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Sammanfattning

Den här rapporten innehåller
med förskolepedagoger
steg 1 av en integrerad
och 39 genskjutsintervjuer
barnkonsekvensanalys, som
med ungdomar i högstadiet
genomförts inom ramen
och gymnasiet genomförts.
för stadsbyggnadskontorets
Workshoparna utfördes med
programarbete för Spångadalen.
sex skolklasser/grupper från
Syftet med programarbetet är
fritidsgårdarna i Rinkeby och
att studera hur Rinkeby, Tensta
Bromsten, Knutbyskolan i
och Bromsten kan kopplas
Rinkeby, Ellen Keyskolan och
samman på ett socialt hållbart
Bromstensskolan i Bromsten.
sätt samt pröva möjligheter
Totalt medverkade 127 barn och
till 800-1000 bostäder inom
sex vuxna.
programområdet. Därtill ska
programarbetet pröva ytor för
Könsfördelningen bland
idrott, skola, förskolor, parker,
deltagarna är jämn och
gator och en dagvattendamm.
representationen i samtliga
Analysarbetet utgår från
ålderskategorier från lågstadiet
Stockholms stads modell för
till gymnasiet är relativt god,
integrerad barnkonsekvensanalys dock med viss övervikt av
i fyra steg: 1) Tidig dialog och
barn i låg- och mellanstadiet.
inventering, 2) Framtagandet av
Den största andelen barn bor
förslag, 3) Konsekvensanalys av
i Rinkeby följt av Bromsten,
slutförslaget och 4) Återkoppling. andra stadsdelar och Tensta i
en fallande skala.1 Därutöver
Totalt har sex workshops med
har en inventering av befintlig
barn och unga, en fokusgrupp
kunskap genomförts, bland annat

genom intervjuer med en handfull
tjänstepersoner i staden, en
genomgång av statistik, diverse
kommunala dokument och
tidigare studier av relevans för
uppdraget.
Av materialet framgår att barnen
överlag gillar och trivs i sina
stadsdelar, oavsett var de bor.
Samtidigt finns ett problem
med ökande otrygghet i Tensta
och Rinkeby, vilket avspeglas i
barnens berättelser. Flera barn
berättar att de har sett maskerade
personer eller blivit vittne till
våld. Som särskilt otrygga platser
anges främst centrum i Rinkeby
och Tensta, Rissne skog och
Bromstens industriområde.
Till favoritplatserna hör
Bromstens IP, Spånga IP,
Tensta simhall, biblioteken i
Rinkeby och Tensta, Knutby

1
”Andra stadsdelar” syftar till ett antal olika stadsdelar i övriga Stockholmsområdet, framförallt i norrort. Flertalet av de barn som bor i
andra stadsdelar kommer från Ellen Keyskolan i Bromsten.

4

bollplan, fotbollsplanen intill
Rinkebyskolan och ett flertal
lekplatser, t.ex. ”Rinken” och
”Spindelparken”. Materialet
bekräftar även bilden av relativt
lite rörelse mellan stadsdelarna,
med programområdet
(Spångadalen/Rinkebydalen) som
en tydlig mental gräns. Medan
barnen i Rinkeby och Tensta
menar att det inte finns någon
anledning att besöka Bromsten är
otryggheten och det dåliga ryktet
en avgörande orsak för barnen
från Bromsten att inte bege sig
över till Rinkeby och Tensta.
Samtliga barn känner väl till
programområdet och går dit
då och då. Rissne skog är
välanvänd, främst av förskolor
och skolor i området som
besöker skogen som en del av
sin pedagogiska verksamhet.
Andra målpunkter inom och
nära programområdet är Knutby
bollplan, Spånga IP, tennisplanen
i grönområdets smalare del, en
mindre fotbollsplan och en liten
lekplats i södra delen av den
stora öppna ytan i Spångadalen.
Grönområdet används främst
på sommaren för promenader,
cykling, rastning av hundar,
picknick och grillning. Det verkar
främst vara rinkebyborna som
använder området för picknick
och grillning, sannolikt eftersom
många Bromstensbor har egna
trädgårdar. I övrigt framstår
området i första hand som något
man passerar igenom, på sin väg

mot andra målpunkter. En vanlig
kommentar är att ”det inte finns
något där” och många barn tycks
uppleva området som ganska
identitetslöst.
Barnen har flera förslag för att
utveckla Spångadalen till en
attraktiv plats. Det de framförallt
önskar sig är en mångfunktionell
plats för alla. Här ska finnas
både folkliv och lugn, intensiva
mötesplatser, möjlighet till
avskildhet och olika aktiviteter
att välja emellan. För detta krävs
samlokalisering av många olika
funktioner. Vuxennärvaro är
trygghetsskapande och mycket
viktigt för barnen, inte bara för de
yngre. Andra önskemål som kan
kopplas till trygghet handlar om
bra belysning, målpunkter nära
bebyggelse och en intimare skala
med mindre rum i rummet.

både tjejer och killar i de yngre
ålderskategorierna vill ha. Bland
de yngre barnen finns ett stort
fokus på lek medan de äldre mer
betonar en kombination av vila
och aktivitet liksom viss service,
till exempel kiosk och café.

I materialet framkommer även
tydliga skillnader utifrån kön
och ålder. Medan killarna
generellt riktar fokus mot fotboll
och andra sporter uttrycker
tjejerna ett bredare spektrum av
önskemål. Det kan både handla
om fysisk aktivitet som dans, lek
och klättring och om lugnare
aktiviteter som att mysa, vila,
sjunga, rita, pyssla och prata med
varandra. Sittplatser är viktigt
och gärna kojor, små kryp-in eller
andra möjligheter att sitta med
tak över huvudet. Bad, vattenlek
och studsmattor är något som
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Inledning: Vad handlar det
om?

I den här rapporten presenteras resultatet av steg 1 i ”Integrerad
barnkonsekvensanalys Spångadalen”. Undersökningen är en del av
stadsbyggnadskontorets programarbete för att utveckla Spångadalen.

Med Spångadalen avses det
grönområde som ligger mitt
emellan Rinkeby, Tensta
och Bromsten. I avsnittet
”Platsbeskrivning: Var befinner
vi oss?” på sida 12 ges en
närmare beskrivning av
programområdets avgränsning
och innehåll.

Relevanta
styrdokument

och höras i alla frågor som
rör barnet

Barns rättigheter och perspektiv • Artikel 31: Varje barn har rätt
till lek, vila och fritid samt att
är en prioriterad fråga i
fritt delta i det kulturella och
Stockholms stad. Kommunkonstnärliga livet
fullmäktige beslutade i stadens
budget för 2016-2018 om målet
att ”Stockholm är en stad som
I enlighet med barnkonventionen
respekterar och lever upp till
står också i stadens budget att
Syftet med programarbetet är att barnets rättigheter i enlighet
alla barn har rätt till ett rikt liv
studera hur Rinkeby, Tensta och med FN:s barnkonvention”.
med goda möjligheter till lek,
Bromsten kan kopplas samman
Barnkonventionen innehåller
kultur och idrott. Det innebär
på ett socialt hållbart sätt samt
54 artiklar som beskriver barns
bland annat att miljön ska vara
pröva möjligheter till 800-1000 mänskliga rättigheter. Utöver
tillgänglig för alla med fler
bostäder inom programområdet. de artiklar som rör barns rätt till mötesplatser för barn och unga,
Därtill ska programarbetet
överlevnad, utveckling och ett
inte minst för flickor och hbtqäven pröva ytor för idrott,
gott liv fritt från diskriminering personer.
skola, förskolor, parker, gator
framstår tre artiklar som särskilt
och en dagvattendamm. Med
viktiga i sammanhanget:
Vidare anges att barn 0-18 år är
tillkommande bostäder,
en viktig målgrupp att lyssna
kommunal och kommersiell
• Artikel 3: Barnets bästa ska
till när staden växer, för att
service, rekreations- och
komma i främsta rummet
säkra att framtidens Stockholm
idrottsytor ska förutsättningar
vid alla beslut som rör barn
verkligen möter barns olika
för ökad attraktivitet och
behov. Därför har Stockholms
trygghet skapas.
stads barnombudsman tagit fram
• Artikel 12: Varje barn har
”Program för barnets rättigheter
rätt att uttrycka sin mening
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Spångadalen är idag en öppen och flexibel parkyta (Stockholms stad).

och inflytande i Stockholms
stad 2018-2022”, som ska
stödja stadens verksamheter i
arbetet för att leva upp till FN:s
barnkonvention. I ”Vision 2040
– ett Stockholm för alla” står
slutligen att utgångspunkten
för stadens verksamheter ska
vara att alla barn ska ha lika
goda möjligheter, oavsett var i
Stockholm de växer upp.

