Kring lekredskapen är underlaget
mestadels sand och områdena runt redskapen är markerade med små trädstubbar som kan
utgöra ett hinder för barn i rullstol. På vissa platser är det för smalt för att komma emellan
med rullstol. På lekplatsen finns en gångstig gjord av stenplattor som är otillgänglig.

4.7.2. Vikingbergslekan
Underlaget på lekplatsen är av jord, sand och grus. Under samtliga lekredskap finns dessa
typer av markbeläggningar, vilket gör det problematiskt för ett barn i rullstol att ta sig fram.

4.7.3. Ryktborsten
På lekplatsen Ryktborsten är underlaget av grus och sand. Dessa typer av markbeläggningar
gör det tungt att framföra en rullstol, vilket försämrar tillgängligheten. Det första besökaren
möts av är dessutom en kant i trä som omgärdar hela lekplatsen. Denna kant kan utgöra ett
hinder för de barn som använder rullstol.

19

4.7.4. Pirater i sikte
Underlaget på denna lekplats är endast sand, vilket försvårar tillgängligheten för ett
rullstolsburet barn.

4.8. Utrustningen på de ”tillgängliga” lekplatserna
4.8.1. Hinderbanan
Lekplatsen ligger väldigt öppet och det finns inga vind- eller solskydd. Bänkarna på
lekplatsen har arm- och ryggstöd.

4.8.2. För alla
Lekplatsen har inga vind- eller solskydd. Det finns bänkar som har arm- och ryggstöd.

4.8.3. Prinsessor och drakar
På lekplatsen finns bänkar med arm- och ryggstöd, och bord med ett underrede som möjliggör
för en rullstolsburen att sitta intill bordet i sin rullstol. Här finns ett solskydd i form av ett
parasoll mellan två bänkar intill sandlådan. Klätterställningen i form av en drake kan fungera
som vindskydd.

4.8.4. Slottshagens lekplats
Lekplatsen har inga synliga vind- och solskydd. Dock är lekplatsen inhägnad genom att det
går en häck runt hela området, vilken kan fungera som ett vindskydd. På lekplatsen finns
bänkar med arm- och ryggstöd.

Bänk på För alla.

Bänkar med bord på Prinsessor
och drakar.

Bänkar med parasoll på
Prinsessor och drakar.

20

4.9. Utrustningen på de ”otillgängliga” lekplatserna
4.9.1. Safarileken
På lekplatsen finns stolar som är utrustade med arm- och ryggstöd, samt ett bord med ett
underrede som möjliggör för en rullstolsburen att köra intill bordet med rullstolen. Dock
saknar bänkarna intill bordet arm- och ryggstöd. Här finns inga specifika vind- eller solskydd.

4.9.2. Vikingbergslekan
På Vikingbergslekan finns bänkar med arm- och ryggstöd, samt bord som kan vara svåra att
sitta vid såvida man ej klarar av att ta sig ur rullstolen. Underredet på bordet hindrar den
rullstolsburne från att sitta vid kortsidan, eftersom benen inte får plats. Växtligheten på
platsen kan fungera som skydd mot både vind och sol.

4.9.3. Ryktborsten
På denna lekplats finns en yta avsatt för bänkar, bord och en utegrill. Bordet går att sitta vid i
rullstol, dock saknas arm- och ryggstöd på bänkarna. På platsen finns inga vind- eller
solskydd förutom ett litet trähus som kan tänkas fylla en sådan funktion.

4.9.4. Pirater i sikte
På lekplatsen finns bänkar med arm- och ryggstöd, vilket förenklar för ett barn i rullstol att
sätta sig på bänken, samt gör att barnet sitter stabilt och säkert. Här finns inga vind- eller
solskydd.

Bänkar med bord på
Safarileken.

Stolar och bord på
Safarileken.

Bänkar med bord på
Vikingbergslekan.

Bänk med bord på
Ryktborsten.

Utegrill på
Ryktborsten.

