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Sammanfattning

Barnperspektivet inom fysisk planering har fått större 
uppmärksamhet de senaste decennierna, och då barns åsikter 
om miljöer har visat sig vara viktiga men svåra för planerare att 
tolka testas ständigt nya dialogmetoder för att kommunicera 
med barn. De senaste åren har datorspelet Minecraft börjat 
användas för detta, där barnen själva får visualisera och gestalta 
sina stadsbilder. Detta innebär att tolkningen av dessa bilder sker 
senare i skaparprocessen än vid annan dialog, varvid frågor om 
huruvida Minecraft kan ge något nytt i barnperspektivet väcks, 
och hur tydligt barnens preferenser kan utläsas. Syftet är därför 
att undersöka de bilder av staden som visas när barn själva får 
visualisera och bygga upp en stadsdel i Minecraft, för att identifiera 
vilka preferenser som framkommer samt vilka faktorer som 
påverkat dessa bilder. Uppsatsen ska även i ett vidare sammanhang 
syfta till att utveckla diskussionen om barn och ungas deltagande i 
den fysiska planeringen och hur denna kan förstås.

Genom att studera Minecraft-modeller från tre olika fall där 
idétävlingar riktade mot barn har genomförts kan det konstateras 
att barns önskade stadsbilder innehåller många funktioner, färger 
och odefinierade rum. De bilder som framkommer är tydligt 
påverkade av kontexten de skapades i, dock är de inte påverkade 
av rådande normer och trender inom fysisk planering. Det 
uppdagas att barnens bilder av staden ibland är svårtolkade, trots 
den förenklade dialogformen, vilket leder till ett ifrågasättande om 
huruvida barns perception någonsin kan förstås av vuxna. Utifrån 
detta ges förslag på hur ett barnperspektiv kan intas genom att 
lämna vissa ytor oplanerade för barn att skapa sina egna platser 
på. Minecraft visar sig ha potential som en brygga mellan barnet 
och planeraren då det är en värld som båda kan förstå, men det 
uppdagas att instruktionerna till barnen i vidare studier där de 
ska bygga självständigt bör vara så minimala som möjligt, då barn 
enligt studien har en tendens att eftersträva en vuxen stadsbild 
och kompetens. 
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Förord

Detta examensarbete är det avslutande momentet på 
Masterprogrammet för Fysisk Planering. Arbetet med att skriva 
och färdigställa uppsatsen har varit roligt tack vare det empiriska 
materialet i form av Minecraft-modeller, men periodvis även 
krävande och problematiskt. Det är därför flera personer som 
förtjänar tack, som alla har bidragit till arbetet på olika sätt och 
möjliggjort dess färdigställande.

Ett stort tack till Christer Persson, som har varit en utmärkt 
handledare och läst utkast, bollat idéer, gett värdefulla tips och 
kommentarer samt väglett arbetet. Jag vill också tacka Kim 
Hultén, Daniel Hornwall och Samuel Rizk, som bidragit med 
material från de olika Minecraft-tävlingarna och tillmötesgående 
svarat på alla mina frågor. 

Även vänner, familj och studiekamrater förtjänar ett tack för allt 
pepp och stöd.

Tack!
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Inledning
Bakgrund
I fysisk planering har det de senaste decennierna blivit vanligare att vilja involvera barn 
och unga i planeringsprocesser, genom att inta ett så kallat barnperspektiv. Genom åren 
har olika metoder testats, bland annat för att identifiera vad barn uppskattar och hur en 
barnvänlig miljö ser ut. I sökandet efter barns bilder av staden är dialogmetoderna ofta lek- 
och aktivitetsrelaterade för att passa barns sätt att kommunicera, de senaste åren har därför 
datorspel börjat användas. 

Det är här denna uppsats tar avstamp, i användningen av spelet Minecraft. Sedan dess officiella 
lansering 2011 har Minecraft spritt sig till olika plattformar och blivit ett populärt spel som 
utvecklas kontinuerligt av Mojang AB. Som dialogform för stadsbyggnadsidéer har spelet 
använts av både Svensk Byggtjänst och Arkitektur- och Designcentrum i flera projekt, Mina 
Kvarter respektive Blockholm. I Minecraft finns obegränsat med byggstenar i en öppen värld, 
vilket i dialogsammanhang möjliggör för användaren att själv visualisera sin önskade bild av 
staden, utan att djupare kunskap om vare sig spel eller stadsplanering och arkitektur behövs. 

Dessa dialogprojekt med barn 
och unga har genomförts 
både som tävlingar och i 
gemensamma byggen på 
olika orter i landet, exempelvis 
inför stadsomvandlingar 
och nybyggnationer. Bilden 
till höger är ett förslag från 
en idétävling i Lund, som 
riktade sig till barn mellan 
sju och tolv år. Så här kan 
det således se ut när barn 
och unga får gestalta en 
stad på liknande villkor 
som när yrkeskåren bygger 
upp 3d-modeller digitalt. Fig. 1. Tävlingsbidrag, Lund
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Programmet ger som synes på bilden möjlighet att utforma huskroppar i detalj, men 
även utemiljöns funktioner och utformning. I förslaget syns exempelvis en medveten 
färgsättning och fasadutformning, men även element såsom gröna tak och belysning har 
använts. Genom att vara tillåtande med material, färger och funktioner ger Minecraft 
möjlighet för barn och unga att självständigt bygga upp och visualisera sin bild av en 
önskad miljö.  Istället för att enbart svara på frågor som sedan ska tolkas och föras vidare 
får barn således bygga själva. 

Problemställning
I svensk planering har yrkeskåren som utövar fysisk planering skiftat de senaste 
århundraden, från officerare till lantmätare och så småningom arkitekter. 
Stadsbyggnadsidéer har således främst kommunicerats och styrts av experter, och 
rådande trender och doktriner har haft en stark inverkan på det praktiskt utförda arbetet 
inom stadsbyggnad (Rådberg & Friberg 1996:21; Hall 2005:240-241; Edman 2001:90). 
Konsultering av medborgare är i förhållande till detta ett relativt nytt fenomen, och har 
fått större betydelse inom planering de senaste decennierna. Detta diskuteras av flertalet 
författare (Allmendinger 2009; Strömgren 2007; Blücher 2006; Khakee 2006), där 
processen beskrivs som en utveckling från en hierarkisk, rationell planeringsmodell till 
en mer demokratisk och dialoginriktad process. Detta har dels skett genom utveckling 
av samhället i sin helhet och de nya behov som i samband med detta har uppkommit, 
exempelvis ökat fokus på ekologi och hantering av ökad mångfald i samhället (Khakee 
2006:12-13). Även i lagstiftning har en förskjutning skett, där det i plan- och bygglagen 
1987 infördes krav på att samråd ska hållas för berörda medborgare inför planprojekt 
(Blücher 2006:147; Strömgren 2007:240).

Utöver de detaljplanesamråd som är obligatoriska enligt plan- och bygglagen genomförs 
medborgardialog även i tidigare skeden i mer översiktliga planprocesser, där större 
variation i dialogmetoder kan användas för att samla in idéer eller önskemål hos 
medborgare. Det är då också möjligt att nå ut till målgrupper som inte vanligtvis har 
inflytande i stadsplanering, eller kan vara svåra att nå. Sedan 1990-talet har det i dessa 
sammanhang blivit alltmer populärt att låta barn medverka vid denna typ av planering, 
och barns medverkan ses som eftersträvansvärt i medborgardialogen (Cele & van der 
Burgt 2013:14; Skelton 2007:167; Nordström 2001:8-9). 

