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Sammanfattning 
Detta projekt bygger på ett samarbete med Group perimeter protection AB som är en del av 
Gunnebos koncern. GPP levererar områdesskydd och bland dessa grindar och staket till 
förskolan.Samarbetet har resulterat i utvecklingen av en säker och brukarvänlig grind till 
förskolans utomhusmiljö. Projekt syftar till att utveckla en nytänkande användarvänlig 
utomhusgrind till förskolan. I dag är förskolans säkerhet ett omdiskuterat ämne i media och 
inom förskolan, vilket resulterat i att regeringen har tillsatt en utredning för att komma till 
rätta med vart det brister? Innan den utredningen gett några svar, utgår vi ifrån 
observationer i vardagen. Det har visat att grinden är något som ofta lämnats olåst. Till 
detta finns en rad olika förklaringar. Däribland: konstruktioner som inte fungerar som tänkt, 
dåligt underhåll, moraliska aspekter hos föräldrar, en överbelastad arbetssituation med ökat 
ansvar hos förskolelärare och en utomhusmiljö som inte är anpassad till dagens förskolas 
verksamhet. Det finns inga egentliga standarder för hur en grind skall utformas för att vara 
säker förutom ett antal direktiv som man bör ta i beaktning. Dagens befintliga 
förskolegrindar runt om i Sverige har visat sig vara ett underprioriterat ämne och det finns 
tydliga brister i underhåll. Vems är då egentligen ansvaret? Vem ser till barnens bästa? Och 
hur skapar men en säker men kreativ förskola för att anpassa sig till dagens förskolas 
pedagogiska tänk kring utomhusmiljön? 
Dagens förskolegrindar ser i princip likadana ut och få förändringar har skett sen tiden för 
70-talet. Det är svårt att skilja konkurrenterna åt och få har riktad sig mot användarna av 
produkten: föräldrar och förskolelärare. Den nya grinden utgår ifrån användarnas åsikter och 
tankar kring produkten. Resultatet blev en nytänkande och välkomnande grind som tydligt 
visar vägen in till förskolans verksamhet.  



 Summary 
This project is developed together with Group Perimeter Protection AB. They produce 
perimeter protection in form of fence and gates to preschool. This projects aim was to 
develop an innovative and user-friendly outside gate for preschools. Today the security is 
being discussed in media which has resulted in that the Swedish government has declared an 
investigation due to the problems. What and which are the failures? Before this is known to 
the public we observe our environment and evaluate in daily life. The gate in preschool has 
many times turned out to not be locked proper. There are many factors that is involved in this 
outcome: constructions that doesn’t work, bad maintenance, moral aspects in parents, a 
overloaded work situation with growing responsibility for the preschool teachers and an 
environment that aren’t suited for today’s outdoor education. There are no standard in this 
product field only “safety directions” to follow. Today’s gates have been observed and been 
shown to be under low priority. They often are in a very bad state, and badly maintained. 
How are the once to take responsibility? Who look the children’s best?  How do we create a 
preschool that is well suited for the educational abilities of today?   
Gates today look a lot alike and they have stopped in development since the early seventies. 
It´s hard to tell the company’s products apart and few of them have the real user in mind: the 
parents and the preschool teachers. The new gate has been development in a close 
relationship with the users. They have shared their thoughts. This has resulted in a gate that 
signals new thinking, welcoming and showing of a clear entrance to the preschool of today.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
Jag vill tacka min handledare på Group perimeter protection, Jan Constantin och deras team i 
Ödeborg för visad öppenhet och för att jag fick förtroendet att ta mig an detta projekt. Jag 
vill tacka Staffan Ericsson för hans guidning i konstruktionsarbetet. Detta projekt har varit en 
stor utmaning och av just den anledningen vill jag rikta mitt största tack till mina kära 
kamrater i skolan. 
 

 
 



 

Utveckling av grind till förskolan ..................................................................................... i 

Högskolan på Gotland ...................................................................................................... i 

2012/ ;47 ............................................................................................................................. i 

Examensarbete ................................................................................................................. i 

Författare: Amalia Ericsson .............................................................................................. i 

Programmet Design och konstruktion ........................................................................... i 

Ämne: Industriell design .................................................................................................. i 

Handledare: Staffan Ericsson .......................................................................................... i 

1 Inledning: ................................................................................................................... 1 
1.1 Projektets Bakgrund: ....................................................................................... 1 
1.2 Problemdefinition ............................................................................................ 1 
1.3 Problem ............................................................................................................. 1 
1.4 Metod ................................................................................................................ 2 
1.5 Avgränsningar .................................................................................................. 2 
1.6 Mål ..................................................................................................................... 2 
1.7 Projektpartner .................................................................................................. 2 

2 Faktainsamling ........................................................................................................... 3 
2.1 Varumärket Gunnebo ....................................................................................... 3 
2.2 GPP:s produktionen Ödeborg.......................................................................... 4 
2.3 Barnsäkerhet .................................................................................................... 6 
Gunnebostängsel, Foto ur boken Älskade Form, svensk formhistoria från 50-, 60- 

och 70-talen, Thomas Eriksson ........................................................................ 6 
2.4 Säkerhetsaspekter för produkten ................................................................... 7 
2.5 Utomhusmiljön ................................................................................................. 8 

Kabyssens förskola på Gråbo, Foto: Amalia Ericsson ........................................ 8 
2.6 Barnets perspektiv ........................................................................................... 9 
Det finns ingen lag som skyddar barnen mot dessa faror utan de är utlämnade 

till att myndigheter, kommuner, vuxna och produkter som till exempel 
grindar ser till att skydda dem. ........................................................................ 9 