Bänk på Pirater i
sikte.
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4.10. Lekredskapen på de ”tillgängliga” lekplatserna
4.10.1. Hinderbanan
På lekplatsen Hinderbanan finns diverse lekredskap såsom gungor, rutschbana och
klätterställning. Här finns även en sandlåda, en båt och mindre redskap såsom en gunghäst. På
lekplatsen finns två rutschbanor, varav den ena är belägen på en ganska brant kulle. Eftersom
kullen är brant är det svårt för ett barn i rullstol att använda rutschbanan. Det finns endast en
trappa som alternativ väg, vilket gör att barnet får krypa upp för kullen eller trappan,
alternativt be en vuxen om hjälp. Den andra rutschbanan är betydligt mindre, men har endast
en trappa som leder upp, vilket gör att barnet återigen blir beroende av en vuxens hjälp. På
lekplatsen finns ett utkikstorn som barnet skulle kunna köra in i med sin rullstol. Dock blir det
svårt för barnet att ta sig upp i tornet då det är branta trappor upp, nästan som avsatser. Intill
sandlådan finns ett bord anpassat efter ett barn i rullstol, vilket gör att barnet kan köra intill
bordet och delta i leken som sker i sandlådan utan att behöva sätta sig i sanden. Underlaget
vid gungorna är sand, vilket gör det svårt för barnet att köra intill gungan för att på egen hand
ta sig från rullstolen till gungan. Det samma gäller för kinagungan. Lekplatsens gungbräda är
även den belägen på ett område med underlag av sand, vilket gör den otillgänglig för barnet.
Gungbrädan är i sig inte heller välanpassad, då den saknar bra rygg- och fotstöd. Båten på
lekplatsen går att köra intill och krypa upp på.

Kulle i anslutning till
rutschbana.

Lekplatsens mindre
rutschbana.

Utkikstornet.

Gungor med mjukt underlag.

Anpassat bakbord intill
sandlådan.

Båt som går att köra intill.

4.10.2. För alla
På lekplatsen För alla finns en kinagunga som gjorts otillgänglig eftersom underlaget är av
sand. Kinagungan i sig skulle kunna användas, dock behöver barnet hjälp att ta sig fram till
gungan. Lekplatsens rutschbana är ett enormt bygge och det finns totalt tre rutschbanor att
välja på. Tyvärr är vägarna upp endast avsedda för de barn som kan klättra själva. Man skulle
kunna tänka sig att en vuxen kan lyfta upp barnet, men p.g.a. höjden till avsatsen kan det bli
tungt. Även om det är lätt att ta sig fram till rutschbanan är det således knappast möjligt att
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använda den. Intill rutschbanan finns hjul att snurra på. Hjulen är placerade i lagom höjd för
att ett barn ska kunna leka med de sittandes i sin rullstol.
En mindre upphöjning som skapar en yta med studsmattor har anlagts och är gjord av gummi.
Ett rullstolsburet barn skulle obehindrat kunna köra upp för den lilla höjden och ta sig ur
rullstolen för att använda studsmattan. Runt omkring sandlådan är det kanter, men de är ej
höga och utgör således inget hinder för barnet. Det finns även en gångväg av trä runt ena
delen av sandlådan, vilket gör att barnet kan förflytta sig runt sandlådan. Det finns dock inget
bord anpassat för barn i rullstol, och vill barnet leka i sandlådan måste det således krypa in
och använda bakborden som placerats inuti sandlådan. Här och var på lekplatsen finns stubbar
gjorda i plast som kan fungera som pallar eller mindre klätterredskap.
På lekplatsen finns en multiarena där man kan utföra diverse bollsporter. Man skulle kunna
tänka sig att barnet kan spela basket, men p.g.a. den höga höjden på korgarna är det svårt att
göra mål. Ett fantasitåg tillverkat i trä finns på lekplatsen, men ingången till tåget är inte bred
nog för en rullstol. Det går därför inte att köra in i tåget med sin rullstol, utan barnet måste i så
fall krypa in för att sätta sig på de bänkar som finns inuti tåget. Från taket på tåget går en
rutschbana som inte är nåbar utan att klättra upp på taket via tågets väggar. Vid sidan av tåget
finns en gunghäst som är tillgänglig och delvis användbar p.g.a. att den har fotstöd och
handtag att hålla i. Den saknar dock ryggstöd, vilket försvårar för barnet att hålla balansen.
Intill tåget finns även luffarschack som barnet kan spela sittandes i rullstolen. Gungorna är
tillgängliga och lätta att köra intill med rullstol. Dock krävs eventuellt en vuxens hjälp för att
ta sig i gungan.

Bakbord inuti sandlådan.

Studsmattor på en gummihöjd.

Stege upp till rutschbanan.

Hjul intill rutschbanan.

Luffarschack.