Många forskare är generellt överens om att barns åsikter är viktiga att ta tillvara på och att barn 
ska vara delaktiga i planeringsbeslut, men flera framhäver att kommunikation med barn 
innebär svårigheter. Det finns även en samstämmighet i att denna kommunikation därför 
kräver annorlunda metoder än när dialog förs mellan vuxna. Metoder för att underlätta 
denna kommunikation är exempelvis intervjuer, fotografi, teckning och promenader, men 
nya tillvägagångssätt prövas och utvärderas samt ifrågasätts kontinuerligt (Freeman, Nairn 
& Sligo 2003:54; Freeman & Vass 2010:55; Nordström 2001:10; Cele 2006:210-212). Oavsett 
hur pedagogiska och involverande dessa metoder är när de realiseras i planeringsprojekt 
kräver de dock att planerare tolkar barnens önskemål, för att sedan visualisera dessa i 
kartor och bild. Denna tolkning innebär att barnens bilder av staden kan bli färgade av de 
rådande föreställningarna om en god stad när de inkorporeras i framtida planer, om de 
inkorporeras överhuvudtaget. 
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Det är därför utifrån dessa omforskade metoder svårt att identifiera vilka bilder barn har av 
staden, då bilderna vid dialog tolkas och omformas av planerare för att kunna förstås och 
användas inom branschen. Här finns således en kunskapslucka, då mycket forskning gjorts 
om barns världsbild och dialogmetoder för att konsultera barn, men hur barn faktiskt ser på 
staden och den byggda miljön fortfarande är omdiskuterad. Genom de Minecraft-initiativ 
som tagits förmedlas barnens bilder av staden på liknande villkor som när yrkeskåren 
gestaltar, och en stor del av det tolkande momentet för att förstå ”vad barnen menar” 
försvinner. Utifrån dessa är det således möjligt att undersöka vilka bilder barn uttrycker när 
de själva får visualisera sin bild av staden, och hur annorlunda denna faktiskt är. 

Problemformulering
De dialogmetoder som tidigare prövats innebär att barns bilder av staden tolkas av 
en utbildad vuxen, och sedan förmedlas vidare visuellt av denna. När barn själva får 
visualisera och gestalta sina stadsbilder genom Minecraft väcks därför frågor om hur dessa 
stadsbyggnadsidéer ser ut när de förmedlas utan de ”mellanhänder” som traditionellt 
förekommer, då detta inte kunnat undersökas med tidigare beprövade metoder. Ger 
användandet av Minecraft utifrån detta något nytt i barnperspektivet, och visar de bilder 
som kommer fram hur barn vill ha en stad? Är barns preferenser unika i sitt slag, eller är 
de en spegling av yttre faktorer och påverkan?

Syfte
Syftet är att undersöka de bilder av staden som visas när barn själva får visualisera och 
bygga upp en stadsdel i Minecraft, för att identifiera vilka preferenser som framkommer 
samt vilka faktorer som påverkat dessa bilder. I ett vidare sammanhang syftar uppsatsen 
även till att utveckla diskussionen om barn och ungas deltagande i den fysiska planeringen 
och hur denna kan förstås.

Frågeställningar
     • Hur visar sig barns miljömässiga preferenser när de själva får planera och  

      visualisera en stadsdel med Minecraft som dialogform?
     • Hur påverkade är dessa stadsbilder av nutida planeringstrender?
     • Hur påverkade är dessa stadsbilder av den miljö de skapas och uppkommer i?

Avgränsningar
Teoretiska avgränsningar
I den teoretiska delen av uppsatsen behandlas inte forskning om barns kognitiva utveckling 
eller rumsliga förmåga i förhållande till ålder och kön, eftersom det inte är relevant för 
studiens syfte eller empiri. Det empiriska material som undersöks är inte sorterat efter 
ålder på de medverkande, utan anges i större åldersspann för hela tävlingarna generellt. 
Dessa sorteringar behandlas mer utförligt under rubriken Källkritik, men innebär i 
detta sammanhang att teorier som bygger på utveckling eller kompetens i förhållande 
till ålder inte kan appliceras i analysen eller diskussionen av materialet. Uppsatsens 
problemformulering, syfte och frågeställningar handlar främst om hur barn och unga 
generellt ser på bebyggd miljö, där skillnaden från vuxna som arbetar med planering 



11

är viktigare än skillnaden mellan barn i olika åldrar. Utifrån dessa två aspekter skulle 
forskning om barns spatiala förmåga eller kompetensmässiga utveckling i förhållande till 
ålder inte tillföra något, eftersom det varken hjälper till att besvara frågeställningarna eller 
går att använda som teoretiskt ramverk för empirin.

Empiriska undersökningar
I uppsatsen undersöks enbart kontext i form av bebyggelsemiljö och skapandeprocessens 
förhållanden. Andra aspekter som skulle kunna påverka barns bilder av den byggda miljön, 
exempelvis socioekonomiska förhållanden, behandlas inte. Trots att vissa teoretiska 
utgångspunkter pekar på att sådana aspekter skulle vara intressanta att undersöka ger de 
ingenting för att besvara uppsatsens frågeställningar, och har därför prioriterats bort.

Upplägg
I Forskningsöversikt och teoretiskt perspektiv lyfts forskning om barnperspektivet, 
kommunikation och barns perception fram, för att ge en inblick i forskningsläget och den 
problematik som finns. Här diskuteras även flera teoretiska perspektiv inom ämnesområdet, 
som senare i uppsatsen används för att analysera det empiriska materialet. Under rubriken 
Metod diskuteras forskarrollen och vetenskapliga perspektiv, men även forskningsdesign 
och metodval beskrivs och diskuteras. Det förs även ett resonemang utifrån källkritik 
och pålitlighet samt etik hos materialet och undersökningen. Trender är den första delen 
av uppsatsens empiriska och analytiska del, där aktuella planeringstrender undersöks 
och sammanställs. Kontext beskriver samt analyserar de olika fallen, här finns även en 
beskrivning av hur byggande i Minecraft går till, för att underlätta det fortsatta läsandet. 
Under rubriken Resultatanalys presenteras den större analysen som gjorts på det visuella 
materialet med text och bild. Dessa analyseras sedan ytterligare utifrån frågeställningarna 
under rubriken Tillbaka till frågeställningarna. I kapitlet Diskussion förs en friare reflektion 
kring dialog med barn och tolkning av deras stadsbilder. Vissa slutsatser görs i den löpande 
texten under hela diskussionen, men färgmarkeras för att förtydligas.  Färgmarkeringar kan 
även ses i den teoretiska genomgången, för att förtydliga att stycket är en sammanfattning 
eller egen tolkning. Uppsatsen avslutas med slutsatser utifrån studien samt förslag på vidare 
forskning.
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Forskningsöversikt och 

Teoretiskt ramverk
Kommunikation och barnperspektivet

Kommunikativ planering
Demokrati och konsensusskapande har enligt Khakee (2006) fått allt större utrymme i 
diskussioner rörande beslutsfattande inom fysisk planering de senaste decennierna, 
där deltagandet idag beskrivs som mer direkt än den tidigare rådande representativa 
demokratin (Khakee 2006:11). Även Allmendinger (2009) stämmer in denna bild av 
att medborgardeltagande har fått större fokus, och skriver att planeringen innan denna 
vändning länge var mer rationell i sin natur. Detta har enligt Allmendinger skett som 
en reaktion på modernismen, och växt fram tillsammans med det postmodernistiska 
synsättet (Allmendinger 2009:197-198). 

Tidigare typer av planering har fått kritik för att sträva efter en objektiv vetenskaplighet, 
där regler och principer styr vad god stadsbyggnad innebär. Detta innebär en syn där 
kunskap genom utbildning väger tyngre än kunskap inhämtat från boende, erfarenhet 
eller outbildade (ibid:209-210). Ett av problemen med denna planeringssyn är att planerare 
anser sig själva vara objektiva, samtidigt som mycket av den kunskap som krävs för att 
fatta bra beslut egentligen bör inhämtas från lokal kunskap och värderingar (ibid:212).  
Idag beskrivs målet att beslut ska fattas på grunder skapade av öppen dialog mellan olika 
individer, istället för att eftersträva en vetenskaplig, objektiv bästa lösning (ibid:200).

Utöver denna kritik mot tidigare, rationella planeringsteorier har det enligt Khakee även 
skett flera förändringar i samhället som lett till behov för en mer öppen och deltagande 
planeringsmodell. Ett exempel på detta är ökningen av ett ekologiskt fokus i samhället, 
vilket kräver att medborgare presterar och ändrar vanor. Detta kan dels innebära en 
undervisningssituation , men även en förhandling där motprestationer från myndigheter 
kan förekomma. Det uppges även vara viktigt för planerare att föra en dialog med människor 
som innehar kunskap om den lokala ekologin och miljön. I skiftet mot en alltmer liberal 
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och marknadsorienterad planering som skett sedan 80-talet har den välfärdsmodell 
som innan dominerade försvagats. Denna innebar kortfattat att gemensamma värden 
förr definierades och accepterades som allmännytta, varvid representativ demokrati 
ansågs tillräcklig för att genomföra planeringsbeslut. Med ökad konkurrens började denna 
värdegrund krackelera, och en dialog mellan planerare och intressenter började krävas, 
där olika gruppers behov och viljor kunde framföras (Khakee 2006:12). Vid planering och 
inom offentliga organisationer har  exempelvis modeller som härstammar från företag och 
näringsliv använts. Detta i kombination med den försvagade allmännyttan innebär enligt 
Khakee att dialog behövs för att få människor att känns sig delaktiga och hemmahörande i sin 
stad, där alla grupper ska ha rätt att göra sin åsikt hörd utan att särbehandlas (ibid:13). 

