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Sammanfattning 
 
I denna rapport redogörs för ett examensarbete av Susanna Lundholm-Jonsson i 
samarbete med företaget Naturlek. Arbetet har bestått i att ta fram en ny lekprodukt 
med ett nytt tänkande, men ändå inom ramen för Naturleks filosofi/profil. Naturlek 
framställer lekprodukter i massivt svenskt ekträ, produkter som är tänkta att passa i de 
flesta lekmiljöer och som inte ska fordra något underhåll. 
Arbetets tyngdpunkt har legat på att ta fram en lekprodukt som har ett mjukt och 
naturligt formspråk och som på något sätt symboliserar det enkla och naturliga. 
 
Syftet med själva ”Lektrappan” är att den ska inspirera och locka till lek, och att den 
ska erbjuda barnen ett alternativ till de lekprodukter som finns idag. 
Fokus har även legat på att den ska vara möjlig att tillverka till en rimlig kostnad.  
 
Brukargrupper har intervjuats bestående av förskollärare, lärare, skolbarn och 
förskolebarn.  Studiebesök och även enkla workshops har gjorts där barnen har fått 
dela med sig av hur de tänker sig att en lekplats kan se ut. Synpunkterna har sedan 
använts som underlag för idéarbetet. 
 
I idégenereringsfasen togs ett antal koncept fram för presentation för företaget. Ett 
koncept valdes ut och vidareutvecklades genom skisser, modeller och 3D-modeller. 
 
Arbetet resulterade i ”Lektrappan” där stommen är en ekstam, med trapporna som 
symboliserar bladen. 
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Summary 
 
The essay describes the bachelor project by Susanna Lundholm-Jonsson, in 
collaboration with Naturlek. Naturlek is a company founded in 2005, part of AL Land 
Consulting AB of Bro. Naturlek specializes in nature-friendly, recyclable products 
originated in Sweden, mainly used in playgrounds, products that require very little 
maintenance. 
The assignment was to design playground equipment with a new approach, yet 
suitable to their range of products. 
 
Emphasis has been on developing a product that has a soft and natural expression, 
somehow symbolizing the simple and natural. The purpose of "Lektrappan" is to 
inspire and encourage children to play, and it offers an alternative to the playground 
equipment available today. 
Focus has also been on the possibility to produce it at a reasonable cost. 
 
User groups were interviewed, consisting of pre-school teachers, teachers, school 
children and preschoolers. Study vistits as well as workshops were made, in which the 
children were given opportunity to share their thoughts about what a playground 
might look like. These views have since been used as a basis for the idea generating 
process. 
 

In this process a number of concepts were developed for presentation to the company. 
One concept was selected and further developed through sketches, models and 3D 
models. 
 
The work resulted in "Lektrappan". The frame is a stem of oak, with stairs that 
symbolizes the leaves. 
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Förord 
 
Jag har under hela min utbildning intresserat mig för barn och deras lek, speciellt 
uteleken och dess miljö. Det intresserar mig hur man utformar uterum, och vilka 
lekprodukter vi erbjuder våra barn. Min intention är att bidra till ett utökat och 
alternativt sortiment, där man sätter barnets lek och lust i centrum. Jag vill rikta ett 
stort tack till företaget Naturlek för att de gett mig möjlighet att öva mina kunskaper 
genom ett examensarbete åt dem. Samarbetet har varit både intressant och givande. 
Jag vill tacka min handledare Bo Löfgren (Högskolan Gotland), som på ett empatiskt 
och professionellt sätt bistått mig med sin kompetens. Mina handledare Ove 
Andersson och Lars Borgås (båda från Naturlek AB), har uppmuntrat och kommit med 
konstruktiv kritik. Ett tack även till Hans Ahlkvist (VD AL Markkonsult AB), Staffan 
Eriksson och Anita Kullström (lärare på Högskolan Gotland) samt min vän Linda Fritz, 
vars synpunkter och råd varit ovärderliga. 
 
Jag vill självklart tacka alla härliga barn som jag fått intervjua, och haft ”workshops” 
med! det var det roligaste stunderna under projektet. Och tack Britta,Paula, Tessan 
och Thomas. Era synpunkter och idéer är verkligen guld värda! 
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1. Inledning 

 
Grundläggande för att kunna utvecklas som människa är att som barn få leka och röra 
på sig. Utomhusvistelsen har många positiva sidor, såväl kroppsliga som mentala. 
Hälsa och koncentrationsförmåga stärks genom utomhusvistelse, och där får barnen 
också ett större personligt revir. En stimulerande miljö ökar motivationen. 
”En förutsättning för egna miljöerfarenheter är att på egen hand ta sig till och använda 
olika platser. Barns miljökompetens möjliggörs dels av de erbjudanden den fysiska 
miljön ger, dels genom föräldrars tillåtelse och restriktioner till att använda 
närmiljön.”1 

En ny undersökning visar att nästan fyrtio procent av barnen är ute 5 timmar eller 
mindre i veckan, på sin fritid.2 

I stadsmiljöer leker många barn främst i lekparker, där lekredskapen ofta ser väldigt 
likartade ut. De är ofta uppbyggda med ett kantigt formspråk och starka färger. Våra 
urbana samhällen präglas av idealet att alla ytor ska vara snygga, och att miljön ska 
vara säker och trygg, men i vår iver att skapa säkra miljöer för barn blir vi också 
experter på att undertrycka eller reglera leken så att den blir omöjlig. 3 Den som har 
fått i uppdrag att formge en lekplats är sannolikt hur lekfull som helst under själva 
designprocessen, men det garanterar knappast att lekplatsen blir det. Att planera för 
att barn ska kunna röra sig fritt i en stad är en riktig utmaning i stadsplaneringen.4 
Utifrån detta är motivationen stor att skapa något nytt, med ett mjukare formspråk, 
som går ”hand i hand” med Naturleks ideologi. Leken är en viktig och nödvändig del för 
barns uppväxt, och ett viktigt sätt att lära sig på. Men för att leken ska komma igång 
behövs något som inspirerar och erbjuder möjligheter och lust att leka. Miljön måste 
kunna ge utmaningar. I en tid då barnen inte på samma sätt som tidigare erbjuds 
äventyrliga upplevelser och lekar, utan allt mer lär sig genom böcker, skola, TV och 
datorer, känns det extra motiverat att skapa något som i en miljö för barn kan visa på 
variation och möjligheten till alternativ. Även för att visa barnen att de är viktiga, är 
t.ex ”utemiljön till skolan vackert utformade med inslag av konst, växtlighet och 
omsorgsfullt utförda detaljer så talar detta sitt tydliga språk för barnet. –Du är viktig. Vi 
tror på Din framtid. Nedslitna, dåliga miljöer ger däremot ett budskap som inte är 
förenligt med vad vi vill ge våra barn och ungdomar. ”5 