2.7 Vems ansvar? .................................................................................................... 9 
2.8 Underhåll och service ..................................................................................... 10 

3 Marknadsanalys ....................................................................................................... 12 
3.1 Produktanalys ................................................................................................. 12 

3.1.1 Dagens förskolegrindar ute i verksamheterna ................................. 13 
3.1.2 Låskonstruktionerna .......................................................................... 14 

3.2 Konkurrentanalys ........................................................................................... 14 
3.3 Brukaranalys ................................................................................................... 15 

3.3.1 Personas.............................................................................................. 15 
3.3.2 Föräldrarnas synpunkter .................................................................... 16 
3.3.3 Förskolelärarnas synpunkter ............................................................. 17 
Vävda illustrationer i det flätade stängslet, Foto med tillåtelse av fotograf och 

skapare Sofia Arvidsson ...................................................................... 18 
3.3.4 Grinden, förskolans entré .................................................................. 18 
3.3.5 Synpunkter från två arkitekter .......................................................... 18 



3.3.6 Analys av dagens problem med förskolegrindarna ......................... 19 
3.3.7 Dagis vs Förskola ................................................................................ 20 

4 Idégenerering ............................................................................................................. i 
4.1 Koncept 1, Den trygga grinden ......................................................................... i 
4.2 Koncept 2, Den moderna grinden ................................................................... ii 
4.3 Den proffsiga grinden ..................................................................................... iii 
4.4 Den tydliga grinden ......................................................................................... iv 
4.5 Spegla förskolans verksamhet ........................................................................ v 
4.6 Tankar kring låset ............................................................................................ vi 
4.7 Analys kring valt koncept ................................................................................ vi 

5 Genomförandet ....................................................................................................... vii 
5.1 Färganalys ....................................................................................................... vii 
5.2 Materialval ...................................................................................................... viii 

Hags lekställning på Gråbo Visby, tillverkat av Impregnerat och laminerat kraftpapper, 
Foto Amalia Ericsson ................................................................................................ viii 

6 Vidareutveckling valt koncept ................................................................................. xi 
6.1 Grindens olika beståndsdelar ......................................................................... xi 
6.2 Konstruktionsförslag självstängning.............................................................. xii 

6.2.1 Analys av valt funktionskoncept ....................................................... xiii 
6.2.2 Konstruktion ....................................................................................... xiii 
6.2.3 Enkelgrindens utformning ................................................................. xiii 

6.3 Grindstolpar .................................................................................................... xiv 
6.4 Dubbelgrinden ................................................................................................ xiv 

6.4.1 Grindram, Profilerna ............................................................................ xv 
6.5 Pedagogiskt material till staketet ................................................................. xvi 
6.6 Helhetskonceptet ........................................................................................... xvi 
6.7 Marksprinten .................................................................................................. xvi 

7 Resultat och Analys ................................................................................................ xvii 

8 Slutsats och rekommendationer .......................................................................... xxiv 

9 Källförteckning ........................................................................................................... i 

10 Bilagor ......................................................................................................................... i 
10.1 Förskolegrindar Mölndal ................................................................................... i 
10.2 Förskolegrindar Visby ....................................................................................... ii 
10.3 Förskolegrindar Värnamo Kommun ............................................................... iii 
10.4 Beslut fattat av regeringen, utredning säkerhet förskola ............................ iv 
10.5 Funktionsanalys brukare .................................................................................. v 
10.6 Funktionsanalys produktionsframställning ................................................... vi 
10.7 Kravspecifikation ............................................................................................ vii 



1 Inledning: 
1.1 Projektets Bakgrund: 

Dagens utbud av grindar i förskolan har igenom kontakter med förskolelärare visat sig ha en 
del problem som medför att produkten inte fungerar som tänkt utifrån brukarna.  Förskolan 
har en ökad storlek på barngrupperna. Barngrupper i åldern 3-5 år kan vara så stor som 21-
23 barn. I åldern 1-3 år cirka 15 barn och 1-5 år ca 21 barn enligt kontakt med 
referensperson i Mölndals kommun. ”Hösten 2010 fanns totalt 27 100 barngrupper i 
förskolan.  4800 grupper hade 21 barn eller fler. 1Det är en ökning med över 220 stora 
grupper jämfört med året innan. 18 procent av barngrupperna har idag 21 eller fler barn. Det 
kan jämföras med 2003 då motsvarande siffra var 15 procent”, enligt uppgifter hämtade från 
skolverket. Varje förskolelärare har i regel ca 5,4 barn att ha koll på. Detta är en drastisk 
ökning av barn per anställd sedan år 2000. Det finns ingen statistik över antal rymningar, 
men den senaste tiden genererat har genererat artiklar i media (tidningar, internet, tv) om 
rymningar från förskola, där grinden visat sig varit olåst. En undersökning på upplevelsen av 
produkten och innebörden av att den ”inte fungerar”, förstod jag att detta är ett område 
som har potential att förbättras utifrån ett nytänkande. I diskussion med förskolelärare till 
följd av en kortfattad marknadsundersökning, visade det sig att det finns stora problem på 
förskolor i att grinden alldeles för ofta lämnas olåst av föräldrar. Detta innebär att grinden 
allt för ofta lämnas olåst vid tidpunkten för hämtning och lämning. För förskolelärarna 
innebär det att barnen lyckas smita ut.  Jag valde att kontakta Gunnebo och fick där vidare 
kontaktuppgifter till Group Perimeter Protection som bland annat tillhandahåller 
områdesskydd för säkerhet med grind och staket för förskola.  

1.2 Problemdefinition 

Hur skall en förskolegrind utformas för att enkelt och säkert kunna användas och förstås av 
brukarna? 