Stadens modell för IBKA

Analysarbetet utgår från
Stockholms stads modell för
integrerad barnkonsekvensanalys
i fyra steg: 1) Tidig dialog och
inventering, 2) Framtagande av
förslag, 3) Konsekvensanalys av
slutförslaget och 4) Återkoppling.
I steg 1 görs en inventering
av befintlig kunskap och en
dialog med såväl barn som
pedagoger, vårdnadshavare och
andra vuxna med kunskap om
barnens livsvillkor och behov
genomförs. Inventeringen
kan bygga på statistik, andra
skriftliga källor och intervjuer
med nyckelpersoner inom
stadens olika förvaltningar.
Dokumentationen från steg
1 presenteras i form av en
nulägesbeskrivning som
tillsammans med annat relevant
underlag ska ligga till grund för
framtagandet av ett planförslag
i steg 2. I steg 3 genomförs den
slutliga konsekvensanalysen

där den aktuella planen utreds
ur ett barnrättsperspektiv. Vilka
kan de positiva respektive
negativa konsekvenserna
tänkas bli? På vilket sätt har de
frågor som lyftes i steg 1 och 2
beaktats? Vilka överväganden
och prioriteringar har gjorts? I
steg 4 sker så återkoppling till
dem som deltagit i den inledande
dialogen. Här ska tydligt framgå
hur det faktiskt blev, vad som
händer härnäst, vilka val som
gjorts och vilka överväganden
som ligger bakom dem. Vidare
riktar modellen fokus mot tre
övergripande teman: Miljö och
hälsa, Boende och vardagsliv
samt Trygghet och tillgänglighet.

Syfte och upplägg
Spångadalen
är idag en öppen och flexibel
Uppdraget är att genomföra en
integrerad barnkonsekvensanalys
parkyta.
(IBKA) kopplat till
programarbetet för Spångadalen.
Det syftar till att få ökad
kunskap om barns situation och
behov som kan användas för
att bearbeta programmet efter
samrådet och därefter analysera
de möjliga konsekvenserna av
programförslaget.

IBKA för Spångadalen

Den här rapporten redovisar
resultatet från steg 1, i form av
en nulägesbeskrivning. Som
framgått påbörjas arbetet med en
integrerad barnkonsekvensanalys
idealt innan själva förslaget tas
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fram. I detta fall har det inte varit
möjligt utan arbetet i steg 1 har
löpt parallellt med framtagandet
av det aktuella programförslaget.
I nästa steg ska inventering och
dialog tillsammans med inkomna
samrådssynpunkter ligga till
grund för en fortsatt bearbetning
av programmet.
Huvudfokus har riktats mot att
samla in kunskap om barnens
användning och upplevelser
av programområdet liksom
deras tankar om hur det skulle
kunna utvecklas. Ramarna för
dialogen har varit relativt vida
och tillåtit utblickar mot det
omgivande närområdet liksom
förslag som i första hand kan
omhändertas i senare skeden av
utvecklingsarbetet. I uppdraget
ingick att genomföra totalt nio
workshops/fokusgrupper; en
workshop vardera i Bromsten
respektive Rinkeby med barn i
ålderskategorierna lågstadium,
mellanstadium, högstadium och
gymnasium samt en fokusgrupp
med förskolepedagoger från båda
stadsdelarna.

Centrala begrepp
För att underlätta läsförståelsen
definieras i detta avsnitt
ett antal centrala begrepp.
Barnperspektiv, barns perspektiv
och barnrättsperspektiv är
2
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deskriptiva begrepp med snarlika
innebörder.
Barnperspektivet handlar om att
vuxna ser, lyssnar till och strävar
efter att förstå barns behov.
Barns eller barnets perspektiv
handlar däremot om det barn
själva berättar. För att kunna
uttala sig om barns/barnets
perspektiv krävs därför att barn
själva har fått säga sin mening.
Barnperspektivet kan inrymma
barns/barnets perspektiv men
behöver inte göra det.
Barnrättsperspektivet handlar om
att beakta att barns rättigheter
enligt barnkonventionen tas
tillvara vid alla beslut och
åtgärder som rör barn.2
Den här rapporten bygger
till stora delar såväl på ett
barnperspektiv som på barns
perspektiv, det vill säga
barns egna berättelser. I nästa
delrapport där programförslaget
för Spångadalen
konsekvensbedöms anläggs även
ett barnrättsperspektiv. För att
rama in och bättre kunna förstå
barnens berättelser används även
de tre begreppen platsanknytning,
platskänsla och platsidentitet
som analytiska verktyg. Det är
begrepp som förekommer inom

Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog, Stockholms stad.

kulturgeografi och miljöpsykologi
med skiftande definitioner. Här
används följande definitioner:
Platsanknytning betecknar en
persons relation till en plats och
handlar om hur betydelsefull en
anser att platsen är i ens liv. En
stark platsanknytning är inte
liktydigt med positiva känslor
utan kan också handla om en
plats som upplevs negativt, men
som likväl påverkar livet i stor
utsträckning.
Platskänsla handlar om hur en
plats upplevs och vilka känslor
som är knutna till den.
Platsidentitet är ett begrepp som
beskriver vad människor upplever
som en plats utmärkande drag
eller egenskaper - det som gör
den till en speciell eller unik plats
i deras ögon.

Metod och
genomförande
I dialogen med barn och unga
har vi använt oss av en metodik
kallad ”urban pedagogik”, som
passar särskilt bra att använda
vid workshops inom ramen för
skolans verksamhet och som

Kartmaterial från workshops med skolelever (White arkitekter).

knyter ann till stadens metod
för dialog med barn.3 Det är en
metodik i tre delar: 1) Kunskap,
2) Dialog och 3) Inflytande.
Varje workshop inleds med ett
interaktivt kunskapsmoment
som ger barnen kunskap om vad
stadsplanering är, vilka roller
politiker, planerare/arkitekter
och andra tjänstepersoner spelar
i processen, hur beslut fattas
och vilka rättigheter de själva
har att påverka, både enligt
Plan- och bygglagen och FN:s
barnkonvention. Därefter följer
ett dialogmoment som syftar till
att få ökad kunskap om barns
upplevelser, behov och önskemål
kopplat till den aktuella platsen.
För att processen verkligen ska
leda till ett reellt inflytande är det

viktigt att barnens tankar sedan
beaktas i det fortsatta arbetet.
För att tydliggöra på vilket sätt
det sker blir återkoppling en
avgörande fråga.
I detta projekt har workshops
genomförts både i skolan
och inom ramen för lokala
fritidsverksamheter. Efter det
inledande kunskapsmomentet
har barnen i det förra fallet fått
svara på ett par snabba frågor om
hur de tar sig till skolan genom
handuppräckning. I nästa övning
har de fått besvara en kortfattad
enkät med ett antal frågor, bland
annat om boendeförhållanden,
var de brukar göra sina läxor och
om det finns platser i närområdet
där de inte får vara för sina
föräldrar. Därefter har barnen

arbetat i smågrupper runt ett stort
ortofoto över programområdet
och de närmaste omgivningarna.
Det har då handlat om att
markera bra och dåliga platser,
beskriva vad man brukar göra
i programområdet, när och hur
ofta det sker, hur man tar sig dit
och i vilken mån man rör sig till
andra stadsdelar i närområdet än
den egna. Den sista övningen har
haft en friare karaktär och handlat
om att beskriva sin drömplats,
antingen i bild, text eller båda
delarna.
När workshops genomförts
utanför skolan har det inledande
kunskapsmomentet kortats ned
och avgränsats till att beskriva
syftet med programarbetet och
den formella planprocessens

3
Barn- och ungdomssamråd om Stockholms stads förslag till ny översiktsplan, Stockholms stad samt Integrerad konsekvensanalys och
dialog, Stockholms stad
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Workshopmaterial med fokus på barnkonventionen (White arkitekter).

viktigaste steg. Eftersom
det varit svårt att hitta bra
rekryteringskanaler för
workshops med ungdomar
i högstadiet och gymnasiet
har två workshops ersatts
med ett antal individuella
genskjutsintervjuer på cirka 1520 minuter per person. Vi har då
använt ett frågeformulär med
ungefär samma frågor som vid
workshoparna och visat ortofotot
över programområdet.
Återkoppling i ett första
steg har skett genom att
barnen fått ta del av en kort
skriftlig sammanfattning från
workshopen liksom möjlighet
att göra eventuella justeringar.
Återkoppling i ett andra steg
kommer att ske genom att den
slutrapport som beskriver IBKAprocessen i sin helhet liksom
det slutgiltiga programmets

potentiella konsekvenser för barn
skickas ut till alla som deltagit i
dialogen.