Skiftet mot en mer dialoginriktad planering kan således ses både som en reaktion på 
tidigare doktriner och som svar på ett behov som sågs. Denna förändring har även synts 
i lagstiftningen, där det under 1900-talet har skett flera olika omformningar i mark- och 
planlagar, vilket inneburit att makten för medborgare att påverka och bestämma har skiftat 
(Strömgren 2007:240). Det kommunala planmonopolet etablerades i samband med stads-
planelagen 1907, men kom senare att ifrågasättas i 1931 års stadsplanelag. Det inskrevs 
då möjlighet för staten att gå emot kommunens vilja i planfrågor, samtidigt som även 
markägarnas ställning försvagas (Blücher 2006:137-139). 

Vid 1947 års byggnadslag försvagades markägarens makt ytterligare, samtidigt som 
planering som profession och kommunens planmonopol stärktes (Strömgren 2007:240). 
Vid 1974 hade det kommunala planmonopolet nått sin kulmen, där detta omfattade all 
bebyggelse och möjlighet för kommunen till markövertagande (Blücher 2006:146). 

Denna toppstyrda planeringsform började dock ifrågasättas på 70-talet, i samband med 
att människor överlag började ifrågasätta auktoriteter i högre grad än tidigare. Detta 
ledde till att större medborgarinflytande i planering efterfrågades, samt möjlighet för 
berörda medborgare att påverka de beslut som fattas i planfrågor (Allmendinger 2009:78). 
Detta realiserades i plan- och bygglagen 1987, då samråd infördes för att ge ett bättre och 
bredare beslutsunderlag. Denna trend fortsatte sedan mot en alltmer marknadsorienterad 
planpolitik, där markägares ställning i förhållande till kommunen stärktes, både vad gäller 
frihet att använda marken och ekonomisk ersättning vid påverkan (Blücher 2006:147 
;Strömgren 2007:240). Olika aktörers roller, rättigheter och ansvar bestämdes mer tydligt, 
t.ex. medborgare, planerare och politiker, där de två sistnämnda måste ta hänsyn till både 
medborgarnas och andra intressenters åsikter (Strömgren 2007:244). Det har utöver detta 
även lagts allt större vikt vid samråd och samla lokala åsikter (Blücher 2006:152). 

Allmendinger kallar denna reaktion på den rationella, toppstyrda form av planering för 
kommunikativ rationalitet och kommunikativ aktion (Allmendinger 2009:213). Den nya, 
kommunikativa planeringen innebär främst att planering sker i en deltagande process, där 
planeraren medlar mellan olika intressen snarare än dikterar (ibid:220). Strömgren menar 
dock att denna förändring inte är radikal som andra (ex. Khakee 2006) vill påstå, utan är 
snarare en långsam utveckling där tidigare ideal omprövas något (Strömgren 2007:248).

Oavsett synsätt blir det tydligt att en förändring mot ett mer dialog- och deltagandeinriktat 
styrsätt kan ses i både planeringsteori och lagstiftning, dock är det något oklart vad 
deltagandet faktiskt leder till. Enligt Khakee kan medborgardeltagandet vara både 
individuellt och kollektivt (Khakee 2006:14), där det individuella deltagandet blir 
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bättre ju fler som deltar eftersom fler åsikter då blir hörda och får slagkraft. Det 
kollektiva deltagandet får istället ett större värde ju mer specialiserade föreningarna 
eller sammanslutningarna som deltar är, då det innebär att de innehar mer kunskap i 
sakfrågor och därmed större möjlighet att påverka (Khakee 2006:15). 

Värdet för medborgardeltagande har enligt Khakee ofta olika betydelse för medborgare 
respektive planerare och beslutsfattare. För de två sistnämnda har deltagandet ett värde i 
sig, bland annat då det anses bygga förtroende och skapar bättre beslutsunderlag. Detta 
innebär dock att deltagandet inte behöver leda till någon egentlig påverkan, utan är mer 
symboliskt i den form som lagskrifter kräver. För medborgare har deltagandet istället ett 
mer långsiktigt värdeperspektiv, där nyttan och inflytandet som det ger är centralt, snarare 
än själva deltagandeprocessen (ibid:15). 

För att kunna mäta medborgardeltagandets resultat och värde skapade Arnstein (1969) 
en stege, för att möjliggöra illustration, förståelse och ifrågasättande av dialogprocessen 
i fråga. Tanken med stegen är att de som släpper ifrån sig makt genom att bjuda in till 
deltagande ska sträva efter att hamna så högt upp som möjligt, men den ska inte ses som 
en absolut mätsticka. I stegen sorteras åtta olika typer av medborgardeltagande i en 
hierarki enligt bilden nedan (Arnstein 1969:217). 
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I de två nedersta stegen handlar deltagandet främst om att 
experterna ska “utbilda” medborgarna, och vinna över dem på 
sin sida (ibid:217). Khakee, som använder sig av denna stege i sin 
diskussion, kallar dessa steg för icke-deltagande. Som exempel 
ger han studiecirklar med syftet att förändra medborgarnas 
attityder och inställning till planeringssituationen i fråga, men 
även hopplockade kommittéer utan egentlig makt som främst 
finns där för syns skull (Khakee 2006:16).

Tredje, fjärde och femte steget innebär enligt Arnstein en 
dialog där medborgarna som deltar både får lyssna och prata. 
Här har dock inte medborgarna tillräckligt med makt för att 
kräva att bli lyssnade på, deras åsikter behöver inte tas med 
i det vidare arbetet (Arnstein 1969:217). Khakee kallar dessa 
steg för symboliskt deltagande, och ger informationsmöten och 
begränsad makt genom medborgarkommittéer som exempel. 
Även det av PBL styrda detaljplanesamrådet kan räknas in här, 
då detta ger en dialog, men som i praktiken inte behöver leda 
vidare (Khakee 2006:16-17).

I sjätte steget sker ett utbyte av kunskap och förhandling mellan beslutsfattare och 
medborgare, medan medborgare i sjunde och åttonde har majoritetsmakt i att fatta beslut, 
alternativt självständig styranderätt (Arnstein 1969:217). Dessa steg innebär enligt Khakee 
ett bemäktigande av medborgare, där dessa kan få kontroll i vissa processer och ses som 
i ett partnerskap med planerare och beslutsfattande, exempelvis genom att vissa beslut 
delegeras (Khakee 2006:17). 

Den makt som ges till medborgarna varierar således beroende på var i trappan dialogprocessen 
i fråga kan placeras. Planerare kan därför ses ha ett övertag i dessa deltagandeprocesser, 
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vilket förutom ett tolkningsmässigt och kunskapsmässigt övertag även kan uttryckas i 
bestämmandet av vilken dialogform som väljs. Det är således upp till beslutsfattare och 
planerarna att bestämma hur mycket makt de är villiga att släppa ifrån sig (Khakee 2006:17). 

För de medborgare som deltar i processen kan en placering högre upp i trappan således 
vara mer meningsfullt, då det innebär en långsiktig påverkan. För beslutsfattare är det 
ofta viktigare att deltagande och dialogprojekt tar form överhuvudtaget av principskäl, 
eftersom dessa har ett egenvärde i sig, oavsett utfall. 

Barnkonventionen och barnperspektivets utveckling
Genom den utveckling mot en mer kommunikativ planering som beskrevs ovan har det 
även skett ansträngningar att nå grupper som annars inte har möjlighet att delge sina åsikter 
och tankar. Att involvera barn och unga i planeringsbeslut är därför något som successivt 
har fått större uppmärksamhet de senaste decennierna, både inom planeringspraxis och 
i forskning. I det förstnämnda har visserligen ett tydligt välfärdsperspektiv dominerat i 
svensk planering sedan 50-talet, där bland annat god miljö för barn kan räknas in, men 
den hänsyn som då togs till barn i den byggda miljön handlade främst om lekplatser, 
trafikseparering och avstånd, där en normativ standard bestämdes utifrån ett vuxet 
perspektiv. Barnperspektivet i planeringen beskrivs nu ha gått från regler om lekplatser 
och trafiksäkerhet till att involvera barn i beslutsprocessen och låta dessa aktivt delta. Även 
i forskning har synen på barn förändrats i liknande riktning, där barn gått från att främst 
vara studieobjekt till att aktivt delta i forskningsprocessen (Cele & van der Burgt 2015:16; 
Freeman, Nairn & Sligo 2003:54; Lundström &Nordström 2001:8-9). 