1.3 Problem 

Grindarna har till uppgift att skydda barnen från att röra sig på icke barnvänliga områden, 
som vägar och parkeringsplatser. Grinden har blivit något av ett dilemma för 
förskoleverksamheterna, då de tenderar att inte stängas ordentligt av föräldrar. Detta till 
följd av ett icke ”fungerande” lås, slarv, dåligt ansvar från föräldrarnas sida och ett extra 
arbetsmoment för förskolelärarna.  Det har hänt att barn som väl tagit sig ut genom grinden 
promenerat hela vägen hem till bostaden där de bor. Detta utgör ett riskmoment och en 
brist i säkerheten för barnen, en oro från föräldrar och en svårlöst uppgift förskolelärare som 
redan i dagsläget har ett stort ansvar.  
 

                                                      
1 http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/fler-barn-an-nagonsin-i-forskolan-1.170251 

 



1.4 Metod 

Projektets läggs upp enligt designprocessen, med start i den begynnande planerings- och 
analyseringsfasen. Där kommer studier genom referens- och brukargrupp att göras för att få 
en tydligare bild av projektets bakgrund och helhet. Därefter kommer fasen för 
idegenerering som tar fram ett antal koncept utifrån brukarna. Detta presenteras för 
brukare och sedan för företaget. Ett koncept väljs ut och går vidare in i genomförandefasen 
där modell, prototypbygge och vidareutveckling sker i samverkan med företag med 
återkoppling till brukare. 

1.5 Avgränsningar 

Jag kommer inte att göra en färdig dimensionering, fullständig produktionsanpassning, 
produktions och kostnadskalkyl. Grindens barnsäkerhetslås kommer heller inte att 
färdigutvecklas under detta projekt.   
 

1.6 Mål 

Projektets mål är att med hjälp av designprocessen utforma och ge förslag på innovativa 
lösningar på en förskolegrind. Lösningen skall göra att anordningen brukas på ett säkert och 
funktionellt sätt. Målet med projektet är också att utforma produkten utifrån ett nytänkande 
och med en estetiskt tilltalande formgivning samt få en övergripande förståelse för helheten 
kring förskolegrindarnas funktion i det dagliga arbetet på förskolan och i barnens 
utomhusmiljö. 

1.7 Projektpartner 

Projektet baserar sig på ett samarbete med Group Perimeter Protection AB som tillhandla 
yttre områdesskydd så som grindar, barriärer, stolpar och stängsel. GPP är ett internationellt 
företag som bildades i januari 2011 och som blivit en separat del inom Gunnebo AB:s 
koncern. Nybildandet gjordes för att fokusera och utveckla de enskilda delarna inom 
verksamheten. Områden som företaget riktar sig till är ambassad, militär, kraftverk, logistik, 
flyplats, vägsäkerhet, idrottsplats, förskola, hem och villa. Företaget har en ambition att 
leverera hög kvalitet utifrån en lång historia som skapat stor kompetens och erfarenhet 
inom företaget. Företagets verksamhet bygger på värdeord som miljö, kvalitet, 
användbarhet och erfarenhet. 



2 Faktainsamling 
Under faktainsamlingen besöktes GPP:s produktionen av grindar I Ödeborg. Marknaden 
analyserades utifrån dagens konkurrenter och deras produkter inom området. I Mölndal, 
Visby och Värnamo kommun dokumenterades de befintliga grindarnas utseende vid 
förskolor. Dagens lösningar diskuterades sedan med tre stycken förskolelärare i från vardera 
kommunen. Ett diskussionsunderlag togs fram och lades ut på sighten familjeliv.se. Detta för 
få en bild av föräldrarnas åsikter och tankar. Utöver detta har jag läst och tagit del av artiklar 
och program publicerade i tidningar och media kring ämnet. 
 

2.1 Varumärket Gunnebo 

Gunnebo Bruk bildades 1764, då med att tillverka spikar och kedjor för sjöfartsindustrin. Idag 
är Gunnebo ett världsledande företag vad gäller säkerhetslösningar för så väl industri som 
för offentliga miljöer. 1911 började bolaget tillverka det klassiska stängslet som med svenska 
folket blivit ”gunnebostängsel” och ett tydligt varumärke skapades med den gröna färgen 
och det flätade nätet som kännetecken. Det har blivit ett så vanligt inslag att det knappast 
har reflekterats över tills nu, då samhället har förändrats avsevärt sedan produkten först 
antog marknaden under 60-talet. Gunnebo har levererat ändamålsenlig och 
kvalitetsprodukter i många år. Och det är också värdeord som är starkt förknippade med 
Gunnebo inte bara gentemot kunder utan det är även tydliga styrdokument inom 
verksamheten. Gunnebo vill leverera säkra, kvalitativa och brukaranpassade produkter. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produktskisser, tavlor hängandes i GPP:s lokaler. Foto: Amalia Ericsson



2.2 GPP:s produktionen Ödeborg 

Produktionen av områdesskydd och däribland förskolegrindarna och staketen ligger i 
Ödeborg utanför Göteborg. Här befinner sig den produktion som idag finns kvar av 
tillverkningen av grindar för Group Perimeter Protection AB. Jan Konstantin konstruktör på 
företaget visar mig runt och jag får ta del av befintliga lokaler och hur produktionen går till i 
dagsläget. Jan arbetar som konstruktör och tar även hand om order och frågor kring 
montering. Han har varit med och tagit fram nya lösningar. Företaget har en grupp som 
består av fyra personer med olika befattningar som utgör produktutvecklingsteamet.  
    Ödeborg har varit navet för Gunnebos produktion av områdesskydd sedan 1970-talet. I 
dag har industrin kraftigt minskat i Sverige och på produktion och produktutvecklingen i 
Ödeborg arbetar i dagsläget 27 personer (kontor+verkstad). Kontor finns även i tyskland och 
Frankrike. Lars Svensson jobbar med att ta fram speciallösningar åt kunderna. Det är en hel 
del beställningar av specialkonstruktioner som tas fram.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Lackeringsmaskin och färdiga grindar för montering Ödeborg, foto: Amalia Ericsson 