Deltagarnas
sammansättning

Utöver dialogen har även
en inventering av befintlig
kunskap genomförts. Bland
de skriftliga källorna finns de
lokala utvecklingsprogrammen
för Rinkeby-Kista respektive
Spånga-Tensta, en
barnkonsekvensanalys framtagen
av Sweco från 2012, statistiska
uppgifter från Stockholms stad
och den inventering av sociala
värden som genomförts inom
tidigare uppdrag i Spångadalen
av White Arkitekter. Därtill har
materialet kompletterats av fyra
intervjuer med tjänstepersoner
i staden inom områdena
socialt stöd, idrott, kultur och
samhällsplanering samt kortare
samtal med de lärare vi träffat i
samband med dialogen.4

Totalt har sex workshops med
barn, en fokusgrupp med
förskolepedagoger och 39
genskutsintervjuer med ungdomar
i högstadiet och gymnasiet
genomförts. I workshoparna
deltog 88 personer och i
fokusgruppen sex personer.
Tillsammans med de 39
intervjuerna blir det totala antalet
deltagare i dialogen 127 barn och
sex vuxna. I figur 1 presenteras
könsfördelningen bland barnen:
Kön
Tjej
Kille
Annat

Antal
65
61
1

Figur 1. Tabell över könsfördelningen
Figur 1. Tabell över könsfördelning

4
De intervjuade tjänstepersonerna är Susanne Lundström, bitr. enhetschef Rinkeby och Tensta bibliotek, Sandra Wetterstrand, samhällsplanerare Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Ida Giorgi, idrottskoordinator, idrottsförvaltningen, Madeleine Mijotovic, enhetschef SpångaTensta stadsdelsförvaltning, Prevention och trygghet.
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Av tabellen framgår att könsfördelni
person som uppgivit annat kön. Wor
klass på Knutbyskolan i Rinkeby, en
Keyskolan i Bromsten samt med ung

Kön
Tjej
Kille
Annat

Antal
65
61
1

Figur 1. Tabell över könsfördelning

Av tabellen framgår att
könsfördelningen är jämn med 65
tjejer, 61 killar och en person som
uppgivit annat kön. Workshops
har genomförts med lågstadiets
elevråd och en 4:e klass på
Knutbyskolan i Rinkeby, en 5:e
klass på Bromstensskolan och
en 2:a klass på Ellen Keyskolan
i Bromsten samt med ungdomar
på fritidsgårdarna i Bromsten och
Rinkeby. I Ellen Keyskolan går
många barn från andra stadsdelar
men cirka 25 procent bor
uppskattningsvis i närområdet.5
Därtill besöker samtliga elever
programområdet minst en gång
i veckan som en del av den
pedagogiska verksamheten. Det
gjorde sammantaget att vi ändå
bedömer samtal med elever
från Ellen Keyskolan som
meningsfulla i sammanhanget.
På fritidsgårdarna var tanken att
träffa ungdomar i högstadieåldern
men i Bromsten visade det sig att
samtliga workshopsdeltagare går i
gymnasiet. Som framgått tidigare
ersattes två workshops med
genskjutsintervjuer, framförallt
för att nå gymnasieungdomar
men även för att få med
högstadieungdomar från
Bromsten. Eftersom det inte finns
något gymnasium i de aktuella
stadsdelarna valdes Spånga
gymnasium som rekryteringsbas.6
Där finns även ett högstadium
5
6
7

Av tabellen framgår att könsfördelningen är mycket jämn med 65 tjejer, 61 kill
person som uppgivit annat kön. Workshops har genomförts med lågstadiets elev
klass på Knutbyskolan i Rinkeby, en 5:e klass på Bromstensskolan och en 2:a k
Keyskolan i Bromsten samt med ungdomar på fritidsgårdarna i Bromsten och R
Ellen Keyskolan går många barn från andra stadsdelar men cirka 25 procent bo
uppskattningsvis i närområdet. 3 Därtill besöker samtliga elever programområde
gång i veckan som en del av den pedagogiska verksamheten. Det gjorde samma
och skolan lockar många
Andel
ändå bedömer samtal med elever frånÅlderskategori
Ellen KeyskolanAntal
som meningsfulla
i sam
elever från såväl Bromsten som
Lågstadium
34
27%
fritidsgårdarna
var tanken
att träffa
i högstadieåldern men i Bromsten
Rinkeby
och Tensta.
På grund
av ungdomar
Mellanstadium 45
35%
att
samtliga
workshopsdeltagare
går
i
gymnasiet.
framgått
tidigare ersattes
svårigheterna att rekrytera i de
Högstadium Som20
16%
workshops
med genskjutsintervjuer,
nå gymnasieungdomar
m
Gymnasiumför att28
22%
högre
ålderskategorierna
utökades framförallt
att få med högstadieungdomar
Eftersom
det inte finns något gym
målgruppen
under arbetets gångfrån Bromsten.
Figur 3. Tabell
över deltagarnas
aktuella
stadsdelarna
valdes Spånga gymnasium
somålder.
rekryteringsbas. 4 Där finn
fördelning utifrån
till
att även
innefatta ungdomar
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lockar mångaFigur
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såväl Bromsten
som
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över deltagarnas
fördelning utifrån
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från
Tensta. Ioch
figur
2 redovisas
grund
av svårigheterna
att rekrytera
i de högre ålderskategorierna utökades mål
den
ungefärliga
fördelningen
av
Av tabellen framgår att barn i de lägre ålderska
Av tabellen
framgår
att barn
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deltagare
mellan
stadsdelar:
arbetets gång
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att även
innefatta ungdomar
från
Tensta.
figur
mellanstadiet
som
utgör Iden
största
gruppen. I
lägre
ålderskategorierna överväger,
fördelningen av deltagare mellan olika
stadsdelar:
är åldersfördelningen
mycket jämn. I lågstadiet
framförallt barn i mellanstadiet
2/3 medan mellanstadiet har en motsvarande öv
Stadsdel Antal Andel
som utgör den största
Rinkeby 47
37%
gruppen. I ålderskategorierna
Bromsten 33
26%
högstadium och gymnasium
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läsförståelsen
lågstadiet
finns däremot
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innebörder.
fördelning utifrån stadsdel.
medan mellanstadiet har en
motsvarande övervikt
killar
på ser, lyss
Barnperspektivet
handlaravom
att vuxna
Figur 2: Tabell över deltagarnas fördelning utifrån stadsdel
cirka 2/3.
Av tabellen framgår att
Barns eller barnets perspektiv handlar däremot
sammanlagt
63 procent
barnen 63 procent av barnen kommer från Rinkeb
Av tabellen framgår
att av
sammanlagt
uttala sig om barns/barnets perspektiv krävs dä
kommer
från
Rinkeby
och
Bromsten, de två prioriterade stadsdelarna. I kategorin övrigt finns framförallt b
Barnperspektivet kan inrymma barns/barnets pe
Bromsten,
två bodde
prioriterade
Keyskolan,desom
spridda i olika delar av norrort. Eftersom fördelningen a
Barnrättsperspektivet
handlar
om att från
beakta
att
stadsdelarna.
I kategorin
olika stadsdelar
är ungefärliga uppskattningar
när det gäller
klasserna
Ellen
tillvara
beslut5 och
åtgärder somfördelar
rör bar
övrigt
finns framföralltärbarn
och Bromstensskolan
siffrorna dock
intevid
heltalla
exakta.
Åldersmässigt
från
Ellen
Keyskolan,
som
enligt figur 3 nedan:
Den här rapporten bygger till stora delar såväl p
bodde spridda i olika delar av
det vill säga barns egna berättelser. I nästa delra
norrort. Eftersom fördelningen
Spångadalen kommer att konsekvensbedömas a
av barn från olika stadsdelar är
rama in och bättre kunna förstå barnens berätte
ungefärliga uppskattningar när
platsanknytning, platskänsla och platsidentitet s
det gäller klasserna från Ellen
förekommer inom kulturgeografi och miljöpsyk
3
Keyskolan
ochexakt
Bromstensskolan
Detta är ingen
siffra utan bygger påföljande
lärarens uppskattning
definitioner: kring sin egen klass.
4
Verksamheten
på Tensta
gymnasium
är
siffrorna dock
inte helt
exakta.7är princip nedlagd men undantag för ett par klasser för
Platsanknytning betecknar en persons relation t
ungdomar.
Åldersmässigt
fördelar sig
5
man har
anser
att platsen
är i ens
liv. En stark
plats
Även
vad
gäller
klassen
från
Bromstensskolan
vi fått
en ungefärlig
uppskattning
av lärare
deltagarna enligt figur 3:

känslor utan kan också handla om en plats som
livet i stor utsträckning.