Denna förändrade syn på barn och ungas deltagande har beskrivits som ett paradigmskifte, 
där det tidigare hierarkiska systemet som dominerat börjar lösas upp. Detta härleds 
av Horelli (1997) till den form av strategisk fysisk planering som används i dagsläget, 
eftersom den till stor del bygger på kommunikativa metoder som möjliggör för fler, 
däribland barn, att vara delaktiga (Horelli 1997:105-106). Många forskare menar även att 
Barnkonventionen som FN fastslog 1989 har haft en avgörande roll i detta paradigmskifte, 
då denna har gett upphov till en mängd forskning och praktiska initiativ om hur barn 
kan involveras i planeringsbeslut (Freeman, Nairn & Sligo 2003:55; Cele & van der 
Burgt 2015:14-15;Nordström 2010:14; Freeman & Vass 2010:65). Barnkonventionen fick 
genomslag i Sverige 1999, då det bestämdes att denna ska implementeras i alla beslut som 
fattas av myndigheter eller andra auktoriteter (Cele & van der Burgt 2015:14). Följande 
artiklar ur Barnkonventionen  kan anses ha inverkan på barnens roll i fysisk planering:

Artikel 3
punkt 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga 
eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa my-
ndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 
rummet. 

(UNICEF 2009:14)

De flesta beslut som fattas i planfrågor kan anses röra barn, eftersom barn lever i den miljö som 
byggs. Detta skulle innebära att ett aktivt barnperspektiv behöver intas i samtliga planeringsprojekt 
som genomförs i kommuner, för att försäkra sig om att barnets bästa tas hänsyn till. 
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Artikel 12
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda 
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, 
varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, 
antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett 
sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i 
alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

(UNICEF 2009:18) 

Denna paragraf innebär således att barnet både ska ha möjlighet att höras och bli lyssnad 
på, eftersom alla frågor som rör fysisk planering även involverar barn enligt tolkningen 
ovan. Det framkommer dock inte hur barnens åsikter ska tillvaratas eller värderas, inte 
heller i vilken utsträckning ålder och mognad kan mätas.

Artikel 13
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 
oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och 
tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 
annat uttrycksmedel som barnet väljer. 
2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men en-
dast sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga 
(a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende; eller
(b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (or-
dre puplic) eller folkhälsan eller den allmänna sedligheten. 

(UNICEF 2009:18-19)

Detta innebär att barn utöver att fritt uttrycka sina åsikter och tankar även ska kunna göra 
det genom eget valt uttrycksmedel. I fysisk planering kan detta innebära att traditionella 
former av medborgardialog inte nödvändigtvis behöver användas vid dialog med barn, 
utan att dessa bör anpassas efter barnen i fråga. De undantag som tillåts är mer eller 
mindre relativa, men visar ändå på att uttrycksformen måste vara oerhört extrem för att 
inte kunna användas.

Artikel 31
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek 
och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det 
kulturella och konstnärliga livet. 
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till ful-
lo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhan-
dahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig 
verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 

(UNICEF 2009:28-29)



17

Denna paragraf innebär att barns behov till kreativitet och möjlighet att delta i kulturella 
händelser ska tas hänsyn till, även de behov de har och kräver av sin miljö. Då en stor 
del av barns lek och fritid kan antas äga rum utomhus är denna paragraf viktig för fysisk 
planering, och talar ytterligare för att ett tydligare barnperspektiv i planeringen skulle 
behöva intas enligt Barnkonventionen. 

Vilka är då dessa barn?
Enligt Barnkonventionen innefattar begreppet barn samtliga människor under 18 år på 
samma villkor, eller under annan myndig ålder (UNICEF 2009:14). Det är dock vanligt att 
kategorisera barns utveckling efter ålder i västerländsk forskning, där barndomens olika 
åldrar ses som en ständig utveckling i olika stadier. Detta kan härledas till Piagets teorier 
om kognitiv utveckling, där barnets kompetens bestäms utifrån ålder varav högre ålder 
innebär en högre kompetens. Piagets teorier har dock kritiserats, bland annat då de baseras 
på hur barn förstår och genomför uppgifter snarare än deras intellektuella kapacitet. 
Även Piagets ignorerande av yttre, miljömässiga och kontextuella faktorer har fått kritik, 
eftersom de uppges ha inverkan på barns utveckling (Valentine 1997:66). Trots denna 
kritik är det linjära sättet att tänka dominerande, och barn ses ofta som under utveckling 
eller ofärdiga, med bristande omdöme och naivitet som måste beskyddas från omvärlden. 
Valentine visar i sin studie att detta inte behöver vara fallet i geografiska sammanhang, då 
barn uppges vara lika ansvarskännande och beskyddande som de vuxna (ibid:67,82). 

Vilka som i planeringssammanhang räknas som barn är därför svårt att peka på, då barn 
enligt forskningen ovan inte kan kategoriseras fullt ut efter ålder eller kognitiv förmåga. Trots 
att skillnader givetvis finns mellan barn i olika åldrar är dessa oftare individuella beroende 
på både inre och yttre faktorer, snarare än enbart ålder. Med hänsyn till detta avser begreppet 
barn i fortsättningen samtliga individer 0-18 år, enligt barnkonventionens definition. 

Barnperspektivet i planering
Barns medverkan i planering framhävs idag som viktigt av flera forskare, som belyser 
olika fördelar hos konceptet. Enligt Cele och van der Burgt (2015) har barns involvering 
i planering ett egenvärde i sig, då det kan fostra barnen till att vara aktiva, tyckande 
medborgare och på så sätt stärka barnens position i samhället (Cele & van der Burgt 
2015:15). Deltagandet uppges också vara viktigt för att förstå barns åsikter och användning 
av miljön, vilket kan vara värdefullt inför stadsomvandlingar eller nybyggnationer då det 
ger en ny infallsvinkel på vilka konsekvenser dessa kan innebära. Eftersom de beslut som 
fattas inom planering påverkar barn och ungas livsstil, samtidigt som det är en grupp 
som tidigare förbisetts vad gäller inflytande och möjlighet att göra sin vilja känd, är deras 
möjlighet till inflytande viktig att ta tillvara på (Freeman, Nairn & Sligo 2003:53; Freeman 
& Vass 2010:65; Nordström 2010:524).

Trots den positiva inställning till barn och ungas deltagande som växt fram beskrivs en 
viss förvirring om vad detta deltagande faktiskt innebär i en planprocess (Cele & van der 
Burgt 2015:15). Ofta likställs deltagande och konsultation, samtidigt som det råder en 
ovisshet om hur resultatet ska föras in i planeringspraxisen, då barns dagliga upplevelser 
kan vara svåra att koppla till planeringsfrågor (Cele & van der Burgt 2015:20; Nordström 
2010:524). 
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We can identify this as an uncertainty in the discussions regarding what 
the outcome of the processes will be, with empowerment reflected as some-
thing that makes the individual, or sometimes the collective, such as of 
children, feel good rather than having a real effect on the power hierarchy 
of planning. 

(Cele & van der Burgt 2015:20)

Detta kan liknas vid den diskussion som både Khakee och Murray (2010) för om samråd 
och medborgardeltagande, där detta ofta anses ha ett värde i sig, som gör processen mer 
demokratisk och legitim snarare än att ge möjlighet att påverka (Khakee 2006:15; Murray 
2010:3). Det framkommer dock att när barn i Sverige involveras i planeringsprocessen 
sker detta ofta enbart genom konsultation av barnen, via exempelvis referensgrupper, 
ungdomsråd, enkäter, kartor eller barnledda promenader (Cele & van der Burgt 2015:18). 
Denna form av kommunikation hamnar långt ner Arnsteins stege för medborgardeltagande, 
vilket innebär att barnen inte nödvändigtvis får något reellt inflytande (Arnstein 1969:217). 