Fantasitåget.
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4.10.3. Prinsessor och drakar
Det första man möts av på lekplatsen ”Prinsessor och drakar”, är prinsesstornet på den
konstgjorda gummikullen i mitten av lekplatsen. Från prinsesstornet går en rutschbana. En
ramp leder upp i tornet, men inte till rutschbanan. För att nå rutschbanan måste man klättra
upp för en stege vid sidan av tornet. Ett barn i rullstol kan således krypa upp, alternativt köra
med sin rullstol upp i tornet. Barnet kan dock inte nå rutschbanan. Den stora klätterställningen
i form av en drake går att köra intill, och i vissa fall även under igenom öppningarna. Dock
blir det svårt för ett barn i rullstol att använda klätterställningen då det inte finns någon
alternativ väg upp, såsom en ramp. Det barn som kan ta sig ur sin rullstol kan dock tänkas ha
möjlighet att leka vid drakens huvud, då detta är relativt lågt.
I övrigt finns gungor som är lättillgängliga och även varierade i utformning, vilket gör att de
passar fler barn. Ett barn i rullstol har givits möjligheten att köra intill gungan, samt även
ställa sin rullstol vid sidan av. Inuti sandlådan finns bord utplaverade, vilket innebär att ett
barn i rullstol inte kan delta genom att sitta kvar i sin rullstol utanför sandlådan. Detta hade
kunnat vara möjligt om bordet flyttats närmre kanten. Lekplatsens gungbräda är liten och har
ett handtag men saknar rygg- och fotstöd, vilket gör att ett barn med funktionsnedsättning kan
få svårt att hålla balansen.
Utmärkande för denna lekplats är en prinsesskrona, med speglar inuti, som kan fungera som
lekstuga. För ett barn i rullstol går det att köra runt kronan, men inte in genom öppningen. För
att komma igenom får barnet i så fall krypa.

Gungbrädan.
Prinsesskronan.

Rutschbanan från
prinsesstornet.

Sandlådan.

Drakhuvudet tillhörande
klätterställningen.
Rampen upp till tornet.

4.10.4. Slottshagens lekplats
På Slottshagens lekplats finns gungor placerade i en cirkel. Gungorna har sand som underlag
och är därför ej tillgängliga. Dessutom saknar de ett stabilt ryggstöd, vilket försvårar
användbarheten. Det finns däremot andra gungor, placerade i ett område där
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markbeläggningen är av gummi och därför är lätta att nå. Här finns tre olika typer av gungor
att välja mellan, varav en utav gungorna passar för de barn som har en funktionsnedsättning. I
övrigt finns två kinagungor som är användbara för de flesta men inte särskilt tillgängliga
eftersom även de är placerade på ett underlag av sand.
Ett område på lekplatsen är avsatt för klätterställningar. Här finns en klätterställning i metall
och lägre klätterredskap i form av stubbar och en träbänk. Ett barn i rullstol kan tänkas ha
förmågan att använda stubbarna och bänken, men eftersom underlaget där redskapen är
belägna är gjort av träspån, försvåras framkomligheten. Området uppfattas därför som
otillgängligt. Intill klätterredskapen finns ett pingisbord på ett underlag av grus. Bordet kan
användas av ett barn i rullstol, eftersom det finns plats för att köra nära intill bordet, då bordet
är ihåligt. Lekstugor i anslutning till en mindre rutschbana är tillgängliga då det finns en ramp
upp. Dock är entréerna små och utrymmet inne i lekstugorna väldigt litet, vilket gör att barnet
måste lämna sin rullstol för att komma in. P.g.a. att öppningarna är så små kan det försvåra för
ett barn att krypa in i lekstugan. Rutschbanan går att nå om man kryper upp för ett litet
trappsteg. Dock är även denna öppning väldigt smal. När barnet åkt rutschbanan hamnar det
på en avsats där underlaget är av sand. Det blir således svårt att ta sig därifrån självständigt.
Lekplatsens sandlåda har en lägre och en högre kant. Den högre är gjord av trädstubbar,
medan den lägre är gjord i trä. Den lägre kan uppfattas för hög för att ett barn ska kunna krypa
in i sandlådan obehindrat. Inuti sandlådan finns bord, dock finns inget bord anpassat för barn i
rullstol. På lekplatsen finns Kärnan i miniatyr på ett underlag av sand och omringad av en
upphöjd körslinga i trä. Det går att komma upp på denna körslinga via ett antal ramper. Väl
uppe i borgen finns en rutschbana. Det är dock svårt att ta sig upp i borgen, eftersom det
endast är trappsteg, som dessutom är relativt höga. Från borgen finns en gångbro över till en
större figur. Om barnet klarar att krypa upp för ett antal trappsteg kan även gångbron nås.
Utöver detta finns studsplattor, som går att köra intill med rullstolen och sätta sig på, samt en
figur föreställande en stor råtta som även den går att köra intill med rullstol.

Klätterställning.

Pingisbord.