 
GPP:s  ”barnstugegrindar” tillverkas delvis i Kina (svets av nät, grindram och 
varmförzinkning) För fem år sedan tillverkades allt i fabriken.  Det enda de inte gjorde då var 
varmförzinkningen som gjordes i samarbete med ett grannföretag. Vid rundvandringen i 
lokalerna träffade jag tre personer vid produktionen.  Ovan nämnda Lars Svensson, Gunnar 
Antonsson, var uppgift är att plastbelägga ståltråden med PVC. Vidare träffade jag Said 
Antonsson. Han har hand om de maskiner som väver tråden till ett nät, samt förpackning av 
nätet till kompaktare rullar för billigare transport. Vid besöket i verkstan fick jag en tydlig 
känsla av en yrkesstolthet och en öppenhet för att få dela med sig av sin yrkeskunskap.  
Gunnar har arbetat på fabriken sen tidigt 70-tal och har en märkbar kunskap i det han gör. 
Detta är alltså de moment som utförs i lokalerna idag. PVC-beläggning ståltråd, 
pulverlackning av grindar, flätning av ståltråd till nät, produktutveckling, specialverkstad 
samt lagerhantering och kontor med inköpsansvariga, monterings, konstruktionsansvariga 
och ekonomiansvariga.  
   I dagsläget menar Jan att de gör väldigt många speciallösningar. De säljer fyra olika 
grindalternativ: Enkelgrind på 1m öppning, enkelgrind med 2m öppning, dubbelgrind med 
3m öppning (2+1) och dubbelgrind med 4 m öppning. De mest sålda av dessa är enkelgrind 



1m och dubbelgrind 3 m.  
   Förskolegrindarna skall ha ett robust uttryck, vilket innebär en ökad dimension på 
stolparna gentemot till exempel villagrindar.  Barnen skall inte kunna komma ut, men Jan 
funderar om det även borde vara så att obehöriga inte skall kunna ta sig in? 
   Grindarna kommer i tre olika färger, mörkgrön, olivgrön och svart. I regel väljer kommuner 
mörkgrönt, industrin olivgrönt och på senare år har svart blivit mer populärt. Färgerna är 
framtagna för att smälta in i omgivningarna och utgår ifrån färgsystemet RAL. Låsen köps 
från ett företag i Umeå och det är en standardkonstruktion för förskolelås, den andra 
lösningen är framtagen av Gunnebo, men tillverkningen sker inte i lokalerna. Låset består av 
tvåhandfattning, detta mycket på grund av att de rättat sig efter kundens krav. Kunderna är i 
detta fall kommunerna. Grindarna är tillverkade av stål, stängslet behöver en hög hållfasthet 
då det utsätts för mycket slitage och skall ha en hög hållfasthet. (se bilaga 9.6 och 9.7 
funktionsanalys). 
 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVC-belagd ståltråd Ödeborg, foto: Amalia Ericsson 
 



2.3 Barnsäkerhet 

Barnsäkerhetsfrågor har idag ingen samlad information kring lagstiftningar och regler som 
styr offentlig utomhusmiljö för barn i förskola i Sverige. Detta är istället något som en rad 
olika myndigheter delar ansvaret för. Däremot har Boverket tillsammans med dessa 
myndigheter bildat ett råd, 2Barnsäkerhetsrådet, som tillsammans har tagit fram en nationell 
plan som medverkar till att sprida kunskap kring frågorna, öka rättigheterna i barns miljöer 
och minska antalet barnolyckor.  
 
3 ”I vårt samhälle fäster vi stor vikt vid att värna om barns liv, hälsa och rättigheter. Barn är 
speciellt utsatta för olycksrisker genom att de inte har samma möjligheter och förmåga att 
skydda sig som vuxna. För byggd miljö finns särskilda regler i Sverige som syftar till att 
förebygga att barn skadas genom olycksfall. Enligt den barnsyn som Sverige har antagit 
genom att ratificera FN:s barnkonvention är barnet en kompetent individ med egna 
rättigheter som har rätt till liv och utveckling men också till skydd och trygghet. Det betyder 
att samtidigt som de miljöer barnen vistas i ska vara säkra och trygga behöver de också 
innehålla sådana utmaningar som spännande miljöer kan ge.” 
 
Enligt boverket är detta något som uppfylls genom samverkan mellan myndigheterna och 
planering utefter riktlinjer vid såväl nybyggen som vid verksamhet i redan befintliga lokaler. 
   Media har under den senaste tiden uppmärksammat barnsäkerheten i förskolan bland 
annat i programmet 4Kalla fakta som granskat säkerheten på landets förskolor. Det har även 
genererats ett antal artiklar om ”rymningar” från förskolan den senaste tiden. Detta har 
medfört att säkerheten i förskolorna skall granskas från regeringshåll. Förskoleminister 
Nyamko Sabuni (fp) har tillsatt en utredning för att för ta fram förslag till åtgärder och 
säkerställande samt förbättringar som leder till att förebygga olyckor i förskolan. (se bilaga 
10.5) Det kan således konstateras att säkerheten kring barn berör ett stort antal människor 
och är något som skapar oro och ilska då brister i förskolan uppdagas och oskyldiga barn 
utsätts för fara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunnebostängsel, Foto ur boken Älskade Form, svensk formhistoria från 50-, 60- och 70-talen, Thomas Eriksson