 
                                       
1 http://people.su.se/~mnord/ 2011-06-23 

2 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/friluftsframjandet/pressrelease/view/barn-aer-bara-ute-ett-faatal-timmar-i-
veckan-675294   2011-10-01) 

 
3 Gröna fakta 7/2010, sid4 ( Gröna fakta produceras i ett samar bete mellan utemiljö och Movium-centrum 
4 http://www.unt.se/debatt/ge-uppsala-faumlrre-stoumlrre-och-baumlttre-lekplatser-212489-
default.aspx  2011-06-23 

 
5 Uteboken / text: Eva Norén-Björn, Fredrika Mårtensson, Inger Andersson ; illustration: Beckmans skola 1992-93, reklam I ; 
[utgiven i samarbete med] Barnmiljörådet, Movium  sid 99 

 

http://people.su.se/~mnord/
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/friluftsframjandet/pressrelease/view/barn-aer-bara-ute-ett-faatal-timmar-i-veckan-675294
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/friluftsframjandet/pressrelease/view/barn-aer-bara-ute-ett-faatal-timmar-i-veckan-675294
http://www.unt.se/debatt/ge-uppsala-faumlrre-stoumlrre-och-baumlttre-lekplatser-212489-default.aspx
http://www.unt.se/debatt/ge-uppsala-faumlrre-stoumlrre-och-baumlttre-lekplatser-212489-default.aspx
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1.1 Bakgrund 
 

Företaget Naturlek startades år 2005, och ingår i Markkonsult AB i Bro. Företaget 
arbetar med naturvänliga, återvinningsbara produkter som främst används på 
lekplatser. Produkterna kommer från Sverige, materialet som används är massiv ek 
som har en hållbarhet på 20-30 år. En produkt som de även säljer är lekbark. Detta har 
blivit ett alltmer efterfrågat underlag på lekplatser i Stockholmsområdet, Mälardalen 
och Mellansverige. Naturlek har ett ekologiskt, ”tillbaka till naturen”, ”bry sig om 
tänkande” i sin affärsidé. Lekprodukterna är robusta, handgjorda och underhållsfria, 
och kärnan i affärsidén är enkelheten och naturligheten. 
 
Naturlek arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sitt sortiment, och 
examensarbetet går ut på att hjälpa till med att bidra med en ny produkt till Naturlek, 
med ett nytt tänkande, men ändå inom ramen för Naturleks ideologi. 
 
1.2 Problemdefinition 
 

Hur kan man skapa en lekutrustning som uppmuntrar barns fria lek och kreativitet, har 
ett estetiskt tilltalande uttryck?  

 
1.3 Mål 
 

Målsättningen med examensarbetet är 

 att ta fram en ny lekprodukt för barn, med ett nytt tänkande men ändå inom 
ramen för Naturleks profil 

 att produkten ska kunna sättas i produktion 

 att produkten i en vidareutveckling ska kunna uppfylla kraven gällande 
leksäkerhet 

 
 
1.4 Kravspecifikation 
 

Utveckla en ny produkt eller produktserie för Naturlek, med ett nytt tänkande, men 
ändå inom ramen för Naturlek, en modell med ett test och en förklaring. 
Materialet ska främst vara av ek, det material som Naturlek använder. 
 
1.4.1 

 gjord i främst massiv ek, detaljer/delar kan även tänkas vara av annat 
naturmaterial 

 anpassad till Naturleks affärsidé 

 nyskapande, men samtidigt behålla Naturleks identitet 
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1.5 Avgränsningar 
 

Projektet avgränsas på ett sådant sätt att enbart produktens synliga yttre design, samt 
övergripande konstruktionslösningar ska utföras. Detaljlösningar avseende den 
tekniska konstruktionen kommer inte att tas upp i projektet. 
Produktens leksäkerhetsaspekter behöver inte vara lösta, dock ska övergripande 
förslag på lösningar lämnas. 
 
 
1.6 Disposition 
 

Projektet genomfördes på deltid från den 28 mars till den 19 oktober 2011. 
Under tiden hölls kontinuerlig kontakt med Naturlek, med reservation för uppehåll 
under semestrar. Ett flertal möten hölls för att följa upp arbetets gång. 
 

Handledare var Bo Löfgren, Högskolan Gotland, Ove Andersson, Naturlek, Lars Borgås, 
Naturlek. Magnus Fredriksson, Högskolan Gotland, var examinator. 
 

Projektet delades in i tre faser. Första fasen innefattade projektplanering och 
analysarbete. Andra fasen bestod av idégenerering och skissarbete, och den tredje 
fasen av färdigställande av eventuell prototyp eller modell av valt koncept. 
 
Projektet redovisades 19 oktober på Högskolan Gotland. 
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2. Faktainsamling/Teoretisk bakgrund 
 