Studsplattor.
Gunga för alla.

Ramp till
körslinga, samt in
i tornet.

Trappa upp till
rutschbanan i
tornet.

Lekstugor med
ramp.

Råtta i trä.
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4.11. Lekredskapen på de ”otillgängliga” lekplatserna
4.11.1. Safarileken
På lekplatsen finns gungor som är svåra att ta sig till p.g.a. sanden och kanterna runt omkring.
Här finns statyer av djur som man kan klättra upp på. Dock går det inte att komma intill
statyerna med rullstol p.g.a. det otillgängliga markunderlaget, samt för att det finns en kant
som utgör ett hinder. På lekplatsen finns en gångstig som ska inge en känsla av savannen.
Dock är denna stig otillgänglig för ett rullstolsburet barn.
Här finns sanddyner gjorda i gummi, med lianer som man kan svinga sig i. Dessa är
oanvändbara, därför att de inte går att nå utan att ta sig ner i ”gropen”, vilket är problematiskt
för ett barn i rullstol. Runt sanddynerna finns en gångväg med beläggning av gummi som går
att köra rullstolen på. Intill sanddynerna finns tre små trähyddor med en träbro som leder från
kanten av gångytan till hyddorna. Det är möjligt för ett barn i rullstol att köra fram till
hyddorna och även köra in i dem, men det är lite svårt p.g.a. träbrons ojämna yta, samt de små
ingångarna till hyddorna.

Hyddor med en träbro.

Gångväg vid sidan av lianerna.

Gångstig.

Elefantfigur, samt smal gångyta.

4.11.2. Vikingbergslekan
På Vikingbergslekan finns gungor, klätterställning, gunghästar, rutschbana, sandlåda, karusell
och en hinderbana gjord av bildäck och trädstubbar. Lekplatsens karusell är anlagd på en hålig
gummimatta. Gummi är ett bra underlag för den rullstolsburne, men p.g.a. sanden
runtomkring är det svårt att nå karusellen.
Hinderbanan som består av gummidäck är smal och dess underlag är av jord. Ett barn i
rullstol skulle kunna använda hinderbanan till att köra slalom mellan däcken, men p.g.a. det
trånga utrymmet blir detta svårt. Underlaget på platsen är så pass kompakt att det går enkelt
att köra på. Klätterställningen på lekplatsen leder till rutschbanan. Sanden runtomkring
klätterställningen otillgängliggör platsen och barnet får svårt att använda rutschbanan på egen
hand. Gunghästen saknar handtag samt rygg- och fotstöd vilket gör det svårt för ett barn med
funktionsnedsättning att sitta stabilt på egen hand. Samtliga lekredskap kan anses
otillgängliga p.g.a. markbeläggningen. Därför blir de också oanvändbara.
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Klätterställning.

Karusell på
gummiplatta.

Hinderbana av
gummidäck.

Gunghäst.

4.11.3. Ryktborsten
På denna lekplats finns en rutschbana utformad som en traktor, samt en hage med hästar och
kor gjorda i trä. Här finns traditionella gungor samt gungor som ser ut som lianer, där barnen
kan svinga sig från en sanddyna till en annan, likt de på Safarileken. På lekplatsen finns små
trähus för barnen att leka i. Sandlådan är i mitten av lekplatsen och är omgärdad av en
cirkelformad bana gjord i trä. Även på denna lekplats har redskapen gjorts otillgängliga p.g.a.
markbeläggningen. De blir således problematiskt för ett barn i rullstol att på egen hand
använda lekredskapen.

Hästar och kor i en hage.

Sandlåda med körslinga
runtom.

Trappa upp till rutschbanan.

Gungor i form av lianer.
Rutschbana från traktor.
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4.11.4. Pirater i sikte
Pirater i sikte har pirattema, därför har en stor klätterställning med anslutande rutschbanor
anlagts i form av ett skepp. Om klätterställningen inte otillgängliggjorts genom underlaget
hade ett barn i rullstol kunnat delta i leken, då klätterställningen i sig till viss del är användbar.
Det finns en plattform på klätterställningen som inte är så högt ovanför marken, samt ett
underrede med väggar som kan fungera som en liten labyrint. I övrigt finns gungor, en
kinagunga samt gunghästar i form av delfiner och hajar. Gunghästarna saknar ryggstöd, men i
övrigt hade de varit användbara. Utav gungorna är det främst kinagungan som hade kunnat
vara användbar. De övriga är svåra för ett barn i rullstol att sätta sig i på egen hand.

Labyrint under klätterställningen.
Plattform på klätterställningen.