Enligt Nordström innebär detta även att barns åsikter sällan tillvaratas på ett rättvist 
sätt när dialogprojekten är avslutande (Nordström 2010:524). Det finns också en syn på 
medborgardeltagande överlag som något tidskrävande, och att involvera barn är kostsamt 
i både tid och resurser. Enligt Kylin (2004) kan svårigheterna med barn i planering bero 
på att det i planer främst visas de aspekter av miljön som kan visualiseras, vilket gör barns 
perspektiv svårt att integrera. När ett barnperspektiv intas är det därför viktigt att inte 
enbart arbeta med kartor, vilket annars är en viktig del av planprocessen. Det är också viktigt 
att barns inblandning sker tidigt i processen, innan planer producerats, då det förenklar 
dialogen och ger barnen större frihet att komma på egna lösningar. Barns deltagande ska 
inte heller innebära mer ansvar än de kan behärska, utan bör snarare handla om deras 
vardag och hur denna fungerar (Kylin 2004:13). De nätverk och strukturer som barn följer 
i sitt vardagsliv ser annorlunda ut än de som hanteras i planer, vilket utgör ytterligare en 
svårighet i att införa ett barnperspektiv i planeringssammanhang (ibid:34-35).

Den vanliga formen för barndeltagande är ofta ett projekt utöver det vanliga snarare än 
integrerat i planprocesspraxis. Eftersom barns deltagande har negligerats historiskt men är 
eftersträvansvärt idag ses ofta ett initiativ till dialog med barn och unga som en framgång 
i sig, oavsett vad det resulterar i (Cele & van der Burgt 2015:22,24; Freeman, Nairn & 
Sligo 2003:55). Det är därför viktigt att ständigt utvärdera initiativens faktiska effektivitet, 
då det finns en risk att metoderna som används vid dialog inte är så inkluderande och 
inflytelsegivande som de utger sig för att vara. Utöver risken att  barn och ungas deltagande 
främst genomförs för syns skull, som diskuterades ovan, finns även en problematik med att 
barn främst involveras i skapandet av översiktliga planeringsdokument, som är visionära 
och positiva, men inte lagligt bindande (Cele & van der Burgt 2015:15,23,26). 

Även i en studie med en kommunstyrelse som generellt anses vara progressiva och lägga 
stor vikt vid kommunikation med barn och unga brast det faktiska inflytandet. Här syntes 
en välvilja hos politiker och planerare, men det saknades tillräckligt med erfarenhet och 
metoder för planerarna att använda sig av i kommunikationen (Freeman, Nairn & Sligo 
2003:66-67). Enligt Cele och van der Burgt uppges att få, om några, projekt som involverat 
barn faktiskt har integrerats i det framtida planarbetet och praktiken. Ofta kommer barns 
åsikter dessutom in relativt sent i processen, för att bedöma och kommentera planer som 
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redan gjorts (Cele & van der Burgt 2015:18,23). Cele och van der Burgt förespråkar att 
barns rumsliga kompetens i stadsrummet bör utgå från erfarenhet snarare än ålder, men 
att detta sällan är fallet. Barn måste få tillgång till stadsrummet för att lära sig hantera dess 
risker, samtidigt som yngre barn kan vara lika rumsligt kompetenta som äldre (van der 
Burgt & Cele 2014:42). 

I svensk forskning har fokus i barndeltagande främst legat på hur barn kommunicerar sin 
uppfattning av platser och hur barnvänlig planering bör gå till, men även hur en barnvänlig 
miljö kan skapas och vad den ska innehålla. Det finns således normativa drag i forskningen, 
vilket även är fallet för forskning om planering i allmänhet, då den ofta beskriver hur något 
ska göras bättre än vad det har gjorts tidigare (Nordström 2010:515, Horelli 1997:108). 
Begreppet barnvänlig miljö beskrivs dock som brett, vagt och svåråtkomligt, då dess 
abstrakta natur gör det svårt att studera (Broberg, Kyttä & Fagerholm 2013:110). Enligt 
Lindström och Nordström kan det dessutom vara problematiskt att kommunicera 
stadsbyggnadsidéer med barn, då de uppges ha svårt att uttrycka vilka behov de har i den 
byggda miljön (Lundström &Nordström 2001:10). När barn konsulteras är det i större 
grad upp till vuxna att tolka vad barnen efterfrågar, där dessa tolkningar ofta utgår från 
den vuxnas uppfattning av vad som är barnets bästa (Cele 2014:46).

Barndeltagande ses utifrån detta som bra planeringspraxis av forskarna, men är ett 
svårdefinierat, vitt begrepp vars faktiska innebörd i praktiken är relativt okänt. Trots att 
en tydlig välvilja finns blir barns deltagande ofta mer en principsak än något som faktiskt 
får genomslag i framtida planer, eftersom det uppges finnas en brist på metoder för 
kommunikation och tolkning av de åsikter och idéer som barnen har. Om barnens åsikter 
överhuvudtaget inkorporeras i framtida planer sker det genom en eller flera vuxna som 
håller i projekten och tolkar barnens viljor. Här finns en risk att de omformas för att passa 
in i den bild som redan innehas av de vuxna, då dennes uppfattning i tolkningsprocessen 
tar relativt stor plats i förhållande till vad barnen försöker förmedla. Detta visar på brister 
i synen på barn i planering, där dessa främst ses som en aktör att ta hänsyn till snarare än 
en grupp som kan komma med nya idéer. 

Hur ser barn på sin omgivning?

Perception, linser och barns platser
Läran om samspelet mellan människa och miljö kallas av flera forskare för miljöpsykologi 
eller ekologisk psykologi, och behandlar främst hur miljön påverkar och formar individer, 
samt hur dessa uppfattar sin miljö (Ingold 2000:173; Steg, van de Berg & de Groot 2012:2). 
Området började utredas på 1960-talet, främst genom att utreda respons på olika 
miljömässiga stimuli, och har idag landat i att uppmuntra ekologisk hållbarhet, men även 
i undersökningar om människors perception och preferenser, samt diskussioner om 
identitet och meningsskapande (Steg, van de Berg & de Groot 2012:2,5,38). Även begrepp 
som mindscape har använts för att beskriva fenomenet med människors perception och 
tolkning av sin miljö, där miljömässiga, sociala och historiska egenskaper hos platser 
formar hur vi uppfattar den (Brusman 2008:39; Landry 2012:41).
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A mindscape is the totality of our thinking: the modes, proclivities and 
gut reactions of thought; the theories we use to interpret and construct 
reality; how this in turn shapes all the sensory elements and how these are 
perceived, taken apart and interpreted; how our mind responds to and is 
moulded by the media and cultural representations; and how it handles, 
engages with and uses its own historical sediment and traces. This mind 
sets the preconditions for our perceptual geography. 

(Landry 2012:41)

Människors uppskattande och igenkännande av platser sker således genom interaktion med 
miljön och dess beståndsdelar, både fysiska och mentala (Castello & Rands 2010:2; Tuan 
1975b:153). Landskap kan beskrivas som något som förstås och tolkas av människor, där 
tolkningen beskrivs vara en personlig och ofta känslomässig upplevelse (Tuan 1975b:152; 
Howard 2011:107). Här kan Howards begrepp linser (lenses) vara användbart för att beskriva 
hur olika människor kan se på samma landskap men genom olika linser, som påverkar hur 
de uppfattar miljön. Dessa linser kan bero på biologiska faktorer såsom ålder eller kön, men 
även kulturella faktorer, såsom utbildning och nationalitet (Howard 2011:109). 

Howards lins gällande ålder innebär att barn och vuxna har olika perception av 
omgivningen, som kan bero på både fysiska och psykiska attribut. Ett uppenbart 
fysiskt attribut är exempelvis längd, där barn på grund av sin lägre ögonhöjd är mer 
uppmärksamma på det marknära landskapet än vad vuxna vanligtvis är. Skillnaden i 
hur barn och vuxna uppfattar landskap beskrivs dock som mer komplicerad än enbart 
längd, då barn även ser fler och annorlunda kvaliteter i sin omgivning än vad vuxna gör 
(Howard 2011:110; Ross 2005:110). 

Många av de platser som barn värdesätter och uppskattar blir därför inte uppmärksammade 
av vuxna, eller ens övervägda som platser (Rasmussen 2004:155; Tuan 1975a:207). 
Rasmussen gör här skillnad på platser skapade för barn och barns platser. Barns platser är 
de ställen som barn pekar ut, pratar om och relaterar till, medan platser för barn är skapade 
utifrån vuxnas syn på vad barn behöver och ska ha. Barns platser är sällan permanenta, 
och kan existera alltifrån några dagar till flera år, så länge relationen mellan barn och plats 
finns. Ofta uppfattas dessa inte av vuxna, utan kan bestå av till synes ogästvänliga områden, 
såsom negligerade eller dåligt skötta tomter och naturområden (Rasmussen 2004:162,165-
166; Ross 2005:339). Enligt Kylin pratar barn mer om miljöer i vad man kan göra på platsen, 
medan planerare snarare tänker på funktioner, utseende och beskrivningar (Kylin 2004:11). 