 
2.1 Litteraturstudier 
 

Stora delar av faktainsamlingen ägnades åt att läsa böcker, uppsatser och information 
på internet, om barns lek och betydelsen av en den omgivande miljön. Även studier av 
konkurrenter till Naturlek gjordes. Då lek och lärande har ett nära samband, är det 
extra intressant att iaktta att många lekplatser ser väldigt lika ut, och är utformade 
väldigt föreställande. Då barnen själva innehar nyckeln till kreativitet, så behövs 
egentligen inte detta. Ofta uppstår lek när barnen är i färd med att lära sig något nytt, 
eller när de varit med om något oväntat. I leken omvandlas verkligheten på ett sätt 
som gör den begriplig. Leken är beroende av olika faktorer, som de vuxnas attityder, 
stimulans och material.6 Enligt forskning blir barn som vistas mycket ute både friskare, 
starkare och får en bättre motorik än andra barn. Dessutom blir 
koncentrationsförmågan bättre hos barn med en omväxlande utomhusmiljö. Utöver 
detta hamnar barnen mer sällan i konflikter, samt har mer fantasifulla och avancerade 
lekar. Förklaringen till dessa saker är enligt forskningen att människan är konstruerad 
att vistas i naturen och att naturupplevelser aktiverar och stärker immunförsvaret.7  
Även de fria ytorna, och möjligheten att man kan dra sig undan ifall man skulle vilja 
det, de större ytorna att röra sig på, luftomsättningen som obegränsad, har en positiv 
inverkan på hälsan. Alla dessa faktorer bidrar till att barnen håller sig friskare. 
Många kända filosofer och forskare har genom tiderna poängterat vikten av lek för 
människans utveckling. Leken är: ”Lustfylld, oegennyttig, frivillig, och inte målinriktad”. 
8 Redan på 400-talet talade den grekiska filosofen Platon om att det gick lättare att lära 
genom leken, och att leken skulle dominera barns lärande. På 1700-talet hävdade 
Johan Wolfgang Goethe att leken var grunden till konstnärligt skapande. 
 
2.2 Barnens delaktighet 
 

Utformningen av och planeringen av den fysiska miljön där barnen vistas, ska baseras 
på barnens egna behov och intressen. Ingrid Pramling Samuelsson, som är professor i 
pedagogik, med inriktning på de tidiga barnaåren, poängterar vikten av att barnens 
miljö är till för barnen, och ska utformas utifrån dem och inte de vuxna i omgivningen.9 
Även i Läroplanen för förskolan står det: ”Barns sociala utveckling förutsätter att de 
allt efter förmåga får taga ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. 

                                       
6 Författare och institution: 

Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och 
ungdomsvetenskap); Sonja Sheridan (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och 
ungdomsvetenskap) 
 (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006) 

 
7 http://www.svensktfriluftsliv.se/media/Friluftslivframtidfolkhalsa.pdf sid 11 
8 Granberg 2004 
9  Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 70–84 issn 1401-6788 

Delaktighet som värdering och pedagogik 
INGRID PRAMLING SAMUELSSON 
SONJA SHERIDAN 
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet  
 

http://www.svensktfriluftsliv.se/media/Friluftslivframtidfolkhalsa.pdf
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De behov, intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund 
för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten”. 10 
Av oss vuxna krävs det att vi lyssnar på vad barnen har att säga och att vi använder oss 
av deras kunskap. Möjligheten finns då att kunna påverka beslutsfattare inom t.ex 
kommun. I utemiljön är det viktigt att det finns stora ytor och intressant innehåll. 
Utemiljön handlar om att möjliggöra lek, lärande och utveckling. 11 Den fysiska miljön 
bör utformas så att den inspirerar, lockar och utmanar småbarn till lek. 
 
 
2.3 Om Naturlek 
 

Naturleks affärsidé är att utveckla en ny lekkultur och skapa produkter som stimulerar 
barns fantasi. De arbetar med enkla och robusta och naturvänliga material som t.ex 
massiv svensk ek. Redskapen levereras färdiga att montera och är lätta att sköta och 
underhålla. Nedgjutning sker på plats. Eftersom i princip allt material består av ek har 
det en hållbarhet på 20-30 år, och kräver minimalt med underhåll. Man kan välja att 
olja in redskapen eller inte göra något alls, och låta ekträet få sin naturliga grå färg. 
 
Naturlek bildades 2005 och ingår i AL Markkonsult AB. Båda har sitt säte i Bro utanför 
Stockholm. De arbetar med att framställa och marknadsföra naturvänliga produkter 
för lekplatser samt offentliga och privata miljöer utomhus. 
Naturlek arbetar i huvudsak med konsulter verksamma sedan 25-30 år inom snickeri, 
landskapsarkitektur, trädgårdsmästeri etc. 
 
 

 
Logotyp 

 

                                       
10 (Lpfö98,2005.s 38) 

 
11(http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2
Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1827 2011-08-01) 
 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1827
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1827
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2.3.1 Naturleks sortiment 
 
 
 

        

   
 

För lekplatser finns det racerbil i ek, bakbord nyckelpiga, 

gris, får, traktor, sittplats,häst och vagn, orm. 
 
 
 

  
 

Sitt- och balansstock i ek . Lekbarken som är 
En ny produkt säljs som fallunderlag på lekplatser. Bland 

                            parkprodukterna finns ett lusthus och olika bänkar. 
 
 
 

 
 

Flera exempel på bänkar och sittplatser. 
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2.3.2 Varumärkesidentitet 
 

För ett litet företag som Naturlek är det viktigt att behålla sin identitet, att använda sig 
av naturmaterial, och enkelheten. 
 
 
2.3.3 Produktion och tillverkning 
 

Produkterna tillverkas i Arne Erikssons snickeri Brottby utanför Stockholm. De utförs 
efterhand som det beställs. Studiebesök gjordes vid snickeriet, där Arne berättade om 
några av produkterna. Inne i verkstaden stod bland annat en traktor i ek. Den 
förankras i marken, med varmgalvaniserat stål för markfäste. Priset för denna ligger 
runt 25.000 kr. 
 

 
 
Där fanns också produkten häst och vagn, vikt 180 kg, också till denna används 
varmgalvaniserat stål för markfäste, i grovbetong (50 kg). Priset på häst och vagn 
18.000kr, högsta fallhöjd 0,80 m. 
 

 
 
Där fanns också bordet nyckelpiga som kostar ca 9.500 kr, högsta fallhöjd på denna är 
0,70m, väger ca 40kg. 
 
2.3.4 Ek 
 

Skogseken är det trä som blir grövre än något annat träslag, den kan få en diameter 
över 2 m. I Sverige växer den främst i mellersta och södra Sverige. 

 Densiteten anger hur kompakt och tätt virket är och mäts i kg/m3. Hög densitet 
betyder i de flesta fall ett starkt och hållbart virke. Den anges som torrdensitet 

 Hållfasthet Virkets förmåga att motstå belastningar och påfrestningar kallas 
hållfasthet. Man mäter denna med bland annat tryckhållfasthet, draghållfasthet, 
skjuvhållfasthet och elastisitetsmodul  (E-modul). 
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 Högre densitet innebär normalt högre hållfasthetsegenskaper. Eken hör till de 
träslagen som har högst densitet med minivärdet 690kg/m3, och maxvärdet 720 
kg/m3  12 

 
2.3.5 Miljöaspekten 

 
Råvaran Naturlek använder sig av är massiv svensk ek. Utöver det följer de miljökraven 
och EU standarden. Återanvändning av gamla stora träd som får nytt liv i någon form 
av möbel eller lekutrustning. 
 