Kinagunga.

Gunghäst.

4.12. Sammanställning av fallstudie
I nedanstående tabell sammanställs resultatet utav inventeringarna av lekplatserna. Respektive
aspekt (markbeläggning, utrustning och lekredskap) bedöms. Markbeläggningen bedöms som
”bra” om den är av ett hårt material som underlättar framkomligheten för ett barn i rullstol,
och som ”sämre”, om den är av ett mjukt material som försvårar framkomligheten.
Utrustningen bedöms som ”bra” om den har rygg- och armstöd, samt möjliggör för barnet att
sitta kvar i sin rullstol intill bordet. Den bedöms som ”sämre” om den är bristfällig.
Lekredskapen bedöms som ”tillgängliga” om de går att nå och komma intill med rullstol, samt
”användbara” om de faktiskt går att använda. I övrigt bedöms de som ”otillgängliga” om de
inte är nåbara för ett barn i rullstol. Om de bedöms som ”otillgängliga” innebär de att de även
är oanvändbara. Om ordet ”delvis” förekommer, innebär det att endast vissa utav
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lekredskapen är tillgängliga/användbara. Bedömningen av de tre aspekterna sammanställs i en
totalkolumn.

Hinderbanan
För alla
Prinsessor och drakar
Slottshagens lekplats
Safarileken
Vikingbergslekan
Ryktborsten
Pirater i sikte

Markbeläggning
Bra
Bra
Bra
Sämre
Sämre
Sämre
Sämre
Sämre

Utrustning
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Sämre
Sämre
Bra

Lekredskap
Delvis tillgängliga och användbara
Delvis tillgängliga och användbara
Tillgängliga, delvis användbara
Delvis tillgängliga och användbara
Otillgängliga
Otillgängliga
Otillgängliga
Otillgängliga

Total
OK tillgänglighet
God tillgänglighet
God tillgänglighet
OK tillgänglighet
Sämre tillgänglighet
Sämre tillgänglighet
Sämre tillgänglighet
Sämre tillgänglighet

5. Analys
I den fallstudie som gjorts kan utläsas att de lekplatser där tillgänglighet och användbarhet
varit en större del av planeringen, i verkligheten ofta är mer tillgängliga och användbara för
de barn som sitter i rullstol. På de lekplatser där tillgängligheten inte varit en lika stor del i
planeringen, är framkomligheten sämre.
5.1. Förhållningssätt till lag och riktlinjer
5.1.1. FN konventionerna
Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska varje
konventionsstat ta fram riktlinjer för hur tillgängligheten i den fysiska miljön ska säkerställas.
Detta är något som Sverige har tillgodosett genom Boverkets riktlinjer. Då Helsingborgs stad
beaktar dessa riktlinjer vid utformandet av lekplatser kan man anse att kommunen även
uppfyller det som står i konventionen, att en rullstolsburen individ ska kunna röra sig fritt i
den fysiska miljön. Genom att Helsingborgs stad anlägger och upprustar lekplatser möjliggör
de för barn att få leka, vilket tillgodoser det som stadgas i FN:s konvention om barnets
rättigheter. Dock medför byggandet inte att alla barn har möjligheten till lek, då inte alla
lekplatser, enligt fallstudien, är tillgängliga och användbara.