                                                      
2 www.msb.se 
3 Bygga barnsäkert, i byggnader, på tomter och i utemiljön. Boverket 2011 
4  Kalla Fakta, säkerheten på landets förskolor, sändes söndagen den 26:e februari 2012 



2.4 Säkerhetsaspekter för produkten 

I kontakten med Cedervall Arkitekter bekräftades det att det inte finns några lagar och regler 
som styr uppförandet med grindar och staket. Det finns däremot ett antal aspekter man bör 
ta hänsyn till. Dessa återfinns i 5Boverkets Regelsamling för byggande, avsnitt 8:232, avsnitt 
räcken. Utöver detta finns kvalitetsmärkningar och tester som kan utföras för att godkänna 
produkter utifrån säkerhet och hållbarhet. 
 
Avsnitt 8:2321 BBR 
Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av 
att de klättrar eller kryper. 
 
Det finns en risk för att barn fastnar med huvudet. Detta undviker man genom att inte ha 
horisontella öppningar i intervallet 110-230 mm. Att föredra är således öppningar maximum 
100 mm. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. När det gäller höjden från 
markplan till underkant på grind bör det inte överstiga 50 mm. 
 
Avsnitt 8:31 BBR 
Byggnader ska utformas så att risken för personskador till följd av sammanstötning 
begränsas. Byggnaders rörliga delar och anordningar ska vara placerade och utformade så 
att risken för personskador genom klämning eller liknande begränsas.  
 
Detta innebär att grindar bör vara utrustade med klämskydd och minimera risken för 
klämning.  
 
Avsnitt 8:231 
I utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier – t.ex. 
balkonginglasningar – vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha 
säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska 
falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet 
är mindre än 0,6 meter ska ha säkerhetsbeslag och spärranordningar som hindrar barn från 
att öppna och passera dörren eller fönstret. Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på 
fönster eller fönsterdörrar i markplanet. 
 
Standard för säkerhetsbeslag SS 3587 
Swedish standard institute har tillsatt en standard som ”(...)anger krav på hållfasthet och 
beständighet som barnskyddade beslag för fönster och fönsterdörrar skall uppfylla för att 
motstå åverkan från barn upp till 5 års ålder. Även metoder för provning av dessa anges i 
standarden.” 
 
NT CONS 018 
Detta är ett test på hållbarhet och funktion på produkten. Som utförs av Nordtest (Nordic 
innovation) 
 
CE-märkning 

                                                      
5 Regelsamling för byggande, BBR 2012, upplaga1 2011 



Innebär en kvalitetsmärkning av främst leksaker för att kunder skall veta att produkten 
uppfyller av EU angivna krav och säkerhetsaspekter.  
 

2.5 Utomhusmiljön 

Utformningen av förskolans utemiljöer har tydligt bytt fokus. Värdet av naturmiljö har ökat 
och det pedagogiska arbetet har tagit form utomhus. Naturmiljöer anses vara utvecklande 
och stimulera kreativitet och fantasi hos barnen, vilket bidrar till en naturlig lek. 6Av 
forskningen framgår det att förskolegården har stor betydelse för barnens sätt att skapa 
relation mellan fantasi och verklighet. 1997 gjordes en studie av den fysiska utemiljön på 
”dagis”. Tidigare hade endast studier gjorts av pedagogiken och de vuxnas förhållningssätt. 7 
Denna studie visade att den fysiska utemiljön erbjuder barnen ett sätt att skapa sin egen 
plats. För barnen innebär det att miljön får en speciell betydelse. I en annan studie8 visar det 
sig att gården kan fungera som en förstudie för barnen inför mötet med omvärlden. Men det 
visar sig också att samma begränsningar i form av staket kan störa barnen och ses som en 
gräns till en större och mer spännande omgivning utanför.  
   Förskolans miljö har i litteraturen visat sig stimulera barnens lek, koncentrationsförmåga 
och motoriska förmåga. Utomhusmiljön är enligt9 ett bra sätt för förskolorna att arbeta 
pedagogiskt. Naturen är till skillnad från inomhusmiljöer något som ständigt är i förändring i 
och med årstidernas skiftning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabyssens förskola på Gråbo, Foto: Amalia Ericsson

                                                      
6 Ekman 1997, Ute på dagis  
7 http://www.movium.slu.se/barnute/bibliotek/bocker.cfm?id_stadoland=17&expandera=1 
8 Fredrika Mårthensson, landskapet i leken, en studie i utomhuslek på förskolegården, instutitionen för landskapsplanering, 
Alnarp, 2004 
9Mårthensson. F, 2004 



2.6 Barnets perspektiv 

Att vara barn innebär att lära sig att leva i samhället. Det är viktigt att inte använda sig av en 
falsk trygghet, utan se till att barnen vet varför grindar och staket sätts upp. Det handlar inte 
om att begränsa utan istället om att skapa förutsättningar för en verksamhet som tar ansvar 
för andras barn och som samtidigt ser vikten av att barn utforskar sin omvärld. Det är en 
självklarhet att barn lär sig genom misstag och att vi inte ska ta bort möjligheterna till detta 
genom en för stark reglering. Barn vill gärna göra själva och därför är det viktigt att lära 
barnen om de faror som finns. Det är alltså viktigt med en kommunikation med barnen om 
vad säkerhet är och innebär.  Denna kommunikation mellan vuxna och barn, om farorna, är 
en del av att skapa en trygg förskola.  
 