 
2.3.6 Var finns Naturleks produkter? 
 

Naturleks produkter finns bland annat representerat i Vasaparken i Stockholm, med 
bilen av ekstockar i Vasaparken, och en sittstock, en balansstock. 
 
 

 
 
 
På Liljeholmsberget finns den månghundråriga eken som huggits ut till en bänk.  
 

 
 

                                       
12 Nordiska träd och träslag, Thorjörn Dahlgren, Sven Wistrand, Magnus Wiström,Byggförlaget,2004, sid 17 
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I den nyligen utkomna boken” Stockholms lekparker, upptäck staden ur ett 
lekperspektiv” av Annika Nyström, är Naturlek representerade, med ovan nämnda 
platser. 
 

 
 
 

I Vitabergsparken finns Naturleks bark som fallunderlag. 
 
 

 
 
 

I Fredrikshovs slotts skola, som är belägen på Östermalm i Stockholm invid 
Djurgårdsbron ,finns Naturlek representerade med både sin bark och sina 
lekprodukter.  
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2.4 Funktionsanalys 
 

En funktionsanalys visar på vilka funktioner produkten ska ha. Dess funktioner delas in 
i tre kategorier; huvudfunktioner, delfunktioner och stödfunktioner. Genom att sätta 
en funktionsgräns till varje funktion så definieras den. Därmed bestäms syftet med 
produkten och dess egenskaper. 
 
Krav - 3 Behov - 2 Önskemål -1 
Funktion   Prioritet  

 

Tåla underlag  3  
Klara belastning  3  
Tåla väta   3  
Tåla slitage   3  
Uttrycka estetik  2  
Ha lång livslängd  3  
Klara miljökrav  3  
Tilltala användare  3  
Fungera för alla  2  
Vara stabil   3  
Tåla slag/stötar  3  
Ljuddämpande  3  
Minimera skaderisker  3  
Kännas högkvalitativ  3  
Vara flexibel   2  
Vara flyttbar   1  
Vara lekfull   3  
Barnanpassad  3  
Passa in i olika miljöer  2  
Vara enkel   1  
Ergonomisk   1  
Inte platskrävande  1  
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2.5 Leksäkerhet 
 

SIS är en medlemsorganisation som leder utvecklingen av standarder i Sverige.13 Det 
finns en Europastandard, CEN (European Committee for Standardization), som SIS 
översätter till den officiella svenska versionen. CEN-medlemmarna är förpliktigade att 
följa fordringarna i CEN;s interna bestämmelser.14 
 

Rutschbanor: Rutschbanor tillhör de mest populära lekredskapen och kan vara 
utformade på olika sätt. Fallutrymmet runt om rutschbanan ska som regel vara 
omkring 2,0 meter beroende på hur hög den är. 
Detta innebär att det enligt standarden ska vara ett utrymme på minst två meter 
framför rutschen mätt i åkriktningen plus ytterligare en meter åt varje sida. Islagsytan i 
utåkningsområdet får bestå av jord, men det är givetvis bättre om ytan består av t.ex 
sand eller bark. Utåkningsdelen, den nedre delen av rutschen, får vara maximalt 35 cm 
över markytan. När det är rutschbanor för barn under tre år gäller ett maximalt mått 
på 20 cm. Om den nedre delen på rutschbanan är högre riskerar barn att skada nacke, 
rygg eller huvud när de landar. 
 
2.6 Företagsanalys Naturlek 
 

Naturlek appellerar med sin park- och lekutrustning huvudsakligen till kunder som 
kommuner, som är ute efter att skapa mer naturkänsla i parker och på skolgårdar. 
Då företaget är tämligen nytt (2005) baserar de sin verksamhet i nuläget främst på 
konsultkompetens. 
 
 
2.7 Att klättra viktigt för barnets utveckling 
 

Man måste inte använda klätterställningar på lekplatser. Ofta tycker barn att det är 
roligare att klättra på naturmaterial som stubbar och stenar än traditionella 
klätterställningar.15 Större barn tycker också om att klättra på naturmaterial , men 
kräver lite större utmaningar. 
Samordningen av rörelser sker i hjärnan. Från hjärnan startar impulser som via 
nervbanor går ut och aktiverar de muskler som krävs för en speciell rörelse. 
Om man som barn inte kan sina rörelser tillräckligt, kan man inte koncentrera sig på att 
inhämta kunskap, utan energin går åt till att hålla i pennan när man ska skriva t.ex. 
Balanssinnet påverkar hela hjärnan.16 Genom att man rör på sig ökar vakenheten i 
hjärnan, vilket leder till att den bättre kan organisera och tolka sinnesintryck, och 
information kan omvandlas till kunskap. Barn behöver rikligt med rörelse för att 
stimulera både muskler och balanssinnet, för att få chans att samordna intryck från 

                                       
13 http://www.sis.se/ 2011-08-28 
14 Lekredskap : standardsamling. 2 / [redaktör: Ewa Berggren] 
Stockholm : SIS förlag, 2009 (Göteborg : Intellecta Infolog)  
ISBN:  9789171627414, sid 119 

  
 
15 Uteboken / text: Eva Norén-Björn, Fredrika Mårtensson, Inger Andersson ; illustration: Beckmans skola 1992-93, reklam I ; 
[utgiven i samarbete med] Barnmiljörådet, Movium  
16 Ellneby (2003)  

http://www.sis.se/
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dessa sinnen. I ”Att klättra i träd- En studie av barns rörelse”, ett examensarbete från 
Lärarhögskolan i Kristianstad, beskriver författarna om pedagoger och barns 
uppfattning om att klättra i träd. Pedagogerna ansåg att klättringen främjar den 
motoriska utvecklingen och självbevarelsedriften. De menade på att det var 
utvecklande för barnen att klättra i träd, och att barnen själva tycker att det är kul. 
Något annat som kom fram var hur viktigt det är att det finns bra skolgårdar som 
lockar till rörelse. Klätterträd är populärt, men det är ju inte överallt man har turen att 
det finns ett sådant, och att invänta att ett planterat träd har vuxit upp tar sin tid. Då 
kommer en klätterställning, eller varför inte ett artificiellt klätterträd väl till pass. 
  