Ibland sammanfaller de platser som skapats för barn och de platser som barn skapar, men 
ofta behöver barn annorlunda platser än de som skapas för dem (Rasmussen 2004:161). 
Dessa beskrivs av Rasmussen som en ”institutionerad triangel”, där de vuxenledda 
miljöerna hem, skola och lekpark/rekreation är de olika hörnen som barn rör sig mellan. 
(ibid:165,171). Miljöer skapade av vuxna för barn tillåter utifrån detta inte alltid det fria 
platsskapandet som barn utövar.

Det går inte heller att som vuxen bestämma hur barn är eller utvärdera vad som är bra 
för dem utifrån egna minnen av barndomen, då dessa hör till en annan tid. Minnen av 
barndomsmiljöer idealiseras även ofta och är sällan geografiskt korrekta, främst vad gäller 
avstånd och riktningar (Cele & van der Burgt 2015:26; Howard 2011:110). 
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En viktig skillnad mellan platser för barn och barns platser är således att de platser som 
gjorts för barn av vuxna med lätthet kan pekas ut av dessa, medan barns platser ofta enbart 
kan visas och beskrivas av de barn som använder dem. Barn har andra behov i sin miljö än 
vad de vuxna tillskriver dem, och de behöver andra platser än de som vuxna skapar. Barn 
kan även knyta an till en plats på ett annat sätt än vuxna, mer obehindrat av hur platsen 
ser ut, genom att identitet och mening tillskrivs den. 

Identitet och meningsskapande

Place is a center of meaning constructed by experience. Place is known 
not only through the eyes and mind but also through the more passive and 
direct modes of experience, which resist objectification. To know a place 
fully means both to understand it in an abstract way and to know it as one 
person knows another 

(Tuan 1975b:152).

Alla olika sorters platser har gemensamt att de kan ses som centrum för meningsskapande av 
individer och grupper i olika åldrar (Tuan 1975b:153).  Enligt Lilja (1995) tolkar människor 
sin omgivning kontinuerligt genom att interagera med miljön och tillskriva den värden 
och mening. Människor söker också identitet i sin omgivning, vilket resulterar i att snabba 
förändringar av denna kan påverka människors identitetskänsla, både som individer och 
som en grupp (Lilja 1995:14-19). Ingold kallar detta synsätt för Dwelling perspective, där 
landskapet får mening av hur det uppfattas av de människor som rör sig och uppehåller 
sig i det. En plats beskrivs som en förening av symbolisk mening och ett block av jordens 
yta, som får sin karaktär av erfarenheter från de människor som spenderar tid på platsen 
och tar in dess vyer och ljud (Ingold 2000:173,192-193). Identitet är således ett resultat av 
en meningsskapande process, där individen relaterar till sin omgivning, både naturen och 
den byggda miljön, men även de människor som rör sig där (Castello & Rands 2011:2; 
Lilja 1995:54). Ett exempel på detta kan enligt Howard ses i många lokala sammanhang, 
där människor vid utpekande av bostäder oftare diskuterar människorna som bor i husen 
än husen i sig. När det handlar om allmänna byggnader ligger fokus på liknande sätt på 
byggnadernas innehåll och användning snarare än utseende, medan det på offentliga platser 
ofta är platsens händelser som står i fokus. Samtliga människor som använder en plats på 
olika sätt är enligt Howard likvärdigt kvalificerade att skapa sin mening och definiera 
landskapet, oavsett ålder på den meningsskapande (Howard 2011:111,119,191).

Ett exempel från forskningen om hur barn ger platser mening och identitet är Bumbly, 
staden som två barn från en dansk by bygger och föreställer sig. För den vuxna betraktaren 
är platsen enbart ett stycke land, men för barnen får det mening när de leker och bygger 
på den (Rasmussen 2004:158). Detta kan även ses som ett exempel på en plats där barn 
och vuxna ser olika kvaliteter och användningar för platsen, som diskuterades i avsnittet 
ovan. Resonemanget stämmer överens med Kylins beskrivning av barns kojor, där både 
byggprocessen och de upplevelser som barn har i den är viktiga. För att uppleva sin 
omgivande miljö som speciell behöver barn enligt Kylin kunna använda denna till att 
bygga nya saker. När kojan byggs använder barnet miljön i flera steg, där en plats väljs ut, 
lämpligt material samlas in samt manipuleras och sätts ihop. Denna koja är sedan både 
hemlig och social, men i något olika utsträckning beroende på läge och hur många som 
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delar på den. Medan en planerare främst ser kojans form, utformning och konstruktion 
ser barnen de upplevelser och erfarenheter som den ger. Barns syn på miljö handlar 
således enligt Kylin till stor del om vilka värden och den mening de tillskriver den genom 
aktiviteter (Kylin 2004:12).

Barn skapar således sina egna platser genom att ge dessa mening och identitet, på ett liknande 
sätt som vuxna tillskriver platser värden. Detta sker både inom gränserna för de platser för barn 
som vuxna har skapat och utanför, ibland där det inte är tillåtet för barn att vistas (Rasmussen 
2004:158,171). Eftersom barn enligt Ross har mer fantasi än vuxna när de interagerar med 
miljön uppskattar de platser som de kan anpassa och forma till sina egna (Ross 2005:339).

Det synsätt som finns i miljöpsykologi bygger således på att människor tolkar och 
omorganiserar sina intryck av den omkringliggande miljön, vilket innebär att egna 
preferenser och tidigare erfarenheter till stor del styr hur landskap uppfattas av individer. 
Både barn och vuxna påverkas av sin miljö vad gäller hälsa och identitet, men även vilka 
element de uppskattar och de preferenser som de har för hur en stadsmiljö ska se ut formas 
genom en interaktion med omgivningen. 

Vilka miljöer föredrar barn?
Relationen mellan människa och miljö är således enligt avsnittet ovan inte enbart enkelriktad, 
utan människan ser, uppfattar och tolkar miljöer, samtidigt som hon skapar mening och 
identitet i sin omgivning. I detta meningsskapande finns vissa faktorer som avgör vilka 
byggnader och miljöer människor föredrar, men det är individuellt vilka element hos dessa 
som uppskattas av vilka människor (Steg, van de Berg & de Groot 2012:90). Castello och 
Rands benämner dessa element i miljön som stimuli, och ger tre olika huvudgrupper av 
dessa som påverkar hur vi bedömer och upplever platser, där samtliga handlar om en 
relation och interaktion mellan miljön och människan:

     • Socio-kulturella, exempelvis olika narratives, historik, lokala traditioner
     • Morfologi-föreställningar, exempelvis upplevd skönhet, naturliga tillgångar  

      som tilltalar, möjlighet att fantisera, platsens rykte
     • Njutning-funktion – service, nöjen, komfort (Castello & Rands 2010:5-9). 

Den första punkten handlar således om kunskap som innehas om platsen i fråga men som 
inte syns fysiskt, exempelvis de traditioner som hör till platsen eller olika berättelser om 
den. Den andra handlar om hur platsens fysiska attribut tolkas, där subjektiva uppfattningar 
om exempelvis skönhet hos omgivningen spelar in. Den tredje huvudgruppen stimulis 
handlar om vad platsen bjuder in till att göra och vad den fyller för funktion hos de 
människor som vistas på den. Tillsammans utgör dessa stimulis grunden för vad människan 
uppfattar som en attraktiv och eftersträvansvärd miljö. Enligt Howard förändras dock vad 
som anses som attraktiv miljö med tiden, då nya kvaliteter upptäcks i miljöer som inte 
uppskattades tidigare, exempelvis till följd av olika aktivitetsutövares behov eller skiftande 
skönhetsnormer (Howard 2011:119). 