5.1.2. Boverkets riktlinjer
Genom att studera Enkelt avhjälpta hinder (HIN) och Tillgänglighet på allmänna platser
(ALM) uppmärksammar man att riktlinjerna syftar till att säkerställa att allmänna platser och
andra anläggningar än byggnader blir tillgängliga, alltså nåbara och framkomliga för
rullstolsburna. Även utrustning såsom bänkar och bord ska vara användbara för de som
använder rullstol. Dock behöver inte lekredskapen vara det, vilket går emot det som framgår
av den övriga litteraturen; att alla barn ska kunna delta i leken genom att kunna använda
lekredskapen.
I studien som gjorts i detta arbete framgår att Helsingborg stad följer Boverkets riktlinjer, då
man arbetat för att avhjälpa hinder, samt till viss del tillgängliggöra lekplatser. Boverkets
riktlinjer, är som framgått tidigare, endast råd för hur en kommun bör agera. Fallstudien visar
på att de tillgängliga lekplatserna har en bra markbeläggning, som är hård, jämn och halkfri,
vilket gör det enkelt för en rullstolsburen individ att ta sig fram på lekplatserna. De
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otillgängliga lekplatserna har däremot generellt sett en mjuk och ojämn markbeläggning,
vilket gör det svårt att framföra en rullstol. Eftersom underlaget på 5 av 8 lekplatser enligt
fallstudien är av sämre art, tillgodoses inte tillgängligheten för rullstolsburna barn. Dessutom
visar fallstudien på att utrustningen är av sämre art på de otillgängliga lekplatserna. Totalt sett
är utrustningen bristfällig på 2 av 8 lekplatser, vilket går emot Boverkets riktlinjer om enkelt
avhjälpa hinder. Både markbeläggning och utrustning är något som enligt HIN definieras som
enkelt avhjälpta hinder. Markbeläggningen på Pirater i sikte är ett exempel på underlag som
bör åtgärdas, då det utgör ett hinder för barn som använder sig av rullstol.
Markbeläggningen är det som enligt fallstudien kännetecknar en ”tillgänglig” lekplats,
eftersom det möjliggör för barn i rullstol att röra sig fritt på lekplatsområdet. Genom att
markbeläggningen på lekplatsens gång- och lekytor, samt intill lekredskapen är hård, jämn
och halkfri, möjliggör det för barnet att nå lekredskapen. Endast ett fåtal utav lekredskapen på
de tillgängliga, respektive otillgängliga lekplatserna är användbara för ett barn i rullstol, vilket
är i linje med Boverkets riktlinjer. Vissa utav lekplatserna som beskrivs i fallstudien har
nyanlagts utan att tillgängliggöras fullt ut. Tillgängligheten till lekredskapen på de tillgängliga
lekplatserna är generellt sett bättre än på de otillgängliga. Även om barnet inte kan använda
alla lekredskapen på de tillgängliga lekplatserna, kan de i alla fall nå dem, och vara delvis
delaktiga i leken.
I ALM stadgas att lekplatser ska tillgängliggöras om det är rimligt med hänsyn till praktiska
och ekonomiska förhållanden. Om Helsingborgs stad har haft en rimlig orsak till att inte
tillgängliggöra dessa lekplatser fullt ut, är det således i enlighet med riktlinjerna. Dock kan
man mena att Helsingborgs stad inte följt Boverkets riktlinjer i form av ALM, eftersom
allmänna platser och andra anläggningar än byggnader alltid ska göras tillgängliga vid
nyanläggning. Lekplatserna som nyanlagts på 2000-talet är Hinderbanan, Slottshagens
lekplats, Vikingbergslekan, Safarileken och Ryktborsten. På 4 av 5 utav dessa lekplatser är
markbeläggningen av sämre art eftersom den är av grus, sand, jord eller träspån. Dessutom är
utrustningen bristfällig på Vikingbergslekan och Ryktborsten, eftersom bänkar och bord inte
anpassats efter en individ med funktionsnedsättning som använder rullstol. Genom att
utrustningen är bristfällig, minskas det sociala rummet på lekplatsen. Barn i rullstol får p.g.a.
dessa brister inte möjlighet att sitta på en bänk eller intill ett bord och känna sig delaktiga i det
sociala umgänge som ofta pågår på dessa delar av lekplatsen. Vad som uppmärksammats i
denna fallstudie är även bristen på sol- och vindskydd på lekplatserna. Det finns inget krav i
regelverken på att sol- och vindskydd ska finnas, dock har det varit en rekommendation i den
övriga litteraturen. Kanske beror bristen på skydden just på att det inte finns någon
lagstiftning kring dem.

5.1.3. Plan- och bygglagen
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska en allmän plats eller en anläggning vid ny- och
ombyggnation göras tillgänglig. Dock gäller detta med hänsyn till landskapsbilden, samt de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Samtliga lekplatser i fallstudien har nyanlagts
eller blivit upprustade och därigenom genomgått en ombyggnation. Trots detta har inte alla
lekplatser tillgängliggjorts, vilket kan förklaras med att hänsyn måste tas till landskapsbilden.
I detta fall syftas främst på Pirater i sikte och Vikingbergslekan, som båda ligger på platser
med naturliga förhållanden som gör det mer problematiskt att tillgängliggöra dem. Pirater i
sikte ligger intill en strandpromenad och med hänsyn till landskapsbilden är det förståeligt att
markbeläggningen på lekplatsen är sand. Dock kan man anse att det med dagens teknik går att
utforma lekplatser som oavsett ”naturlig” eller ”konstgjord” markbeläggning kan smälta in i
landskapsbilden. Vad gäller Vikingbergslekan har hänsyn tagits till Vikingbergsparkens
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landskapsbild. Trots att lekplatsen inte gjorts tillgänglig kan man argumentera för att det beror
på att planerarna önskat bibehålla landskapsbilden för att ge barnen en speciell upplevelse.
Dock ges inte alla barn möjligheten till denna upplevelse.
Vad som skiljer PBL från ALM är att reglerna för tillgänglighet även gäller vid
ombyggnation. Således går inte lagen och riktlinjerna hand i hand. PBL är bindande för alla
kommuner som har hand om planläggning och anläggning av allmänna platser, vilket bör
innebära att dess regler går före ALM. Även om lagen säger att lekplatser ska tillgängliggöras
även vid ombyggnation, behövs råd som kommunerna kan följa. Därför kan man argumentera
för att ALM även bör gälla vid ombyggnation.