2.7.1  Leken  
 

Barn erövrar omvärlden genom leken, i leken utforskar barn sin omvärld, bearbetar 
intryck och erfarenheter och kommunicerar med andra. Genom leken utvecklas barn 
känslomässigt, intellektuellt, motoriskt och socialt. Lek och lekfullhet bör därför ses 
som något mycket betydelsefullt.17 
 
2.8 Marknadsanalys och konkurrenter 
 

De största konkurrenterna är KOMPAN, HAGS Aneby AB och Lappset Sweden AB, samt 
den lokala aktören Slottsbro. 
KOMPAN finns över hela världen, medans HAGS och Lappset är inriktade på den 
europeiska marknaden. 
De tre förstnämnda har hela Europa som sin marknad, medan Slottsbro är en lokal 
aktör. Det är tydligt att de inspireras av varandra, och formspråket och färgvalen har 
ofta ett likartat utseende. 
 

                                       
17 Lärandets grogrund, Ingrid Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan, Studentlitteratur, Lund 1999, sid 83 
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KOMPAN 
 
 

KOMPAN 
 
KOMPAN är världens ledande producent av lekredskap och sportutrustning till lek- och 
näridrottsplatser. Företaget har 800 anställda över hela världen (180 i Danmark, 8 i 
Sverige, 600 i resten av världen). 4-5 av dessa är förskolepedagoger och lärare som har 
i uppgift att studera barns lek. 
 
 
HAGS Aneby AB 
 
HAGS Aneby AB är ett av världens mest framgångsrika företag inom lekparksutrustning 
och parkmöbler. Företaget arbetar med de fem grundstenarna: funktion, säkerhet, 
kvalitet, miljö och design. 
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Materialen HAGS använder är trä, betong, plast och gummi. De använder även HPL 
(high presure laminate), där kvalitetskraven är extra höga.18 Det är en laminatskiva 
gjord av papper och hartser, och ett dekoark. Dessa pressas samman under högt tryck 

och hög temperatur, och är ett av marknadens mest oömma material. Materialet har 

mycket goda väderegenskaper och god reptålighet. Då det även finns ett förstärkt UV-
skydd kan skivan hålla mycket länge i utomhusmiljön.19 

 
 
Lappset 
 
Lappset har drygt 30 år i branschen och finns representerat i mer än 40 länder. 
Deras produkter är såväl lek-, park- och sportutrustning. 
 
 

 
 

 
 

 
Utav dessa kan HAGS egentligen ses som den största konkurrenten då deras produkter 
är de som är mest i samma ”genre”, enligt Lars Borgås på Naturlek. 
 
 
2.9 Målgrupp 
 

Målgruppen består främst av barnen, men även av förskollärare, fritidspedagoger, 
lärare, föräldrar och egentligen alla människor som på något sätt kommer i kontakt 
med lekprodukten. Det är även kommuner som köper in Naturleks produkter till 

                                       
18 http://www.hags.se/page/material-behandling-och-atervinning 2011-09-14 
19

Utveckling av Gungbräda anpassad för barn med funktionshinder. Tekniska högskolan i Jönköping, 

Emma Andersson, Martina Andersson sid 11  

http://www.hags.se/page/material-behandling-och-atervinning
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lekparker. Gemensamt för samtliga målgruppssegment är att de har ett intresse i 
lekprodukter, men ur olika infallsvinklar. 
 
 
2.9.1 Barn 
 

Barnens intresse i lekprodukter är ett helt naturligt intresse, och är baserat på lusten 
att leka. Ofta delas lekparksprodukter in i olika åldersgrupper, t.ex 2-6 , 4-12, 6-12. 
 
 
2.9.2 Förskollärare 
 

Förskollärarnas främsta fokus är att arbeta för barnens bästa, utifrån barnens 
perspektiv, och utifrån rådande pedagogiska rekommendationer och normer i 
samhället. De måste hela tiden kommunicera och bemöta föräldrarna, och hantera 
säkerhetsfrågor, samtidigt som de inte ska hindra barnen att pröva sina färdigheter. 
 
 
2.9.3 Föräldrar 
 

Föräldrars intresse i lekprodukter kommer utifrån en omsorg om barnens bästa. 
Samtidigt som de vill att barnen ska få utvecklas på bästa möjliga sätt, så är 
säkerhetstänkandet högst relevant. Idag är det en komplicerad fråga. 
Sedan 50-talet har olyckorna minskat, men det har även barnens möjlighet att röra sig 
fritt.20 
 

 
2.9 4 Intervjuer 
 

Med intentionen att få viktig information från brukarna gjordes studiebesök med 
intervjuer av förskollärare, lärare på två skolor och en förskola. 
Sedan gjordes på två av ställena intervjuer och enkla ”workshops” med barnen. 
Frågor har ställts till samtliga om lekmiljön och lekprodukter, men på olika sätt.  
Även en förälder från föräldrakooperativet till Gardaskolan intervjuades, då hon hade 
mycket erfarenheter både av egna barn i skolan, och som utbildad förskollärare. 
 
 
 
 
2.9.5 Resultat intervju förskollärarna 

 
Förskollärarna på Karlavagnens waldorfförskola i Visby, var generellt ganska nöjda med 
sin utomhusmiljö. Ett önskemål var att de skulle skapa mer ”rum” i trädgården, 
antingen genom växter eller genom konstruktion, något ställe där barnen kunde få 
”gömma” sig lite. De hade även funderat på någon slags tunnel, något som de såg att 