Liksom Castello och Rands menar även Steg, van der Berg och de Groot att de preferenser 
som människor har sedan tidigare påverkar och formar hur de ser på sin omgivning. 
Det finns enligt Steg, van der Berg och de Groot två huvudsakliga teorier om vad som 
ligger till grund för hur dessa preferenser byggs upp och formas, evolutionära och 
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inlärda. Evolutionära teorier fokuserar främst på miljön som ett medel för överlevnad 
hos människor, t.ex. att se utan att bli sedd, eller utifrån behov, såsom att undersöka och 
förstå (Steg, van de Berg & de Groot 2012:39-40). Kulturella teorier fokuserar främst på 
att preferenser är inlärda, utifrån personliga, kulturella och sociala attribut. Här är således 
människan mest bekväm med miljöer den känner igen, och uppskattar bekanta element 
i landskapet. Preferenser kan även erhållas utifrån kunskap av ett landskap, där utökad 
kunskap skapar ökat gillande (ibid:41-42). Enligt Steg, van der Berg och de Groot kan 
olika miljömässiga preferenser således ses som medfödda utifrån grundläggande behov 
eller kulturella utifrån inlärda kunskaper och normer.

Barn kan i dessa meningsskapande sammanhang sägas växa upp och leva i en värld som någon 
annan innan dem har byggt, utifrån andra preferenser än de som innehas av barnet (Ingold 
2000:186). Trots att barn beskrivs som aktiva i skapandet av sin egen värld är de enligt Horelli 
starkt präglade av dessa miljömässiga strukturer som byggts upp (Horelli 1997:105). 

Att barns preferenser påverkas av deras omgivning och hemnära miljö blir tydligt i Ross’ 
studie, där barn fick rita kartor över sitt närområde för att viktiga områden samt aspekter 
hos dessa kunde identifieras och förtydligas (Ross 2005:336). Dessa undersöktes sedan 
utifrån hur barn märkte ut olika vänners hus, kommersiella byggnader, naturområden/
gröna inslag, lekställen, vägar, skolor osv, för att få en uppfattning om hur de ser på sin 
miljö. I mindre orter hade sociala relationer en större roll i kartorna, då många hushåll 
var namngivna. Barn från de större städerna hade i högre grad med kommersiella och 
institutionella fastigheter (Ross 2005:337-339). På samma sätt som barnen uppskattar 
olika element i miljön beroende på var de bor pekar de även ut olika egenskaper som 
viktiga i den byggda miljön. 

Eftersom barns preferenser har konstaterats vara påverkade av deras livsmiljö ligger fokus i 
fortsättningen på studier i Sverige och Finland, då liknande resultat har framkommit i studier 
som gjorts i de respektive länderna. Barns rörlighet och miljö uppges också vara likartad 
i Skandinavien, jämfört med andra europeiska länder, det finns även en större affektion 
för naturområden (Kyttä 2004:180; Nordström 2010:523). Det finns här två huvudsakliga 
utgångspunkter för vilka miljöer barn föredrar. Den ena behandlas bland annat av Horelli, 
som listar 10 normativa dimensioner som definierar en barnvänlig miljö, där samtliga är 
viktiga men värderas olika högt hos olika barn. Dessa kan fritt översatt listas enligt följande:

Normativ dimension
Bostäder och byggnader
Grundläggande funktioner (sjukvård, skola och enklare service)
Möjlighet att delta i planering och utveckling
Trygghet och säkerhet
Familj, vänner och gemenskap
Urbana och miljömässiga kvaliteter – intressanta möjligheter och arenor för aktivitet
Tillhandahållande och distribution – möjlighet att delta i lokal ekonomi
Ekologi – skydd av naturen och hållbar utveckling
Känsla av hemmahörande – att höra hemma på en viss plats
Bra governance – kan vara ungdomsråd eller deltagandeprojekt



24

Även Nordström använder sig av dessa normativa dimensioner, för att undersöka hur 
barn kommunicerar sin uppfattning av platser samt vilka preferenser de har. Barnen i 
studien fick skriva vad de ansåg viktigast i en barnvänlig miljö samt vilka element och 
egenskaper i den byggda miljön de uppskattar, vilket sedan sorteras in ovan nämnda 
dimensioner. I studien framkom att barnens preferenser påverkas av den boendesituation 
och närmiljö de har, likt resultatet från Ross’ studie. Svaren på vilka normativa dimensioner 
som är viktigt i en barnvänlig miljö skilde sig mellan de barn som bor i stad, förort 
och landsbygd. Dimensionen som handlar om trygghet och säkerhet uppdagades vara 
den viktigaste dimensionen för barn boende i en förort, då över en tredjedel satte den 
högst. Stadsmässiga och miljömässiga kvaliteter var främst viktigt för barnen boende 
i innerstadsmiljö, tillsammans med grundläggande service. Även barnen boende på 
landsbygden värdesatte grundläggande service, men satte denna högst samtidigt som 
trygghet och säkerhet inte var särskilt relevant (Nordström 2010:519). Trots att detta var 
en liten studie så visar den på hur viktig miljö och omgivning är för vad barn värdesätter 
(ibid:515,520,522). Sammantaget för alla fallen framkom det i studien att barnen överlag 
främst värdesätter service, stadsmässiga och miljömässiga kvaliteter samt säkerhet högst. 
Enligt Nordström kan dessa dimensioner vara en metod att framgångsrikt involvera barn 
i planering, men även för att ringa in vilka miljöer de föredrar (ibid:527). 

Förutom dessa normativa dimensioner finns det även en annan riktning som dominerat 
den nordiska forskningen om barn i planering och vilka miljöer barn uppskattar. Denna 
fokuserar på relationen mellan begreppet affordances och självständig rörelse, där dessa 
uppges vara viktiga i barns närmiljö (Kyttä 2004:179-180). Affordance är ett begrepp som 
härstammar från ekologisk perceptuell psykologi, och innebär kortfattat en organisms 
uppfattade möjligheter och faror när den agerar i en specifik miljö. I detta sammanhang 
handlar affordances om de möjligheter till aktiviteter som en viss miljö ger, exempelvis 
då olika ytor möjliggör för olika aktiviteter såsom jogging, klättring eller grävande. På 
samma sätt avgör ett objekts form och storlek ifall det lämpar sig att kastas, dras eller 
sittas på (ibid:180,181). Begreppet handlar således både om egenskaper hos platsen och de 
människor som vistas på den, eftersom det är hos människan som möjligheterna uppfattas.

Utifrån affordance-perspektivet är mångfald och tillgänglighet de två huvudsakliga 
kriterierna för att en miljö ska uppskattas av barn. Här spelar rörlighet en betydande roll, då 
barn ska kunna upptäcka och interagera med sin miljö (ibid:196).  Det finns dock ett visst 
motstånd mot denna fria rörlighet, som beskrivs enligt följande av van der Burgt och Cele:

Staden är ett rumsligt sammanhang som ofta definieras utifrån vuxnas 
erfarenheter och kompetenser, och som förknippas med risker som barn 
vanligen anses behöva hjälp med att hantera eller skyddas ifrån. 

(van der Burgt & Cele 2014:29)

Detta visar således ett synsätt där fri rörlighet i barnens miljö står mot trygghet och säkerhet, 
där det senare ofta har prioriterats i tidigare planering. Barns möjlighet till självständig 
rörlighet och utevistelse beskrivs dock vara av stor vikt för deras kognitiva utveckling, exempelvis 
motorikutveckling och fysisk hälsa, men även för att öka deras miljömedvetenhet och 
stärka social interaktion. Trots detta har barns möjligheter att självständigt ta sig runt 
minskats i många länder de senaste decennierna, där anledningar till detta uppges vara ökad 
trafik, föräldrars oro, skolors begränsningar och rädsla för sociala faror (Kyttä 2004:180-181). 
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Det syns således en kritik mot det riskmedvetna tankesättet, och ett förespråkande av 
den fria rörligheten. Kyttä lutar detta förespråkande på en studie där semi-strukturerade 
intervjuer med barn genomförts, där barnens rörlighet ställdes mot hur högt de värdesatte 
olika miljöer. Även i en senare studie av Broberg, Kyttä och Fagerholm är barns rätt att röra 
sig fritt och upptäcka sin omgivning en viktig nyckel till barnvänlig miljö, och även en del 
av barnens rätt i staden (Broberg, Kyttä & Fagerholm 2013:110-111; Kyttä 2004:179,185). 

Det är således tydligt enligt forskningen att barns platspreferenser kan vara både medfödda 
och inlärda, där den fria rörligheten och affordances står för det medfödda perspektivet 
medan de normativa dimensionernas användning i jämförande studier står för det inlärda. 
Ett utmärkande drag hos forskning om barns miljöer är de ofta syftar till att ta reda på eller 
försöka förklara vilken typ av miljö som barn föredrar.