Platskänsla handlar om hur en plats upplevs oc

Platsidentitet är ett begrepp som beskriver vad
- det som gör den till en s

Detta är ingen exakt siffra utan bygger på en uppskattning från läraren.
eller egenskaper
Verksamheten på Tensta gymnasium är princip nedlagd men undantag för ett par klasserdrag
för nyanlända
ungdomar.
Även vad gäller klassen från Bromstensskolan har vi fått en ungefärlig uppskattning av läraren.
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Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog, Stockhol

Platsbeskrivning:
Var befinner vi oss?
För att sätta in barnens berättelser i sin kontext görs i detta avsnitt
en kort platsbeskrivning. Det ger en bakgrund som kan hjälpa oss att
förstå de tankar, upplevelser och önskemål som kommer till uttryck.

Med ”platsen” avses här dels
själva programområdet och dels
det något vidare närområdet med
stadsdelarna Rinkeby, Bromsten
och Tensta. Tillsammans
med den egna bostaden utgör
närområdet ofta en mycket
viktig del av barns livsmiljö,
särskilt för de yngre barnen. Här
berörs såväl områdenas fysiska
struktur som demografi och
socioekonomiska förhållanden
av betydelse för barns livsvillkor
och utveckling. Beskrivningen
bygger på statistik från
Stockholms stad, skriftliga
källor som forskningsrapporter
och kommunala dokument,
en fokusgrupp med
förskolepedagoger från
närområdet och enskilda
intervjuer med ett antal
tjänstepersoner i staden.

8
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Områdesfakta, Stockholms stad.

Rinkeby
Rinkeby ligger inom RinkebyKista stadsdelsområde och har
cirka 16 000 invånare. Andelen
barn och unga 0-24 år på 34
procent är förhållandevis
stor i förhållande till snittet i
Stockholms stad på 28 procent.8
91,3 procent av invånarna har
utländsk bakgrund.
Rinkeby uppfördes på 1960-talet
som en del av det så kallade
miljonprogrammet. Bebyggelsen
består till stora delar av hus med
3-7 våningar, både lamellhus
enligt hus i park-idealet och hus
orienterade runt en gårdsbildning.
Ett ”hus i park” är ett bostadshus
som omges av en öppen
parkyta, som antingen kan vara
allmänning eller tillhöra samma
fastighet. Alla bostadsgårdar
i Rinkeby kan beträdas av
allmänheten och de flesta har

någon typ av lekplats, ofta för
mindre barn. I centrum finns en
galleria med flera affärer och
Rinkeby torg som omgärdas
av låga butikslängor med bland
annat vårdcentral, bibliotek och
Folkets hus. I området ligger ett
flertal förskolor, fem grundskolor
och två fritidsgårdar för olika
åldersgrupper. Så gott som
samtliga bostäder i Rinkeby är
hyresrätter.
Stadsdelen är planerad utifrån
en strikt trafikseparering där
olika trafikslag hålls åtskilda.
Bilvägarna saknar trottoarer men
kompletteras av ett finmaskigt
gång- och cykelnät som förbinder
olika målpunkter i området.
Däremot är kopplingarna mellan
Rinkeby och omkringliggande
stadsdelar relativt svaga. Det
är en stadsutformning med
många fördelar, exempelvis
i form av bilfria miljöer och

Rinkebydalen (Stockholms stad).

hög trafiksäkerhet i stora
också några större lekparker,
delar av området. Samtidigt
till exempel ”Rinken” och
medför utformningen negativa
”Spindelparken”. Generellt
konsekvenser som otrygghet
upplevs utomhusmiljön i
längs med ödsliga gång- och
stadsdelen som offentlig mark
cykelstråk och svårigheter
med många icke-gestaltade
att orientera sig, både inom
gräsytor, som genomkorsas av
stadsdelen och vidare ut mot
gångvägar och upptrampade
omgivningen. Med tunnelbanans stigar. Närheten till Järvafältet,
blå linje kan man ta sig från
Spångadalen, Rissne skog och
Rinkeby till Stockholms centrum Hansta naturreservat ger goda
på 18 minuter. Ett stort antal
möjligheter till rekreation
bussar trafikerar Rinkeby,
och friluftsliv. I anslutning till
flertalet med hållplatser på
Järvafältet finns kulturgårdarna
Rinkebystråket.
Husby Gård och Akalla By, med
verksamheter och aktiviteter för
alla åldrar.9
Rinkeby torg är den centrala
punkten i stadsdelen och
utspritt längs med gångstråken
Rinkeby är ett av stadens svagare
finns flera mindre torg- och
områden i socioekonomiskt
platsbildningar. De flesta lekytor avseende. I rapporten
i Rinkeby är lokaliserade
Skillnadernas Stockholm samt i
till områdets bostads- och
Lokalt utvecklingsprogram för
förskolegårdar men det finns
Rinkeby-Kista stadsdelsområde

anges att stadsdelarna
karaktäriseras av högre
ohälsotal, arbetslöshet och
andel hushåll med ekonomiskt
bistånd, större otrygghet,
sämre skolresultat och lägre
utbildningsnivå, valdeltagande,
inkomster och tillit till polis
och andra myndigheter. Särskilt
otryggheten har ökat och
upplevs av många som ett stort
problem. Medan den upplevda
otryggheten i staden som helhet
är 7 procent har otryggheten i
stadsdelsområdet ökat från 19
procent 2014 till 28 procent
2017, vilket är högst i staden.10
Inskrivningsgraden i förskolan i
åldrarna 1-5 år är däremot lägst
i staden. Ytterligare ett problem
handlar om trångboddhet och
otrygga boendeförhållanden på
en hyresmarknad med kontrakt i
både andra och tredje hand.11

Rinkebydalen är nedsänkt i förhållande till
Rinkebysvängen.

•

och Rinkebydalens kvaliteter som
stora, bilfria parker bevaras?
Hur kan de befintliga parkerna
stärkas som gemensamma mötesplatser för alla tre stadsdelar?

9
Barnkonsekvensanalys Rinkeby, Sweco 2012.
10
Lokalt utvecklingsprogram för Rinkeby-Kista stadsdelsområde 2108-2022, Stockholms stad.
11
Enligt intervjuer inom ramen för den sociala miljöanalys av Rinkeby och Tensta som genomfördes i samband med att White deltog i
parallella uppdrag för Spångadalen.
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Nordöstra delen av Rissne skog (Stockholm stad).

Andelen barn och unga som
Bromsten och Tensta
deltar i Kulturskolan Stockholm
Bromsten ligger inom Spångaär lägre i Rinkeby-Kista än i
Tensta stadsdelsområde och
många andra stadsdelsområden
har drygt 6000 invånare. Även
liksom andelen som är aktiva i
här är andelen barn och unga
en idrottsförening. När det gäller
0-24 år på 31,8 procent större
deltagande i organiserad idrott
än snittet för Stockholms stad
finns dessutom en tydlig skillnad
på 28 procent. 42,7 procent
utifrån kön, där flickor deltar i
av invånarna har utländsk
mindre utsträckning än pojkar.
bakgrund, vilket är cirka 10
Däremot är andelen besökare på
procent mer än snittet för
fritidsgårdar och andra öppna
staden som helhet. Stadsdelen
verksamheter för ungdomar
gränsar till Rinkeby och
jämförelsevis hög, dock med en
övervikt av pojkar. Enligt intervju Tensta i norr, Solhem i väst,
med enhetschef Sussie Johansson Sundby i söder och Rissne i
öst. Medan Solhem och Sundby
avviker fritidsgården i Rinkeby
huvudsakligen är villaområden
från mönstret med en relativt
jämn könsfördelning på cirka 60- består stadsdelarna i norr
liksom Rissne huvudsakligen av
40 procent för pojkar respektive
flerfamiljshus.13
flickor. Även biblioteken är
mycket välbesökta av både vuxna
och barn, framförallt flickor.12
Bebyggelsen i Bromsten är en
blandning av flerfamiljshus,

radhus och villor. I
flerfamiljshusen är cirka 45
procent bostadsrätter och cirka
55 procent hyresrätter. Inom
stadsdelen finns även Bromstens
industriområde, ett flertal
förskolor, en fritidsgård och
två grundskolor. Närliggande
grönområden är Rissne skog,
Spångadalen och Rinkebydalen.
Vid Bromstensplan finns
ett litet utbud av närservice,
bland annat en Coop Nära, en
tobaksbutik, en pizzeria och
en kvarterskrog. Andra viktiga
mötesplatser är Bromstens
IP och närliggande Spånga
IP. Enligt de intervjuer som
genomförts är Bromstensborna
i hög utsträckning bilburna
men området trafikeras av flera
busslinjer och tunnelbana finns
på gångavstånd i Rinkeby liksom
pendeltåg vid Spånga station.14

Nordöstra delen av Rissneskogen har höga
ekologiska värden.