                                       
20http://www.unt.se/debatt/ge-uppsala-faumlrre-stoumlrre-och-baumlttre-lekplatser-212489-
default.aspx  2011-06-23 

http://www.unt.se/debatt/ge-uppsala-faumlrre-stoumlrre-och-baumlttre-lekplatser-212489-default.aspx
http://www.unt.se/debatt/ge-uppsala-faumlrre-stoumlrre-och-baumlttre-lekplatser-212489-default.aspx
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barnen hade behov av. Som förskollärare/förälder vill man gärna ha uppsikt, samtidigt 
som man måste låta barnen gömma sig. 
På frågan om vad leken har för betydelse svarade de att den har en stor betydelse. 
De hade också observerat att barn som har dålig motorik ofta har ett sämre språk. Då 
det kommit lite äldre barn till lekskolan, barn som haft problem med motoriken och 
man uppmuntrat dem till att klättra, inspirerade av de andra barnen, så märkte man 
att både språket och motoriken förbättrades. Barn som är ”mycket i huvudet”, kan 
vara stappliga i kroppen. De menade på att barnen lekte mer sjörövare i en enkel 
roddbåt som står på lekskolegården än de gör i den konstruerade båten på Snäck 
(KOMPAN), som har kikare, och stegar, är mer ”färdig”. I den enkla båten blir barnen 
mer fria att skapa sin egen lek. Vidare kom de med flera förslag på vad man skulle 
kunna skapa: göra rännor med vatten i spiralformer, mjukforma stockar som man kan 
sitta i, klangspel av runda träskivor, och urholkade staplar gjorda i trä. På 
småbarnsavdelningen  Älvan har de en buxbom som en labyrint, där tycker barnen om 
att leka. 
 
 
2.9.6 Resultat intervju lärarna 
 

På Orionskolans waldorfskola intervjuades en klasslärare för årskurs 1, som även har 
mångårig erfarenhet av att vara klasslärare till stora barn och tonåringar. 
Hon var inte särskilt nöjd med skolans utemiljö så tillvida att hon tyckte att det hade 
hänt så lite med den. Det som är positivt är att det finns stora ytor, och att barnen 
leker med nästan allt. Gammalt bildäck blir en tvättmaskin, osv.  
På frågan om vad den fria leken betyder för barnen, svarade hon att den betyder 
väldigt mycket, den är en hörnsten. Det uppstår hela tiden situationer som behöver 
lösas, intuitivt löser man och hittar vägar. Mycket i skolplanen handlar om att 
förbereda sig för vuxenlivet, men viktigast måste ändå vara att vara lycklig just nu. 
Vidare ansåg hon att om man är rörlig i kroppen är det lättare att vara rörlig i språket. 
Hon tyckte att skolgårdens utformning har en mycket stor betydelse för barns fria lek, 
om det t.ex är en asfaltskolgård kan det vara svårt.  Men om det finns goda 
grundförutsättningar, så tyckte hon inte att den specifika utformningen hade någon 
större betydelse. Om man skulle försöka förbättra skolgården var det mycket viktigt att 
detta gjordes tillsammans med barnen. Hon önskade sig också att de äldre barnen 
skulle få lite mer gungsving. På frågan om det fanns någon produkt som skulle kunna 
tillföra skolgården något, svarade hon att en gungbräda och sittplatser för de större 
barnen skulle vara önskvärt. Ett ”innerum” utomhus skulle heller inte vara dumt, 
någonstans att gå in och värma sig lite, utan att behöva gå in. 
 
På S;t Hansskolan intervjuades en klasslärare för 1-2-3:an.åldersintegrerat Denna skola 
ligger inne i stan, och har en asfaltskolgård, och med de förutsättningar som finns, så 
är den ok, men mer grönska skulle vara önskvärt. 
Den fria leken menar hon på är utvecklande på alla sätt och vis och bra för motoriken. 
Hon tycker att det är för mycket som är uppstyrt idag, och att det gör att barnen får 
svårare att hitta på saker, och själva kunna lösa konflikter. Vad gäller språket och den 
fria leken, så måste de själva kunna kommunicera när de leker. 
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När det gäller motoriken så betyder det väldigt mycket att man hoppar och klättrar. 
Detta är viktigt även för finmotoriken. Hon tycker barnen har blivit lite ”slarviga” när 
de hoppar hage, att man gjorde det ordentligare förut. 
För det sociala samspelet betyder leken väldigt mycket, man märker t.ex om man tar i 
för hårt. Betydelsen av skolgården för den fria leken är kopplat mer till material tycker 
hon. Det är viktigt att det finns material som bollspel och att det finns buskar på 
skolgården. Där leker speciellt de yngre som tycker om att ”gömma” sig lite. 
 

På frågan om det finns några produkter som skulle kunna tillföra något, hade hon flera 
tips: balansgång, några stubbar eller liknande, eller föremål man kan bygga med t.ex 
byggklossar för utomhusbruk, samt att det skulle vara roligt med musik på skolgården. 
Sittplatser för de äldre vore önskvärt. 
 
 
2.9.7 Resultat intervju/workshop förskolebarnen, 6-åringarna 

 
Vi träffades på Karlavagnens waldorfförskola en tidig eftermiddag. Barnen hade precis 
varit på 6-årsutflykt. De var på sprudlande humör, nyfikna och spända på vad jag skulle 
berätta och fråga dem om. Med mig hade jag lera för att låta dem skapa idéer på 
lekprodukter, och samtidigt få en mer avspänd dialog. Alla ville ha var sitt stycke lera, 
och jag frågade dem samtidigt hur de tyckte att en riktigt bra lekplats skulle vara, och 
vilka lekredskap som skulle finnas. 

Något som alla hade gemensamt var att de tyckte om att klättra, och det var önskemål 
om klätterställningar, klätterväggar och även rutschkana och snurrsaker. En annan idé 
var en ödla att sitta på, gjord av trä, med tyglar att hålla i. 
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Montage av barnens lerfigurer, Karlavagnens waldorfförskola. 
 
 

 
2.9.8 Resultat intervju/workshop klass 1  

 
Vi träffades i barnens klassrum en morgon, jag berättade för dem att jag håller på med 
ett projekt åt ett företag, och att de vill gärna veta vad barnen tycker mest om att leka 
med i lekparker, och om de vet något som kanske skulle kunna finnas, som inte redan 
finns. 
Jag delade ut lera till alla som ville ha, alla ville ha utom en som sedan också ville ha. 
Sedan gick jag runt och frågade varje barn vad han eller hon helst ville ha i en park, 

frågade om jag fick fotografera vad de gjorde, och om de ville berätta om det. 

Alla gjorde mycket fina små lerfigurer och berättade engagerat om hur deras 

”lekprodukter” fungerade. 

Gemensamt för flera var att de skulle tycka att det vore roligt med klätterställningar 
och saker som snurrar. 
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Montage av barnens lerfigurer, Orionskolan Visby. 