10”Barn får kännedom om sig själv och sin egen förmåga att hantera omvärldsintryck genom 
att utforska. För att kunna reagera på händelser i omgivningen och exempelvis förstå vad 
risker innebär, måste barn skaffa sig erfarenhet. Men ett barn kan inte genom att skaffa sig 
erfarenheter klara av att göra bedömningar som ligger utanför dess egen mognadsnivå. 
Trafikforskningen visar tydligt att barnet behöver uppnå en viss ålder för att klara av vissa 
situationer.”  
 
Lås liksom andra konstruktioner i fokus, kan uppmana till utmaning och utforskning av vad 
det är och hur det fungerar. Utanför grindarna är det trafiken som är det största 
riskmomentet. En olåst grind kan då innebära livsfara.  
 
11”Små barn är inte medvetna om riskerna med trafiken, kan inte uppfatta och förstå 
trafikens rörelser och kan heller inte skydda sig mot farorna. ” 
 
 Det finns ingen lag som skyddar barnen mot dessa faror utan de är utlämnade till att 
myndigheter, kommuner, vuxna och produkter som till exempel grindar ser till att skydda 
dem. Detta är något som Barnombudsmannen, 12Fredrik Malmberg vill se ändring på. Han 
har till uppgift att se till att barns rättigheter och intressen följs och detta utifrån 
barnkonventionen. 
 

2.7 Vems ansvar? 

Vad gäller säkerheten i förskolan säger barnkonventionen att... 
 
13”Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, 
särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.”  
 
I dagsläget råder det förvirring kring vem som bär ansvaret för barns säkerhet. Därför vill de 
tillsammans med Skolinspektionen se till att det blir större tydlighet kring vem som ansvarar 

                                                      
10 Bygga barnsäkert, i byggnader, på tomter och i utemiljön. Boverket 2011, sid 12 
11 Bygga barnsäkert, i byggnader, på tomter och i utemiljön. Boverket 2011, sid 18 
12 http://barnombudsmannen.blogspot.se/2011/04/lex-sarah-i-forskolan.html, 2012-05-12 
13 http://unicef.se/barnkonventionen, artikel 3 



för hur säkerheten och arbetsmiljön vid förskolor underhålls. Hur tillsynen sköts och att 
staten tar ett större ansvar i tillsynsarbetet ute i kommunerna. De skulle gärna se att det 
stadgades om en Lex Sarah i förskolan. Detta innebär alltså att förskolelärarna omfattas av 
en anmälningsplikt om uppenbara missförhållanden. 
   Ansvarsfrågan är således komplex. Vem bär ansvaret om ett barn lyckas smita ut? 
Föräldern som inte stängde grinden, förskoleläraren med för stora barngrupper, 
verksamheten som inte åtgärdat arbetsmiljön för förskolelärarna och barnen eller 
kommunen som inte hade underhållit grindens så den fungerade som den skulle?  
   Det kommunala ansvaret förknippat till verkligheten varierar således och förskolornas 
förutsättningar likaså. Det finns egna avdelningar på kommunerna där man avtalar fram hur 
upphandlingar skall ske inom områden som tillexempel utomhusmiljön. Hur utemiljön ska 
utformas runt skolor och förskolor sker istället i samverkan med representanter för 
verksamheten och fastighetsavdelningen. Det ÄR kommunernas ansvar att upphandla till 
lösningar som bidrar till säkerheten i barns vistelse inne- och utomhus inom kommunala 
förskolor. Det är verksamhetens ansvar att se till att underhålla befintliga lösningar och 
behålla säkerheten i produkter. Det finns företag som säljer underhåll till sina grindar och 
staket för att underlätta för offentliga verksamheter som dessa. Ansvaret för barns miljöer är 
alltså komplext och bygger på att en rad olika aktörer sköter sitt ansvar. 
   Förskolelärarna omfattas av arbetsmiljölagen, vilket innebär att det finns ett reglemente 
som styr hur arbetsmiljön bör vara utformad och vilka målsättningar som bör följas upp för 
att skapa en bra arbetsmiljö. Däribland så tas följande kriterier upp: ”arbetstagaren ska ges 
möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetsplats samt förändrings- och 
utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”. Detta kan ses som en möjlighet för 
förskolelärare att kunna påverka hur utemiljön och säkerheten bör utformas för att skapa en 
trygg förskola för barnen och således nöjda föräldrar som i sin tur skapar en bra arbetsmiljö 
vad gäller ansvar vid barnens vistelse utomhus. 
 

2.8 Underhåll och service 

Idag är det kommunerna och landstingens ansvar att säkerställa och följa upp att barnens 
utemiljöer håller den kvalitet som gör att förskolelärare kan utföra ett bra arbete och att 
föräldrar kan känna sig trygga att lämna sina barn vid förskolan. Detta sker med hjälp av 
dokumenterade egenkontroller och utgår från lagen, miljöbalken (1998:808). 
 
14”Det är förskoleverksamhetens ansvar att känna till lagstiftningen i miljöbalken som berör 
verksamheten, men även andra lagar, till exempel smittskyddslagen. Miljöbalken ställer krav 
på att förskolorna ska bedriva egenkontroll. Detta innebär bland annat att förskolan ska ha 
ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister i sin verksamhet och 
att detta ska dokumenteras.” 
 
Det är kommunernas miljönämnd som har ansvaret med att följa upp tillsynen med 
kontroller vid förskolor för att se till att miljölagen följs. Socialstyrelsen har i sin tur det 
övergripande ansvaret för att ge råd, följa upp och utvärdera arbetet som görs ute i 
kommunerna.  
   Underhållet är något som i dagsläget skiljer sig väldigt mycket åt beroende på kommun. 