12
Lokalt utvecklingsprogram för Rinkeby-Kista stadsdelsområde 2018-2020, Stockholms stad samt intervju med bibliotekschef Susanne
Lundström, Stockholms stad.
13
I Rissne finns även två mindre radhusområden.
14
Områdesfakta, Stockholms stad.
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Programområde (Stockholms stad).

15

Även Tensta ligger inom Spånga- Andra mötesplatser är Tensta
Tensta stadsdelsområde och
konsthall, fritidsgården Blå
har knappt 19 000 invånare.
huset, Tensta bibliotek, simhallen,
Liksom Rinkeby och Bromsten
Nydalsparken med lekplats och
är andelen barn och unga 0-24
parkourbana, 4H-gården Spånga
år på 39,2 procent större än
by och Tensta Träff som drivs i
snittet för staden som helhet. 88,1 ABF:s regi. Varje år arrangeras
procent av invånarna har utländsk också Tensta marknad som lockar
bakgrund. Stadsdelen gränsar
många besökare till Tensta och i
till Rinkeby i öst, Husby i norr,
området finns ett rikt föreningsliv
Barkarby i väst och Solhem i
med verksamheter för barn och
söder.
unga. Med tunnelbanans blå linje
tar man sig in till Stockholms
centrum på cirka 20 minuter.
Tensta byggdes under 1960-talet
som en del av miljonprogrammet
har därför en fysisk struktur
I likhet med Rinkeby-Kista
som liknar den i Rinkeby med
stadsdelsområde uppvisar
tidstypisk trafikseparering
Spånga-Tensta sämre siffror
och lamellhus i 2-8 våningar.
för så gott som samtliga
Kvarteret Sörgården ligger öster
välfärdsindikatorer inom
om Spånga kyrka och består av
områdena arbete, utbildning,
radhus. Husen som är formgivna
folkhälsa, ekonomi, trygghet,
av arkitekterna Jon Höjer och
tillit och demokratiskt deltagande,
Sture Ljungqvist är grönklassade men skillnaderna inom området
av Stockholms stadsmuseum,
är stora. Medan Tensta liknar
vilket betyder att de betraktas
Rinkeby i socioekonomiskt
som särskilt värdefulla från
avseende finns i Bromsten en
kulturhistorisk, miljömässig
betydande andel resursstarka
och konstnärlig synpunkt.
hushåll. Liksom i Rinkeby finns i
Centrumanläggningen i Tensta
Tensta problem med trångboddhet,
är byggd längs med en bilfri
osäkra hyreskontrakt och en
gågata där tre av butikshusen
relativt låg inskrivningsgrad i
är förbundna med varandra
förskolan.15 Mönstret med ett
via höga glastak som bildar en
lägre deltagande i Kulturskolan
klimatskyddad inomhusgalleria.
Stockholm och organiserad idrott
kontra en hög besöksfrekvens på
bibliotek, fritidsgårdar och andra
I stadsdelen finns 51 förskolor
öppna
verksamheter återkommer
och 14 grundskolor, varav 35
16
också.
respektive åtta i kommunal regi.
15
16

16

Programområdet
I öster börjar programområdet
strax intill Spånga IP och omfattar
den stora öppna grönytan mellan
Tensta, Rinkeby och Bromsten
som kallas Spångadalen
liksom Rinkebysvängen,
grönområdets förlängning österut
i Rinkebydalen, Rissne skog
och grönområdet som kallas
”Bromstensgluggen” söder om
skogen mellan Ulvsundavägen
och bebyggelsen i Bromsten.
I planområdets östliga del
finns Knutby bollplan och ett
kolonilottsområde. I den smalare
delen i Rinkebydalen finns en
tennisplan och i Spångadalens
södra del strax intill
villabebyggelsen i Bromsten finns
ytterligare en liten fotbollsplan
och en mindre lekplats. Inom
programområdet finns också
fem förskolor varav två längs
med Rinkebydalens södra sida
mot Bromsten, två längs med
Rinkebysvängens norrgående del
med utblick mot Spångadalen
och en i Spångadalens västra
kant strax intill Spånga kyrkväg.
Strax söder om Rissne skog finns
en grönyta med fotbollsmål.
Genom området löper ett flertal
gång- och cykelstråk såväl i västöstlig som i syd-nordlig riktning,
vidare mot Tenstadalen i väst och
Järvafältet i norr.

Lokalt utvecklingsprogram Spånga-Tensta stadsdelsområde 2017-2022, Stockholms stad.
Ibid.

Resultat: Vad säger barnen?
I detta avsnitt presenteras de tankar och synpunkter som kommit
fram i våra samtal med barn, unga och pedagoger i närområdet. I
fokus står framförallt barnens berättelser. Framställningen börjar i det
något bredare perspektivet på närområdet och relationerna mellan
de aktuella stadsdelarna, för att sedan smalna av och rikta fokus mot
själva programområdet.
Upplevelser av
närområdet
Av barnens berättelser framgår
tydligt att de överlag gillar och
trivs i sina stadsdelar, oavsett
var de bor. Frågan ställs sällan
rent ut men informationen finns
där i deras sätt att beskriva var
de brukar vistas, vad de gör och
vilka deras favoritplatser är. Det
är också en observation som
stämmer väl överens med tidigare
studier.17
De allra flesta barn uppger att
det inte finns några specifika
platser där de inte får vara för
sina föräldrar, utan att de rör
sig relativt fritt på egen hand i
området. Samtidigt är det en bild
som ofta nyanseras allt mer under
samtalets gång. Efter hand blir
det tydligt att barnen sällan rör
sig särskilt långt bort från den
17
18

egna bostadsgården. Det gäller
framförallt de yngre barnen i
låg- och mellanstadiet, vilket
inte är förvånande. Några av
de lärare vi pratat med berättar
att barnens rörelseradie ofta är
ganska begränsad också när de är
med sina föräldrar, vilket innebär
att de sällan rör sig bortom den
egna stadsdelen. Att från skolan
i Rinkeby ta sig till simhallen
i Tensta är ett stort äventyr för
många barn, enligt lärarna.
Otrygga platser

Hos det stora flertalet barn och
unga framkommer även att
rörelsefriheten främst gäller
dagtid och att det finns rätt
många platser där de inte får
vistas själva på kvällstid, oavsett
ålder. Bland de platser som
återkommande beskrivs som
otrygga hör centrum i Rinkeby
och Tensta, Rissne skog och

industriområdet i Bromsten. I
skogen kan det finnas farliga
djur och ibland har det hänt att
det sover människor där, berättar
barnen. I industriområdet har de
sett ”skummisar” och det finns
bilar som kör alldeles för fort.
De främsta orsakerna till
otrygghet i centrum är att
det förekommer våld och
droghandel. Samtidigt beskrivs
just centrumen av många barn
som uppskattade platser med liv
och rörelse där de träffar vänner
och bekanta. Denna dubbla bild
av centrumen, som både otrygga
och uppskattade platser, är också
ett mönster som känns igen från
andra studier.18 Bostadsgårdarna
verkar vara viktiga platser för
barnen i Rinkeby och Tensta, där
de spenderar mycket tid. Trots
det beskrivs gårdarna ofta som
både tråkiga och otrygga, bland
annat eftersom barnen i vissa fall

Barnkonsekvensanalys Rinkeby, Sweco 2012
Ibid.