 

 
 
 
2.9.9 Resultat intervju förälder till barn på Gardaskolan  
 

Gardaskolan är en skola på Gotland som förstördes i en brand maj 2009. Vid 
återuppbyggnaden engagerades föräldraföreningen för att skapa en ny miljö för 
barnen. Intervju har gjorts med en förälder som varit delaktig i detta. 
Föräldraföreningens ledning menade på att barn sitter stilla för mycket, att de behöver 
få vara ute och röra på sig, och känna att de är med och skapar. De ansåg vidare att 
man skulle kunna förflytta mycket av undervisningen utomhus. De försökte skapa en 
samvaro där barnen kunde vara mer tillsammans över åldersgrupperna. De intervjuade 
barnen, och där fick de många idéer. De arbetade med de fria elementen som vind och 
vatten, och odlingar. De utgick från barnens önskemål, men det var inte alldeles enkelt  
att samordna alla olika önskemål och idéer, och samtidigt kommunicera med 
kommuner och lagstiftning.21  
 
 

                                       
21 Emma Schyberg, föräldrakooperativet Gardaskolan 2011-09-19 
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3. Idégenerering 
 
3.1 Inspiration 
 

Efter en noggrann studie av Naturleks befintliga produkter, gjordes även studier av 
andra lekprodukter gjorda i trä, oftast rörliga. 
 
 
 

          
 

Produkt från Robygge, kreativ byggelementsmall  Lära Leka            Vattenlek             Solåkrabyn 
 
 
 
 
 
 

Inspiration söktes även genom att titta på naturen och få inspiration till att hitta nya 
former. Jag studerade bland annat ”femhörniga ”/( pentagoner) växter, såsom 
sjöstjärnan. 
 
 
 
 
 

                      
 
 

 Sjöstjärna                    Okra                    Apelmoschus 
 
 
 
 

Inspiration hämtades även från skulpturer och trappor. 
Utav detta gjordes sedan en moodboard, som visades upp för Naturleks 
representanter. 
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   Moodboard 
 
 
3.2 Skissfasen 

 
Under skissfasen låg fokus på att tänka fritt, hitta ett formspråk som passar Naturlek, 
men ändå är nyskapande, samt att komma med några olika idéer till Naturlek, för att 
sedan bestämma inriktning. Under denna fas var det viktigt att ha regelbunden kontakt 
med företaget, för att vara överens om att ”spåret” var det rätta. 
 
 
3.2.1 Olika koncept 

 
Dessa olika koncept togs fram i sökandet för att hitta en form som skulle kunna 
appellera till Naturleks identitet och samtidigt vara nyskapande.  
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3.2.2 Koncept 1 

 
Detta var en idé om en slags ”lektrappa” med oregelbundna trappsteg, där barnen fick 
utlopp för sitt behov att klättra. Tanken var att trappan skulle utgå från en slags 
spiralform, och att själva trappstegen skulle vara ganska grovt urhuggna.  
 
 

 
 

 
Spiraltrappa 

 
 
 

3.2.3 Koncept 2 

 
Detta var en idé om en enkel ekstock som skulle vara formad som mjuka vågor, där 
skulle barnen kunna leka eller sitta och vila. Här kunde man ta till vara Naturleks 
tillgångar av stora ekstockar. 
 
 

 
Vågformad stock 
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3.2.4 Koncept 3 
 

Denna utgick från barnens behov att kunna skärma av sig lite, att kunna gå undan, 
tänkt som en slags tunnel. 
 
 

 
tunnel 

 
 

3.2.5 Koncept 4 
 

Att kunna gå in under tak kan vara skönt då man söker skydd från regn. Pelarna som 
håller upp paviljongen skulle vara formade som pentagoner, fem till antalet, och även 
taket skulle bestå av fem sektioner. 
 
 

 
 

Paviljongen 
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3.2.6 Koncept 5 

 
En sittbänk, också den inspirerad av pentagoniska former, med sina fem sittplatser. En 
vidareutveckling av den skulle kunna vara att man sätter ihop byggstenarna, likt en 
tågbana, och kan bygga ihop till valfria sittplatser. 
 
 

 
 

Sittbänk, ev möjlig att bygga om/till 
 
 
 
 
 

3.2.7 Koncept 6 
 

Ytterligare en idé dryftades, det var en idé om att med trästockar skapa en slags 
skärmvägg för utomhusbruk, dessa skulle om de var flera skapa ett uttryck av vågor. 
 
 
 

 
 

Skärmvägg av trästockar 
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4. Genomförande 
 
 
4.1 Konceptbeslut 
 

Att utveckla idén om en slags lektrappa var något som representanterna för Naturlek 
intresserade sig för. Frågan var bara på vilket sätt man skulle kunna tillverka en sådan 
utan att det blir alltför krångligt. 
Den vågformade stocken var enkel men var inte det som skulle prioriteras nu. De har 
redan balans- och sittstockar. En lektunnel i trä skulle vara en rolig lekprodukt, men 
även denna kunde bli svår att tillverka med tanke på att det kan vara tidsödande och 
svårt att ”fräsa ur” en hel stam. 
En paviljong var i nuläget inte något man på Naturlek tyckte att man skulle satsa på, då 
de redan har en sådan i sitt sortiment. 
Sittbänken tyckte de var jätteintressant. Man skulle kunna göra mycket med den; 
vända den upp och ner, så får man ett bord, och man skulle även kunna göra 
sittdelarna i olika höjd, eller leverera den som en byggsats - likt en tågbana - där 
kunden själv får sätta ihop önskad funktion. 
 
Koncept 1, lektrappa, var det som passade Naturlek bäst till detta projekt, och det blev 
också konceptet att gå vidare med, inte minst med utgångspunkt att det var det som 
syntes roligast för barnen. 
 
 
4.2 Utveckling av valt koncept 
 

Det valda konceptet skulle nu utvecklas, med några önskemål från Naturlek om att 
försöka göra den i runda former. 
Med intentionen att göra en trappa i en spiralform, i organiska former (de organiska 
formerna var ett önskemål från företaget) påbörjades utvecklingsarbetet av trappan. 
Efter möte med handledaren växte idén fram att använda en trädstam i mitten, och 
låta blombladen ha funktionen av trappsteg. 
 