5.2. Planering och utformning av lekplatserna
I litteraturstudien beskrivs hur planerarna bör agera då de planerar för byggnation av en
lekplats. Det föreslås att en dialog bör föras med barn för att få deras syn på hur lekplatsen ska
utformas. Detta är något som Helsingborgs stad gjort genom en så kallad ”lekdialog”. Genom
denna lekdialog har de lyckats få barnens åsikter om hur de vill leka och vad de vill ska finnas
på en lekplats. Dock kan man fundera över vilka barn som deltagit i denna dialog. Barn är
olika och har olika intressen, därför är det viktigt att ha en större blandning av barn, för att
kunna tillgodose fler behov. Att bara föra dialog med barn som inte har en
funktionsnedsättning bidrar till att endast en grupps åsikter och behov beaktas. Det är därför
viktigt att planerarna söker sig till fler barn, både de som inte har en funktionsnedsättning och
de som har diverse nedsatt rörelse- eller funktionsförmåga. Man kan även tänka sig att
kommunen för dialog med intresseorganisationer för barn med funktionsnedsättning, vilket
skulle kunna bidra till att fler lekplatser utformas på ett tillgängligt och användbart sätt.

5.3. Lekplatsernas tillgänglighet och användbarhet
Resultatet utav fallstudien visar på att tillgänglighet i praktiken definieras av
markbeläggningen, samt huruvida det finns hinder såsom kanter. Tillgängligheten är god om
markbeläggningen är hård, jämn och halkfri, vilket den är då underlaget är av t.ex. asfalt och
gummi. Kanter på gångytor eller intill lekredskap ska inte utgöra hinder. Om det finns kanter
som är högre än övriga markbeläggningen, anses området vara delvis otillgängligt. Enligt
litteraturstudien har det som tidigare kallades för handikappanpassning, ersatts av en
sammansättning av begreppen tillgänglighet och användbarhet. Många utav de lekredskap
som beskrivits i fallstudien är inte användbara för ett barn i rullstol. Ibland beror det på att
redskapet i sig inte är anpassat efter barnets funktionsnedsättning, och i andra fall beror det på
att lekredskapet gjorts otillgängligt eftersom markbeläggningen intill eller under redskapet
försvårar för ett rullstolsburet barn att nå det. Detta visar tydligt på att tillgänglighet och
användbarhet går hand i hand, eftersom om lekplatsen inte är tillgänglig, blir lekredskapen
och den övriga utrustningen otillgänglig och därmed oanvändbar. Det krävs därför att
planerare tillgodoser åtkomsten till redskapen och utrustningen, likväl som användandet av
dem.
I fallet med Helsingborgs stad beskrevs hur kommunen själva tagit fram lekredskap i form av
ett lekhus och två olika bakbord, som är anpassade för att kunna användas av barn i rullstol.
Detta är ett bra exempel på vad kommuner kan göra för att främja att lek på lekplatser blir
möjligt för alla barn. Även om inte alla rullstolsburna barn vill leka med alla lekredskap, ska
de i alla fall erbjudas möjligheten att göra det. Alla barn är olika och har olika intressen och
önskemål. Det är därför planerarnas ansvar att det finns möjlighet för alla barn att göra allt
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vad lekplatsen har att erbjuda. Således bör fler kommuner ta initiativ till att själva anpassa fler
lekredskap så att de blir både tillgängliga och användbara för barn i rullstol. En alternativ
lösning är att göra en ändring i ALM som säger att alla lekredskap, eller ett visst antal, ska
vara tillgängliga och användbara för barn med nedsatt rörelseförmåga.