17

“Jag vill bada i ett godishav
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stött på ”konstiga” människor där
eller blivit vittne till våld i olika
former.

till övervägande del pratar
om fotbollsplaner och andra
idrottsplatser lyfter tjejerna i
större utsträckning fram olika
lekplatser, även bland de något
Barnens favoritplatser
äldre i högstadiet och gymnasiet.
Till de favoritplatser som
Att
ungdomar ibland hänger på
Till Spånga IP tar man sig till
återkommer hör Bromstens IP,
lekplatser är inte unikt för den här
fots eller med cykel både med
Spånga IP, simhallen i Tensta,
skolan och på fritiden, t.ex. för att studien men uttrycks starkare än
flera lekplatser och fotbollsplaner åka skridskor eller spela fotboll.
vanligt här, särskilt bland tjejerna.
och i vissa fall biblioteken i
Bland barnen på Knutbyskolan
Rinkeby och Tensta. De allra
är Knutby bollplan populär
En möjlig orsak kan dels vara
flesta barn uppger att de brukar
liksom fotbollsplanen intill
att fotbollsplaner och andra
göra sina läxor hemma men i
Rinkebyskolan. Till de mest
idrottsplatser ofta domineras av
Rinkeby och Tensta är det fler
uppskattade lekplatserna hör
killar och dels att det helt enkelt
som också studerar på biblioteken ”Rinken” och ”Spindelparken” i
saknas andra lockande alternativ.
och nyttjar läxhjälp. Bland dessa
Rinkeby och i Tensta nämner
Att tjejer i stadsdelar med
barn är det samtidigt vanligare
några Nydalsparken.
socioekonomiska förhållanden
att man delar rum med en eller
som liknar dem i Rinkeby och
flera personer, vilket kan vara
Tensta är underrepresenterade
Skillnader i materialet
en förklaring till att de i högre
inom fotbollen och att
utsträckning läser läxor på andra
I frågan om favoritplatser finns
spontanidrottsplatser av olika
ställen än i hemmet. Enligt
tydliga skillnader mellan killar
slag domineras av killar finns
bibliotekschefen i Rinkeby är det och tjejer. Medan killarna
det gott om forskningsbelägg
dessutom vanligt att både vuxna
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och barn använder biblioteket
som en mötesplats, där man
umgås, läser, deltar i olika
aktiviteter, lägger pussel eller
pysslar med något.

NYDALSPARKEN

TENSTA C

SPÅNGA IP

BROMSTENS INDUSTRIOMRÅDE

SPÅNGADALEN

BOLLPLAN & LEKPLATS

BROMSTENS PLAN

BROMSTENS IP

ELLEN KEY SKOLA

RINKEN
RINKEBY BOLLPLAN

TENNIS
TENNISPLAN

BROMSTENS SKOLA

KNUTBYSKOLAN

RISSNE SKOG

KNUTBY BOLLPLAN

RINKEBY C

KOLONILOTTER

BOLLPLAN
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”Vi älskar våran skog. Jag brukar
när jag är ledsen och krama ett gå dit
träd”

för.19 I den BKA av Rinkeby som
refererats tidigare framgår även
att tjejer från 10 år och uppåt
generellt upplevde att det inte
finns mycket för dem att göra i
stadsdelen.20
Biltrafik en icke-fråga

Andra mönster som känns igen
från ovannämnda studie är att
biltrafik inte verkar vara en
fråga som barnen funderar över.
Med undantag för klassen på
Ellen Keyskolan i Bromsten är
biltrafik något av en icke-fråga
för de barn vi träffat, vilket
troligtvis hänger samman med
trafiksepareringen i Rinkeby och
Tensta. På Ellen Keyskolan finns
däremot flera barn som beskriver
bilar som ”dumma” och menar
att man borde planera städer
med mindre bilar. På skolorna
i Bromsten finns också en
större andel barn som tar sig till
skolan med bil eller kollektiva
färdmedel medan så gott som
alla vi träffat i Rinkeby går till
skolan, själva eller med äldre
syskon.

Relationer och flöden
Barnens berättelser bekräftar
den bild av relativt lite rörelse
mellan de aktuella stadsdelarna,
som framkommit i andra

studier. Dock förekommer ändå
vissa rörelser. De något äldre
ungdomarna från Bromsten
beskriver till exempel hur de
ibland tar sig till Rinkeby för
att nå tunnelbanan eller någon
av de bussar som trafikerar
stadsdelen.
Omvänt träffar vi flera barn och
unga från Rinkeby och Tensta
som går i skolan i Bromsten
eller andra delar av Spånga
och därför rör sig mellan
stadsdelarna flera dagar i veckan.
Däremot rör de sig sällan över
till Bromsten på sin fritid
eftersom det enligt barnen inte
finns någon egentlig anledning
att göra det. ”Det finns inget där
som inte finns hos oss”, är en
vanlig kommentar.
För barnen från Bromsten
är den upplevda otryggheten
i Rinkeby och Tensta
tillsammans med stadsdelarnas
skamfilade rykte en viktig
orsak till att de sällan rör sig
åt det hållet. Enligt några av
ungdomarna är det framförallt
deras föräldrar som inte vill
att de vistas där. Liknande
berättelser kommer också från
de föreskolepedagoger som
intervjuats. Pedagoger från
Bromsten beskriver till exempel
hur de slutat gå med barnen till

Rinkeby torg för att köpa frukt,
eftersom flera föräldrar uttryckt
att de inte längre vill att deras
barn går dit.
Ambivalens och
gränsdragningar

Bland deltagarna från Bromsten
finns flera ungdomar som tidigare
har bott i Rinkeby och Tensta.
Deras berättelser är särskilt
intressanta av flera skäl. För det
första verkar de här ungdomarna
vara ”gränsöverskridare” i
bemärkelsen att de rör sig mellan
stadsdelarna i högre utsträckning
än många andra. De bor och går
i skolan i Bromsten och Spånga
men har ofta gott om släktingar
och vänner kvar i Rinkeby och
Tensta.
För det andra finns en tydlig
ambivalens i deras berättelser.
Samtidigt som ungdomarna har
starka sociala band till sina gamla
stadsdelar uttrycker de också ett
tydligt avståndstagande, inte från
enskilda personer som bor där
men från själva området. Någon
uttrycker halvt om halvt på skämt
att man istället borde bygga en
mur mellan stadsdelarna och
någon refererar till Rinkeby som
”skit”.
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Blomdahl, U & Elofsson, S. (2017). Jämställd och Jämlik! En studie av hälsa och offentligt resursutnyttjande på fritidsområdet bland
barn och ungdomar i Stockholms stad i jämförelse med andra kommuner, Stockholms stad.
Blomdahl, U, Elofsson, S & Åkesson, M. (2012). Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för
spontanidrott under sommarhalvåret, Stockholms stad.
20
Barnkonsekvensanalys Rinkeby, Sweco 2012.
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Sammanställning av samtliga markerade favoritplatser (grönt) och sämre platser (rött) från dialogens workshops (White arkitekter, Stockholms stad).

21

a
soft vara
n
a
an kviteter, ler vara
m
r
l
i
s dä ka akt iljen e
t
a
l
p
is
m
“En öra fys och fa”
g
ar själv.
och kompis
med

Ungdomarna rör sig alltså ganska Bromsten. Där finns till exempel
frekvent mellan stadsdelarna
en trädkoja som barnen leker i,
men uttrycker samtidigt en vilja
en ”graffittivägg” på ett gammalt
att distansera sig och dra upp en
hus och en bollplan där de
tydlig gräns. Hur kan vi förstå
spelar fotboll ibland. Skogen
denna ambivalens? Möjligen
däremot är välbesökt av barn
handlar det om en vilja till socialt från både Rinkeby och Bromsten.
avancemang och ett försök att
På Knutbyskolan ordnas
undvika stigmatisering. Men
”Knutbyracet” en gång om året
kanske finns fler eller helt andra
då barnen springer lopp i skogen,
förklaringar.
vilket är mycket uppskattat.
Klassen på Ellen Keyskolan
går till skogen minst en gång
Bilden av
i veckan tillsammans med sin
lärare och beskriver inlevelsefullt
programområdet
hur mycket de tycker om sin skog.
De allra flesta barn och
Där brukar de ligga och vila i
ungdomar har en relation till
gräset, ha picknick, leka, klättra,
programområdet. De är inte där
titta på växter och djur och åka
så ofta men känner till området
pulka ner för ett berg.
och besöker det då och då.
Hur används området?