 

 
 

Blomblad/löv kommer på plats runt stammen. 
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4.3 Vidareutveckling efter möte med Naturlek 
 

Med detta som utgångspunkt började nytt skissarbete och modellbygge. 
Detta tillsammans med bilder och material från brukargrupperna låg till grund vid en 
presentation för Naturleks representanter tillsammans med VD Hans Ahlqvist. En av 
representanterna för Naturlek ställde frågan till Hans Ahlqvist om lektrappan var något 
man skulle kunna tillverka på riktigt. 
Hans trodde att man absolut skulle kunna göra det, men poängterade att han tyckte 
att det var viktigt att det hände något när man kommit upp till slutet av trappan, och 
att barnen hade någonstans att ta vägen då de kommit dit, att det var viktigt att de 
inte bara skulle gå ned igen. 
Vidare menade han på att det var viktigt med ruljans, att det inte får bli stopp i trappan 
längst upp, och han var av uppfattningen att barn kan vara tuffa mot varandra och t.ex 
knuffa varandra. Därför var hans önskemål att i en vidareutveckling av trappan så 
skulle barnen kunna ta vägen någonstans. En av de anställda undrade över 
säkerhetsaspekterna. Trappan skulle ju bli över 60 cm, i fallhöjd, och då behövs skydd. 
VD påpekade att det var för tidigt att tänka på säkerhetsaspekterna. Det diskuterades 
även om att besöka snickaren för att se om en prototyp kunde framställas. 
En av representanterna skulle kontakta snickaren för att se om detta var möjligt. 
Det pratades även om att vidareutveckla de sammanlänkade sittplatserna, Hans 
Ahlqvist menade på att det var viktigast att först prioritera "Lektrappan", sedan kunde 
man gå vidare med andra idéer.På mötet med handledaren på Högskolan Gotland 
diskuterades ”Lektrappan" och vad som skulle hända när barnen kommit upp. Man 
kunde visa på att det kan vara en plats för lugn, en plats där fröken sitter och berättar 
en saga för barnen som sitter på blombladen och lyssnar. Detta var något som kunde 
illustreras. 
 
4.4 Rutschkanor 
 
För att tillmötesgå uppdragsgivaren fortsattes idégenereringen, efter brainstorming 
växte idén fram med fem rutschkanor. Här kom pentagontalet in, och önskemålet om 
att tillgodose flödet i ”Lektrappan" tillfredställdes. 
Detta presenterades för Naturlek och mottogs väl. 
 
4.5 Möte med snickare och arbete inför mässa 

 
Det visade sig att de ville ha med "Lektrappan" på Elmiamässan, kontakt med snickare 
skulle tas. Skissmodell i trä och skiss på trappan med rutschkanor medtogs till 
snickaren för att diskutera produkten.Vi kom överens om att skalad modell skulle 
tillverkas. Snickaren påpekade att det var bra om stammen sträckte sig över trapporna 
en bit på skissmodellen, vilket den inte gjorde på skissen. Detta var bra för stabiliteten. 
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4.6 Kontakt med Lekplatskontroll 
 

På eget initiativ togs kontakt med Lekplatskontroll Sven-Erik Henriksson, för att få 
förslag på hur man skulle hantera säkerhetsfrågorna. Naturleks representanter ville 
dock inte att det detta skulle äventyra deltagandet i Elmiamässan. 
Sven-Erik svarade att han tyckte att, " Lektrappan" såg fin och rolig ut, men att det 
behövdes kompletteras med heltäckande barriärer eftersom det inte är tillräckligt med 
bara räcken vid höjden 700mm och högre. Rutscharnas sidoskydd skall vara minst 150 
mm, och det behövs nedsittningsstänger där man åker ned. Detta för att uppfylla 
säkerhetskraven från SIS. 
 
Kontakt togs med representant på Naturlek via mail och telefon. Material levererades 
innehållande bilder och informationsblad. Detta mottogs mycket väl.  
 
4.7 Elmiamässan 
 

Naturlek deltog på Elmia Park & Golf 20-22 September 2011. Där visade de sina park-
och lekprodukter samt lekbarken som används som fallunderlag. Där visade de även 
”Lektrappan" som en ny idé på lekprodukt. 
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Nedanstående informationsblad delades ut på mässan: 
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5. Ritningar 

 
 
 
 

 
Ritning 
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Ovanifrån, varje blad separat. RItning 
 
 
5.1 Beräkningar på hur man ska rita/skära ut bladen: 
 

 
Måttsatt ritning över blad/löv 
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Uträkning av bladstorlekar. Bladen blir 2 procent mindre ju 

högre upp man kommer. 
 
 

5.2   Tabell 1,Beräkning av moment som uppstår på trappstegen  

 

 
 

  d R L B F [N] M [Nm] 

1 672 1022 1188 700 2000 2376 

2 659 1002 1159 686 2000 2318 

3 645 982 1129 672 2000 2258 

4 632 962 1099 659 2000 2199 

5 620 943 1070 646 2000 2141 

6 607 924 1042 633 2000 2084 

7 595 905 1014 620 2000 2028 

8 583 887 987 608 2000 1974 

9 572 869 960 596 2000 1920 

10 560 852 934 584 2000 1868 

11 549 835 908 572 2000 1817 

12 538 818 883 561 2000 1766 

13 527 802 858 549 2000 1717 

 
Tabell 1 : beräkning av momentet som uppstår av belastningen på ett 
trappsteg, baserat på en vikt av 200 kg. 
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6. Resultat och förslag till fortsatt arbete 
 

”Lektrappan", Teknisk information 
Åldersgrupp: 2-10 år 
Redskapets höjd: 2500 mm 
Fallhöjd: 1976 mm 
 
 
 

 
 

 
 

Vid fortsatt arbete kommer säkerhetsfrågorna att åtgärdas, bland annat 

 Nedsittningsstänger till rutscharna 

 Kanterna på rutscharna höjas till 150 mm  

 Barriärer på ställningen över 700  
Med beaktande av ovanstående säkerhetsaspekter, så skulle det vid en utveckling av 
projektet medföra att ”Lektrappan" skulle få ett annat estetiskt uttryck. 
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Vid ett fortsatt arbete är det viktigt att ”Lektrappan" får behålla sitt lekfulla uttryck, 
men givetvis ska säkerhetsaspekterna beaktas. 
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