                                                      
14 www.socialstyrelsen.se 



Underhållet på det flesta förskolor vad gäller grindar och staket ligger efter. Detta kan 
konstaterats efter observationer på befintliga anordningar på förskolor i Mölndal, Visby och 
Värnamo. Det generella intrycket ger att dagens grindar och staket runt om i landets alla 
förskolor står inför ett generationsskifte. Det finns ett behov av utveckling i enlighet med de 
förändringar i tankesätt som skett inom förskolan. Det finns även ett organisationsproblem 
där egenkontrollerna brister i både rutiner och struktur. 
    Många av företagen som levererar grindar och staket till förskolan har serviceavtal som 
innefattar ett garanterat underhåll av produkten under den garantitid som löper för 
produkten. GPP, liksom de flesta av företagen själjer underhåll som tilläggstjänster åt sina 
produkter. Kanske bör detta vara ett krav från företagen och eventuellt ingå i inköpspriset. 
Underhållet på grindarna är i dagsläget undermåttigt och i emellanåt provocerande dåligt. 
Det kan konstateras att det finns ett tydligt samband kring ålder av grind, egna 
speciallösningar på lås, inte utfört underhåll och brukarnas uppfattning av produkten som 
icke fungerande. Förskolelärarnas uppfattning om hur underhållet sköts varierar beroende 
på vem ägaren är. Hur snabbt ett fel fixas beror alltså på om det är kommunen, 
fastighetsbolaget eller leverantören som sköter underhållet. Kommunens system för 
underhåll fungerar i regel mycket sämre. Det tar lång tid menar Förskolelärare Johanna 
Ericsson och de kan endast göra det underhåll som felanmälts via nätet, så dyker det upp 
ytterligare ett problem får det vänta till nästa gång.  Åsikten är även att underhållet sällan 
utförs på ett ”proffsigt” sätt. Däremot när de egna företagen sköter underhållet på förskolan 
och särskilt när det gäller säkerhetsfrågor går i regel ändringar och lagningar snabbt och 
smidigt. 

Förskola Mölndals kommun respektive Värnamo kommun, Foto: Amalia Ericsson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 Marknadsanalys 
3.1 Produktanalys 

Dagens grindar till förskolor, kallas inom företagandet för ”barnstugegrindar”. Dessa utgörs 
endast av slaggrindar. Det vill säga att grinden öppnas inåt, utåt eller åt båda håll. Dessa 
finns i olika dimensioner. Oftast kommer de som enkel- och dubbelgrindar. Enkelgrinden i 
bredd 1000/2000mm och dubbelgrinden 2000/3000/4000mm.  
 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Slaggrind, dubbel med barnsäkerhetslås, Illustration: Amalia Ericsson 
 
 

De befintliga lösningarna på förskolegrindar som finns på marknaden,oavsett tillverkare, ser i 
princip likadana ut. Det är grindar utformade efter en enkel ramkonstruktion med en ifyllnad 
av nät. Nätet har i de allra flesta fall maskstorleken 40x40 mm och är i varianterna svetsat, 
flätat och vävt krenelerat nät. Det svetsade nätet blir starkt och stabilt medan det vävda 
nätet får en viss flexibilitet i och med dess konstruktion. Det krenelerade nätet vävs på ett 
sådant sätt att materialegenskaperna behålls och där igenom bättre står emot utmattning 
och vibrationer. Det vävda nätet som ofta består av staketet, rekommenderas med en 
överliggare för att stadgas upp och inte deformeras. Det finns de som har svetsade 
stålstänger i ramen, men dessa är inte avsedda för förskoleverksamhet på grund av de stora 
mellanrummen mellan stängerna. De flesta barnstugelåsen är konstruerade så att det krävs 
ett tvåhandsgrepp, vilket försvårar öppning för barn. Alla grindarna är tillverkade i 
varmförzinkat stål, för att uppnå absolut längsta livslängd. Stålet är sedan pulverlackat med 
en PVC yta på nät och trådar samt lackade stolpar. Grindarna kommer i fyra olika nyanser. 
Den första endast galvaniserad, därefter mörkgrön, olivgrön och svart. Den absolut 
vanligaste och mest utpräglade färgen är mörkgrön, därefter olivgrön, galvaniserad och sist 
svart.  

 
 
 
 

Färgskala förskolestängsel och grindar, Färger tagna från RAL-systemet 

 



Grindstolparnas dimensioner varierar i format och utseende. Företagen har olika standarder 
för höjden på grindarna. I regel varierar måttet från 800-1500 mm. Företagen följer främst 
respektive kommuns viljor. Standardhöjden hamnar dock oftast på 1000 -1200 mm. 
Sidostolparnas konstruktion gentemot grinden varierar likaså.  
 
 

 
 
Låskonstruktioner på marknaden, Illustration: Amalia Ericsson 

 