Grönområdet söder om
Rissne skog som kallas
”Bromstensgluggen” används
uteslutande av barnen från
22

Även barnen från
Bromstensskolan går till skogen
med skolan ibland. Enligt
de förskolepedagoger som
intervjuats används skogen
frekvent som en del av den
pedagogiska verksamheten

och många barn berättar att de
brukade gå dit som små med
sina förskolor. Trots att besöken
i skogen är uppskattade är det
bara barnen från Bromsten som
uppger att de brukar gå dit även
på sin fritid.
Barnen från Rinkeby tycker
däremot att skogen är läskig när
det inte är någon organiserad
aktivitet i sällskap med lärare.
Förskolepedagogerna berättar
också att många föräldrar från
Rinkeby är rädda för skogen, dels
för att de oroar sig för farliga djur
och dels eftersom de är osäkra på
om man verkligen får vara där.
På de öppna grönytorna i
Spångadalen berättar många barn
att de brukar promenera, cykla
eller rasta sina hundar och på
sommaren händer det att familjen
grillar eller har picknick på en filt
i gräset. Av barnens berättelser
verkar det som att det framförallt

“Min drömplats är varm och skön,
godis överallt och det kostar inget.
Alla är snälla. Fullt av färger. Badar
när man vill, inga pistoler, inga som
hatar varandra. Alla respekterar
varandra, ingen är självisk“

”Ja

g

är Rinkebyborna som använder
grönområdet för grillning
och picknick, vilket troligtvis
kan förklaras av att många av
barnen i Bromsten bor i villa
med egen trädgård.
Målpunkter i eller i närheten
av programområdet är
Knutby bollplan, Spånga IP,
tennisbanan i Rinkebydalen,
kolonilotterna, den mindre
fotbollsplanen i södra kanten
av Spångadalen och den lilla
lekplats som ligger alldeles
intill fotbollsplanen. Populärast
är Spånga IP och Knutby
bollplan medan kolonilotterna
och tennisbanan nämns av ett
fåtal. Det blir även tydligt att
barnen i Bromsten framförallt
håller sig på ”sin sida” nära
Bromsten, till exempel på den
mindre fotbollsplanen eller den
intilliggande lekplatsen.

En passage på vägen

Även om programområdet
används verkar det i första
hand vara ett område som
man passerar igenom på sin
promenad eller på väg till
andra målpunkter, till exempel
Spånga IP. En orsak till det
verkar vara att många upplever
området som tomt, vilket ger få
anledningar att stanna till. ”Det
finns inget där”, är en vanlig
kommentar.
Ytterligare en orsak kan vara
att det ibland upplevs som
otryggt. Flera barn berättar
att det ofta kör bilar och
mopeder på gångvägarna, att
de sett maskerade personer
eller blivit vittne till bråk
och våldshandlingar. Även
förskolepedagogerna pratar om
problemet med fordonstrafik
på gångvägarna, vilket gör det
otryggt att röra sig där med
barngrupperna. Ytterligare ett
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osäkerhetsmoment är trafiken
på Rinkebysvängen, som saknar
avgränsning mot grönområdet
och där hastigheterna ofta
är höga. Enligt pedagogerna
har det hänt att barn har
sprungit ut i körbanan och
omkommit. Vidare beskriver
de området som skräpigt och
dåligt underhållet, särskilt på
somrarna.
Som framgått är
programområdet trots sina
brister ändå en viktig resurs
där variationen mellan skog
att utforska och öppna ytor att
springa på uppskattas mycket.
Av barnens berättelser blir det
också tydligt att det främst är på
sommaren man uppehåller sig
där längre stunder.
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”Min drömplats är en koja, ganska liten, som ett litet rum.” Tjej, åk 2, Ellen Key skolan, Bromsten. (White arkitekter).

”På min drömplats hjälper jag människor som är hemlösa och som inte har mat. Det är fint för det finns en McDonalds som skänker gratis mat så
alla personer som inte har mat får det från McDonalds. Det känns bra att vara där och man har jättebra vänner som är ärliga. Jag är där med allihopa i världen. Det är fred på jorden. Miljön ska vara bra och det ska finna en stor fotbollsplan och en baseballplan.” Kille, åk 5,Bromstenskolan,
Bromsten. (White arkitekter).
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”Min drömplats har en klätterställning, trampolin, rutschkana, godisland och en simhall i ett. Där vill jag vara med mina bästisar.” Tjej, åk 4, Knutbyskolan, Rinkeby. (White arkitekter).

Förslag för framtiden
Barnen har också flera förslag
på hur programområdet skulle
kunna utvecklas för att bli en
välbesökt och trevlig plats dit
de själva skulle vilja gå oftare.
De aktiviteter som ofta nämns
när vi frågar vad man skulle
vilja ha i området är av blandad
karaktär. Dels handlar det om
sport och fysisk aktivitet så
som utökade möjligheter till
fotboll, basket, beach handboll
och lek. Dels handlar det om
lugnare aktiviteter som picknick
och grillning liksom att sola,
ligga i gräset, vila, hänga med
kompisar och bara ”chilla”.
Det allra vanligaste
önskemålet handlar dock
om ett utomhusbad med
pool, vattenrutschkanor och
vattenlek av olika slag, främst
bland de yngre barnen i lågoch mellanstadiet. I några
fall nämns även simhall.

Andra konkreta önskemål är
grillplatser, bord, stolar eller
bänkar, utegym, kiosk och
caféer, solterass, bra belysning
och lekplatser med studsmattor,
kinagunga, klätterställning och
coola rutschkanor.

barn skriver också att de vill ha
en plats med glada fina färger
och andra tänker sig en plats
där man kan se på utomhusbio,
ha majbrasa eller kanske gå på
cirkus.
Skillnader i materialet

I övningen ”Min drömplats”
Både i de svar som lämnats
återkommer många av
på direkta frågor om hur
önskemålen ovan men
programområdet kan utvecklas
beskrivningen av vad en riktigt
och
i de beskrivningar barnen
härlig plats skulle kunna
gjort av sina drömplatser syns
vara blir mer nyanserad. Här
tydliga skillnader utifrån
beskriver barnen en plats där
kön och ålder. Bland killarna
man också kan pyssla, mysa,
finns
oavsett ålder ett ganska
lyssna på musik, rita, sjunga,
samstämmigt fokus på olika
dansa, göra gymnastik och
sporter, framförallt fotboll. De
tänka. På platsen finns även
något yngre vill också leka,
cykelbana, crossbana, parkour,
bada
och äta godis. Tjejerna
en scen för olika framträdanden,
skridskobana, pulkabacke, djur, däremot uttrycker ett bredare
spektrum av önskemål som
natur och blommor, en fontän,
både handlar om fysisk
mysiga kojor, ett tivoli med
karuseller och gratis wifi. Några rörelse och lugnare aktiviteter.
Tjejerna vill gärna dansa,
barn beskriver en ”magisk”
sjunga, klättra, leka, bada, äta
plats med godisträd som liknar
godis, mysa, pyssla, rita och
Harry Potters Hogwarts. Flera
25

“En gång somnade jag när
jag låg på en stor sten i skogen.
Det är så härligt där.”

vila. Återkommande önskemål
handlar om sittplatser där man
kan umgås, kojor, tak över
huvudet eller små ”kryp-in”,
vilket känns igen från andra
studier där tjejer intervjuats.21
Även om det finns en hel del
variation ligger mycket fokus
bland de yngre barnen på lek,
oavsett kön. Badplats och
lekplatser med studsmattor är
något som alla tycks önska
sig. Bland ungdomarna i
högstadiet och gymnasiet
finns förutom önskemålen om
olika idrottsmöjligheter även
återkommande önskemål om
platser där man bara kan hänga,
vila och ta det lugnt. Flera av
dem vill också ha ett visst utbud
av service, så att man kan köpa
sig en glass, lite fika eller något
att dricka.
En plats för alla

Förutom önskemålen om
konkreta aktiviteter finns
även önskemål om andra
mer abstrakta värden och
platsegenskaper, såväl hos
de yngre barnen som hos de
något äldre ungdomarna. Ett
återkommande tema handlar om
att man vill att programområdet

blir en plats för alla, för både
vuxna och barn i alla åldrar.
På de teckningar som barnen
ritat har många skrivit att de är
på sin drömplats tillsammans
med familj och vänner. En tjej
i gymnasiet som säger ”gör en
grillplats för de vuxna och sen
nån skön plats en liten bit bort
där vi kan hänga och bara vila”.
För att det ska bli en plats för
blandade åldrar är det viktigt
att flera olika funktioner finns
samlade, vilket både sägs
uttryckligen och syns på många
teckningar där exempelvis
kiosk, grillplats, fotbollsplan
och lekplats samsas intill
varandra. Men samtidigt vill
barnen också att platsen ska
erbjuda möjlighet till avskildhet,
där man kan vara för sig själv
och bara ta det lugnt. Andra
tydliga önskemål som kommer
till uttryck i deras skriftliga
kommentarer handlar om att
man önskar sig en trygg plats
fri från våld, där människor är
vänliga och respektfulla mot
varandra.
En intimare skala