6. Diskussion/Slutsats
Utav det som hittills sagts framgår att det krävs incitament för att säkerställa en tillgänglig och
användbar lekplatsmiljö. Regelverket är ett verktyg för att styra utformningen av den fysiska
miljön. Det krävs således tydligare definition av vad tillgänglighet, samt användbarhet är.
Som det ser ut nu går begreppen att tolka ganska fritt. För att lekplatserna ska ha samma
standard krävs ett strängare regelverk som beskriver både vad och hur saker ska göras, utan
att inskränka på kreativiteten i utformningen. Boverkets riktlinjer ger endast råd för hur en
kommun bör agera, vilket medför att kommunen kan göra på andra sätt så länge kriterierna
uppfylls. Även om kommunen uppfyller kriterierna leder det fria tillvägagångssättet till att
lekplatserna får olika standard. Genom att tydligt beskriva vad och hur kommunen ska göra
kan man säkerställa att lekplatserna har samma nivå av tillgänglighet och användbarhet. Det i
lagen som kan anses vara ett kryphål är orden ”så snart det inte är orimligt med hänsyn till de
praktiska och ekonomiska förutsättningarna” (BFS 2013:9 - HIN 3, 5§). Ingen kommun ska
kunna bortförklara den dåliga tillgängligheten genom att skylla på ekonomiska problem. Med
tanke på den teknik som finns idag bör det ej heller gå att skylla på de praktiska
förutsättningarna. Däremot är landskapsbilden viktig att bevara, vilket kan tänkas vara en
rimlig anledning till att tillgängligheten är aningen sämre på vissa platser. Dock går det att
hitta lösningar som gör att tillgängligheten tillgodoses utan att landskapsbilden påverkas. Alla
människors rätt till att röra sig fritt ska tillgodoses. Viktigast är säkerställandet av barns rätt
till lek och alla barns möjlighet till ett socialt liv.
Tillgängligheten och användbarheten kan säkerställas genom att varje kommun utlyser årliga
tävlingar som går ut på att skapa en tillgänglig och användbar lekplats. På så vis förflyttas
fokus från ”estetiskt tilltalande” till ”funktionellt tilltalande”. Med det sagt behöver inte en
tillgänglig lekplats vara mindre kreativ och inbjudande till lek. En annan lösning skulle kunna
vara ekonomiska medel, såsom att kommunen anlägger ett antal tillgängliga och användbara
lekplatser och i utbyte bidrar staten med likvida medel eller anlägger något som kommunen
behöver, såsom bostäder eller infrastruktur. Ofta finns kunskap till att bygga tillgängligt och
användbart, men det hämmas då det kan anses vara mer problematiskt, tidskrävande och
dyrare än andra lösningar.
Även om tillgänglighet och användbarhet ska tas hänsyn till är det snarare frågan om vad som
är tillgängligt och användbart, och i så fall för vem. I detta arbete har endast ett rullstolsburet
barns perspektiv behandlats, men de som använder rullstol är inte en homogen grupp. Även
om de har samma funktionshinder innebär det inte att de har samma funktionsnedsättning.
Vissa kan vara mer rörliga än andra, vilket gör det svårt för en planerare att tillgodose alla
barns behov. Samtidigt ska en lekplats inte vara så pass anpassad att den riskerar att inte vara
användbar för barn utan funktionshinder. Det är viktigt med en mångfald på lekplatsen och
därför bör det finnas lekytor och redskap som passar fler barn, istället för alla barn. Genom att
ha en lekplats som är tilltalande för fler barn och också tillgänglig och användbar för de flesta,
gynnas den sociala hållbarheten genom att barn lär sig att alla är olika. Kanske kan de se
varandras likheter och olikheter, begränsningar och förmågor, vilket bidrar till mer tolerans
och hänsyn.
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Slutsatsen av detta arbete blir således att säkerställandet av tillgängliga och användbara
lekplatser gynnar rullstolsburna barns (och även övriga barns) möjlighet till socialt samspel.

6.1. Metodkritik
Den metod som använts i detta arbete har bidragit till en kvalitativ undersökning av totalt 8
lekplatser i Helsingborg. Detta arbete skulle kunna utvecklas genom att införa mer tekniska
specifikationer och därefter undersöka huruvida lekplatserna är anpassade efter de mått som
anges i diverse regelverk och riktlinjer. Den intervju som genomfördes i fallstudien hade
kunnat ge utförligare information genom att den istället hade gjorts på plats i form av ett möte
mellan författaren och intervjuobjektet. På så vis hade det varit enklare att tolka och förstå de
svar som gavs på respektive intervjufråga. En bredare aspekt av tillgänglighet och
användbarhet hade kunnat ges läsaren genom att fler funktionsnedsättningar såsom synskador,
dövhet, etc. behandlats. Bortsätt från detta har arbetet belyst en viktig aspekt av vårt samhälle,
att alla barn ska ges möjlighet att leka.
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