3.1.1 Dagens förskolegrindar ute i verksamheterna 

Jag besökte 14 förskolor i Mölndal och fotograferade deras grindar samt 19 förskolor i Visby 
och 2 i Värnamo, småland (se bilaga1,2 och 3). Detta för att få en bild av hur miljöns 
utformning, grindar och lås ser ut i dagsläget. Det visade sig att många av förskolorna har 
egna speciallösningar som kombinerats med marknadens befintliga barnstugelås och 
utformning av grindar. I Mölndal hade 14 av 14 besökta förskolor olika utformningar på lås 
och egna lösningar för att förhindra barnen från att lyckas ta sig ut. På många av grindarna 
fanns en regel under nedersta grindkanten för att undvika att barnen kryper under. Grinden 
var ofta placerad alldeles för högt i förhållande till marknivån. Man kunde se en tydlig brist i 
monteringen av befintliga grindar. Ibland snedställda och skevt placerade stolpar i 
förhållande till höger och vänster. Dubbelgrindarna hade olika höjd i förhållande till varandra 
vilket försvårade vid stängning. En del lås var felaktigt i hopmonterade och blev aviga i sitt 
utförande. Förskolornas hade många egna speciallösningar vilket försvårade förståelsen av 
produkten och skapade flera och mer svårmanövrerade moment. 
   Visbys förskolor hade i regel lägre grindar och staket: ofta i ”hemmasnickrade” varianter 
och med ”enkla” och små haspar alternativt ett av de barnsäkerhetslås som finns på 
marknaden. En del grindar och staket var målade i färgglada kulörer. I många fall var låsen ej 
fungerande och trasiga. Det fanns relativt många grindar per staketet och ofta nyare och 
äldre grindar och staket i kombination med varandra, vilket kan ses som generationsskiften 
och utbyggnader av utomhusmiljön i omgångar. Sällan är det samma leverantör av grind till 
alla förskolans grindar. Endast vid nybyggen är det genomgående samma leverantör. Detta 
medför att låsen kan se olika ut beroende på vilken grind man väljer att gå igenom.  
   Många förskolor har försett sina grindar med skyltar av olika slag. Informationen består av 
uppmaningar till föräldrar att stänga grinden, tänka på barnens säkerhet och inte rasta 
hundar på området. På samtliga besökta förskolor där produkten hade en tydlig avsändare 
fanns det monteringsfel och slarv vid montering av produkten. Detta visade sig genom 
vänster respektive högergrindar på olika höjd i förhållande till varandra och grindar 
monterande alldeles för högt i förhållande till marknivån. Detta har medfört att många 
placerat extraditsatta distanser av plåt, plexiplast och stålprofiler för att bygga på grinden 
undertill. 



3.1.2 Låskonstruktionerna 

Dagens befintliga låskonstruktioner utgår ifrån ett tvåhandgrepp alternativt en anordning 
som är högt belägen samt kräver stor handstyrka. Låskonstruktionen ska vara lätt att öppna 
för vuxna och svåra att öppna för barn. Handgreppet består främst av en kula i svart 
härdplast eller ett metallhandtag. Kulan som skall greppas sitter sällan kvar eller har aldrig 
funnits i verksamheten. Vad det beror på är hittills okänt. 
 

3.2 Konkurrentanalys 

De största konkurrenterna på marknaden är Heras stängsel, Accessa, Halsäng stängsel, Abas 
protect AB, Transnaval, Betafence, DeMex, QR international, Skandinaviska områdesskydd 
och PurAit. Det sistnämnda är det enda företaget som inte är svenskt utan finskt. Dessa 
säljer i princip liknande produkter när det gäller förskolegrindar. Det som skiljer sig åt är 
låskonstruktionerna, men de flesta säljer de standardlösningar som redan finns. Det finns 
fem olika låskonstruktioner varpå Acessa har en egen lösning för låset. Dom sticker ut på 
marknaden genom ett modernare uttryck. Deras marknadsföring bygger på att de lagt vikt 
på utvecklandet av produkten utifrån användaren. De profilerar sig som specialister inom 
barnsäkerhetsområdet och deras lösningar är helt mekaniska. PurAit som är ett finskt 
företag har mer tekniska lösningar och framförallt inom ett brett område och med många år 
i branschen. Abas Protect AB är ett vanligt grindval ute bland förskolorna. Deras produkter är 
helt svensktillverkade i egna produktionsanläggningar i Småland. De har på sina grindar ett 
vridlås med nyckelhål för låsning vid behov. Tuvan stängsel eller Abas är vanligt 
förekommande vid förskolor och har idag de största marknadsandelarna tillsammans med 
Group perimeter protection.  
   I dagsläget finns det inga företag som sticker ut vad gäller förskolegrindar och staket. Det 
mesta på marknaden liknar varandra till utseende och i stora drag är det svårt att skilja 
företagsprodukterna åt.  Alla analyserade konkurrenters material om grindar och staket till 
förskolan riktar sig till kommunernas avsedda personer för upphandlingar. Här är priset 
således det viktiga samt utförande i befattning till miljö och återvinningskrav samt CE-
märkningar, konstruktion och barnsäkerhet. Detta medför mer statiska värden än om 
materialet skulle rikta sig direkt mot förskolans verksamhet. Materialet är svårnavigerat via 
hemsidorna och svårt att få en bild av den egentliga produktens egna kvalitéer. Vilken 
produkt som lämpar sig bäst utifrån kund och med avseende på en viss förskolas 
förutsättningar och krav är något som ingen lagt fokus på. Det är alltså få av företagen 
förutom Accessa som profilerar sig inom området och sticker ut.  
   Alla produkter kommer i färgerna mörkgrön, olivgrönt och svart, vilket medför att det är 
svårt att skilja olika konkurrenters produkter åt samtidigt som konkurrenterna till GPP har 
ett tydligt sälj till följd av Gunnebos välkända varumärke med ”gunnebostängsel” som ofta 
förknippas med den mörkt gröna kulören. 
 
 
 
 
 
 
 


	1 Inledning:
	1.1 Projektets Bakgrund:

	2 Faktainsamling
	2.1 Varumärket Gunnebo
	2.4 Säkerhetsaspekter för produkten
	2.5 Utomhusmiljön
	2.6 Barnets perspektiv
	2.7 Vems ansvar?
	2.8 Underhåll och service

	3 Marknadsanalys
	3.1 Produktanalys
	3.1.1 Dagens förskolegrindar ute i verksamheterna
	3.1.2 Låskonstruktionerna

	3.2 Konkurrentanalys