Ett annat intressant tema
handlar om behovet av en

intimare skala. Delar av vårt
material kan i alla fall tolkas
på så sätt. Att många upplever
Spångadalen/Rinkebydalen
som tomt och säger ”att det
finns inget där” ska naturligtvis
förstås som en brist på
attraktiva målpunkter, men
kanske är det även ett uttryck
för att området upplevs som allt
för öppet och ödsligt. En av de
tjejer som intervjuats säger till
exempel att det känns otryggt
att vistas på de stora öppna
ytorna. Därför vill hon gärna att
nya mötesplatser skapas nära
bebyggelse av något slag.
Tittar man på de teckningar
barnen ritat återkommer bilder
av en park som är indelad
i olika zoner med olika
funktioner. Det kan sannolikt
förstås som ett sätt att illustrera
en mångfunktionell plats
men möjligen är det också ett
uttryck för en önskan om en
intimare skala med mindre
rumsindelningar. Även när
teckningarna bara visar en
funktion, exempelvis i form
av en grillplats, är den oftast
omgärdad av föremål eller
någon typ av avgränsning som
ramar in platsen och skapar en
rumslighet. I materialet finns

21
Se t.ex. projektet ”Flickrum i det offentliga”, White Arkitekter eller flera av de projekt som genomförts inom ramen för Boverkets satsning
”Jämställda offentliga miljöer” 2014-2016.
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som vi sett även en önskan,
främst hos tjejerna, om kojor,
små kryp-in eller platser där
man kan sitta under tak.

öka såväl orienterbarheten
som tryggheten, särskilt för de
minsta barnen.

Otrygghet som grund

En gemensam nämnare för
flera av temana ovan är att de
sannolikt bottnar i frågan om
otrygghet. Att barnen vill ha en
plats utan våld där människor
är snälla mot varandra är ett
tydligt uttryck för en sådan
önskan. I boken ”Bygga stad för
barn” slår författaren Susanne
de Laval fast att barn behöver
vuxnas närvaro för att känna
sig trygga.22 Önskemålet om
en plats för alla där man kan
vara med sin familj är inget
konstigt eller ovanligt i sig,
men uttrycks ovanligt starkt
i materialet. Kanske kan det
förstås mot bakgrund av att den
upplevda otryggheten i Rinkeby
och Tensta ökat markant på
senare år.
Även önskemålet om
platsbildningar i en intimare
skala kan kopplas till trygghet.
När lekplatser och skolgårdar
utformas rekommenderas ofta
att ytorna delas in i zoner med
mindre rumsbildningar för att
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22
de Laval, S (2105). Bygga stad för barn - en kunskapsöversikt om barn och ungdomar, täta stadsmiljöer och metoder för delaktighet
och barnkonsekvensanalys, Stockholm: Arkus förlag.
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Avslutning:
Vilka mönster kan vi se?

Som framgått är programområdet
välbekant för alla barn vi träffat
men det är ingen favoritplats,
möjligtvis med några undantag.
Knutby bollplan är mycket
populär bland många barn och
Rissne skog väldigt uppskattad
av några. I övrigt besöker de inte
området så ofta utan lite då och
då, främst på sommaren. Med
undantag för fotboll, picknick
och grillning är det i första hand
ett område man passerar igenom
på sin väg till andra målpunkter.
Här finns med andra ord en
platsanknytning, men den kan
inte beskrivas som särskilt stark.
Vidare beskriver barnen området
på ett relativt neutralt sätt, både
bra och dåligt. Här ägnar de
sig åt en rad positiva aktiviteter
som fotboll, grillning, picknick,
promenader och lek. Samtidigt
beskrivs området som tomt
och delvis otryggt, bland annat
till följd av otillåten trafik,
maskerade personer och bråk.
28

Den platskänsla barnen ger
uttryck för är med andra ord
ganska vag och dubbel till sin
karaktär.
När det kommer till barnens
önskemål kring hur platsen kan
utvecklas finns några tydliga
mönster i materialet. Det barnen
framförallt önskar sig är en
mångfunktionell plats för alla
dit man kan komma antingen
själv eller med vänner och familj.
Här ska finnas både folkliv och
lugn, intensiva mötesplatser och
möjlighet till avskildhet, plats
för vila och olika aktiviteter att
välja emellan. För att göra platsen
attraktiv för en bred målgrupp
blir det viktigt att samla många
olika funktioner intill varandra.
När det kommer till aktiviteter
riktas stort fokus mot olika
sommaraktiviteter, men
även vinteraktiviteter som
skridsko och pulkaåkning

omnämns. Vuxennärvaro är
trygghetsskapande och ett starkt
önskemål hos barnen, inte
bara hos de yngre. Även bland
ungdomar i tonåren finns en
tydlig önskan om en plats för
alla åldrar, särskilt bland tjejerna.
Andra önskemål som kan kopplas
till trygghet handlar om bra
belysning, målpunkter nära
bebyggelse och en intimare skala
med mindre rum i rummet.
I materialet framkommer även
tydliga skillnader utifrån kön och
ålder. Medan killarna generellt
riktar stort fokus mot fotboll och
andra sporter uttrycker tjejerna
ett bredare spektrum av önskemål,
både fysisk aktivitet i olika
former och lugnare aktiviteter.
De vill kunna vila, mysa, pyssla,
sjunga och dansa, leka, klättra,
hänga med vänner och prata med
varandra. Sittplatser är viktigt
och gärna kojor, små kryp-in eller
andra möjligheter att sitta med
tak över huvudet.

Bad, vattenlek och studsmattor är
något som både tjejer och killar
i de yngre ålderskategorierna
vill ha. Bland barn i lågoch mellanstadiet finns
överhuvudtaget ett stort fokus på
lek medan de äldre ungdomarna
i tonåren mer betonar en
kombination av vila och aktivitet.
Den senare gruppen uttrycker
också önskemål om viss service,
exempelvis kiosk och café.

hög ”mysfaktor”. Ofta detaljrikt
och alltid mycket färggrant.

Slutligen har det också blivit
tydligt att programområdet utgör
en mycket tydlig gräns mellan
Bromsten på ena sidan och Tensta
och Rinkeby på den andra sidan.
I kombination med en brist på
målpunkter gör det att barnen
sällan rör sig över till andra sidan
på sin fritid och gärna håller sig
på ”sin sida” av grönområdet,
Barnen pratar i första hand om
särskilt barnen från Bromsten.
vad de brukar göra i Spångadalen. Viss rörelse mellan stadsdelarna
Däremot talar de mycket lite om
finns ändå, främst bland de
platsen i mer beskrivande termer, barn som någon gång flyttat
med ord som beskriver dess olika till Bromsten från Rinkeby och
egenskaper. Det enda adjektiv
Tensta. Men trots rent geografiska
som egentligen förekommer
förflyttningar upprätthålls gränsen
för att beskriva området i stort
inom enskilda individer, vilket tar
är ”tomt”. En vanlig kommentar
sig uttryck i en tydlig ambivalens
är som vi sett att ”det inte finns
och vilja att verbalt distansera sig
något där”. En rimlig tolkning
från sina gamla stadsdelar.
är att programområdet har en
relativt otydlig platsidentitet
i barnens medvetande och
betraktas som en plats med få
utmärkande drag. Samtidigt
handlar många av barnens
förändringsförslag om sådant som
sannolikt skulle ge platsen en
tydligare identitet. Förslagen kan
sammanfattas som en önskan om
tydliga platsbildningar med en
karaktärsstark gestaltning. Ibland
fantasifull och spektakulär och
ibland mer lågmäld, men med
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Bilaga 1.

Du är:

Bor du i:

Tjej

Lägenhet

Kille

Eget rum

Radhus

Har du eget rum eller delar du med andra?

Om du delar rum: Hur många är ni som delar? 1

2

Annat

3

Villa

Villa

5

Delat rum

4

6 eller fler
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Var gör du dina läxor?
Skolan

Hemma

Kan du koncentrera dig bra där du gör dina läxor?

Biblioteket

Ja

Om du svarat nej: Varför kan du inte koncentrera dig? För mycket ljud

Nej

Annat

Annat
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Finns det platser här i närheten där du inte får vara för dina föräldrar? I så fall, vilka platser?

Vilka platser är okej för dina föräldrar att du är på?
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