Barn bör dock inte enligt Cele ses som en homogen grupp som agerar och tänker likadant, 
utan är individer med olika personligheter och färdigheter (Cele 2006:20). Utifrån detta 
blir kommunikation med barn ett viktigt moment när ett barnperspektiv intas, för att ta 
reda på hur de olika individerna i det specifika fallet tänker.

Hur kan barn kommunicera plats?

Kommunikation mellan barn och vuxna
Eftersom barn enligt flera forskare har ett annorlunda plats-koncept än vuxna och planerare 
är det viktigt att vara noggrann med vilka metoder som används när platser och 
stadsbyggnadsidéer ska kommuniceras med barn. Dessa metoder bör även ständigt 
utredas och ifrågasättas, för att försäkra sig om att de ger en rättvis bild av barnets förståelse 
och tankar om platser (Freeman, Nairn & Sligo 2003:55; Freeman & Vass 2010:66; Horelli 
1997:105; Nordström 2010:255). 

Enbart intervjuer eller diskussioner räcker ofta inte när barn ska kommunicera sin 
uppfattning av platser och sina tankar. För att tolka barns åsikter då de ska medverka i 
studier eller planeringsprocesser krävs enligt Horelli en kombination av teorier på olika 
nivåer. Dessa fungerar bäst om den utgår från “action-research”-design, vilket innebär att 
kommunikationsmetoderna som används ska vara handlingsorienterade, lekrelaterade 
och nulägesorienterade (Horelli 1997:108,112). Barn uppges enligt Cele vara bra på att 
kommunicera tankar om platser, men gör det på ett annat sätt än vuxna, som dessa inte alltid 
förstår. Utöver den av vuxna använda verbala kommunikationen använder sig barn även till 
stor del av artisteri, exempelvis tecknande, byggande, lek och kroppsspråk (Cele 2006:19). 

När barn ska delta i praktiska planeringsprojekt har planerare generellt svårt att omvandla 
och förstå den information som barn ger. Detta resulterar vidare i svårigheter med att föra 
informationen som erhålls vidare i planprocessen, och frågan om hur barnens information 
kan omvandlas till mer “planerar-vänligt” material uppkommer ofta. Här finns därför en 
stor risk att den vuxnas bild av vad som är bäst för barnet tar över, eftersom det är denna 
som tolkar (Cele & van der Burgt 2015:18). Kompetensen definieras i dessa sammanhang 
ofta utifrån en vuxen eller yrkesverksams bild av planeringskompetens, vilket skapar 
svårigheter med att se barn som kompetenta. Barn och ungas kompetens utvärderas 
således utifrån hur väl denna kan anpassa sig efter vad vuxna anser vara kompetens och 
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god planering. Ett exempel på detta är de planerare som i en studie ansåg att tonåringar 
är lättare att arbeta med än barn, då de uppges ha en större förståelse för planeringspraxis 
och vara närmare ett vuxet tankesätt (Cele & van der Burgt 2015:21). 

Även i en tidigare studie, där barns prefererade miljöer undersöktes med bland annat 
tecknande som kommunikationsmedel, framkom skillnad i kommunikation efter ålder. De 
äldre barnen visade sig här vara hämmade av sociala strukturer, t.ex. konstruktioner om hur 
en teckning bör se ut, och hade därför svårt att förmedla sina faktiska behov och upplevelser 
av stadsrummet. De yngre barnen hade lättare för att förmedla sina erfarenheter mer 
fritt, men det gick inte alltid att se vad teckningarna skulle föreställa, till skillnad från 
de äldre barnens teckningar som ansågs lättare att tolka (Cele 2006:202-204). Cele och 
van der Burgt beskriver även kommunikationssvårigheter gällande språk och preferenser 
mellan barn och vuxna, samt olika verklighetsuppfattningar, där barn och vuxnas bilder av 
verkligheten inte alltid är kompatibla(Cele & van der Burgt 2015:24,27). 

Cele lägger stor vikt vid att det vid konsultation av barn är viktigt att vara tydlig med vilket 
inflytande barnen faktiskt har, eftersom de annars riskerar att bli besvikna om deras idéer 
inte syns på det sätt de tänkt sig. Det är även viktigt att tänka på hur barn och vuxnas olika 
tidsmässiga horisonter ser ut, då en plan kan ta flera år att genomföra (Cele 2006:214; Cele 
& van der Burgt 2015:24).

Eftersom barn har en annan världsbild och andra tankegångar än vuxna krävs således 
annorlunda metoder vid kommunikation med barn. Normen för vad som är god kunskap 
och planering sätts i både forskning och praktik efter en vuxens uppfattning och rådande 
planeringspraxis, vilket försvårar processen med att få barns platser att räknas.

Sammanfattning
Barns deltagande har blivit alltmer viktig i fysisk planering de senaste åren, både som en del 
i ett ökat fokus på medborgardialog i allmänhet och som en följd av FN:s barnkonvention. 
Det anges dock att kommunikationssvårigheter är ett av de största hindren för att 
barndeltagandet ska kunna genomföras effektivt och rättvist. Främst beror detta på att 
barn har andra behov i miljön än vuxna, men även ett annorlunda platskoncept då de 
ofta ser fler och andra kvaliteter i sin omgivning än vad de vuxna gör, de så kallade barns 
platser. De miljöer som barn föredrar är enligt litteraturen även färgade av den omgivning 
som de växt upp i, vilket kan ses i de olika miljökvaliteter som barn från olika miljöer 
uppskattar och betonar. Gemensamt för barn oavsett miljö uppges vara ett uppskattande 
av trygghet och säkerhet, grundläggande funktioner såsom dagligvaruhandel och skola 
samt stadsmässiga och miljömässiga kvaliteter. Utöver detta kräver barnvänliga miljöer 
även att en stor frihet vad gäller rörlighet och möjlighet till många olika aktiviteter. Dessa 
miljömässiga beskrivningar grundas i olika empiriska undersökningar, där barnets rätt och 
betydelse står i fokus. Dessa enkla svar problematiseras dock ofta, eftersom informationen 
som barn ger inte nödvändigtvis stämmer överens med vad som förmedlas genom den 
vuxne forskaren. Det finns även problematik kring att kompetens i planfrågor ofta mäts 
utifrån ett vuxet perspektiv, vilket gör att barns kompetens och stadsbilder blir svåra att ta 
hänsyn till i planeringssammanhang. 
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Metod
Frågeställningar som utgångspunkt
Eftersom frågeställningarna är vägledande för hela uppsatsen kommer härmed 
forskningsdesignen och metoden som används att utformas efter dessa.

1. Hur visar sig barns miljömässiga preferenser när de själva får planera och visualisera  
 en stadsdel med Minecraft som dialogform?
2. Hur påverkade är dessa stadsbilder av nutida planeringstrender?
3. Hur påverkade är dessa stadsbilder av den miljö de skapas och uppkommer i?

För att kunna besvara den första frågeställningen behöver Minecraft-modeller som barn 
konstruerat studeras för att identifiera gemensamma drag och lyfta fram eventuella 
stadsbyggnadsidéer, samt sätta dessa i relation med tidigare forskning. För den andra 
frågeställningen behöver rådgivande dokument och publikationer från myndigheter 
studeras, men även trendsammanställningar av forskare samt hur idéerna framställs i 
praktiken. På så sätt kan trender och normer inom planering identifieras, som resultatet 
av den första analysen kan jämföras med. Analysresultatet för Minecraft-modellerna 
behöver även sättas i det sammanhang de uppkommit i, både vad gäller de förutsättningar 
som var rådande när förslagen skapades och geografiska förutsättningar. Utifrån detta är 
en komparativ forskningsdesign att föredra, eftersom den sista frågeställningen bygger 
på att olika miljöer och förutsättningar undersöks för att kunna jämföra och identifiera 
samband. 

Forskningsperspektiv och forskarrollen
Eftersom frågeställningarna utgår från ett tolkande perspektiv är en kvalitativ ansats att 
föredra, eftersom det handlar mer om detaljerade analyser och förståelse snarare än att 
fastslå något med stora mängder data (Bryman 2011:40). Detta innebär även att studiens 
ontologiska inriktning faller inom konstruktivismen, då denna utgår från att omvärlden 
konstrueras av de människor som tar in den. Denna syn på vad som finns innebär att 
det finns flera verkligheter som skapas utifrån hur individen upplever den, snarare än att 
existera som något objektivt (Bryman 2011:36-40). En konstruktivistisk ontologi hänger 
ofta ihop med en hermeneutisk-fenomenologisk epistemologi. Epistemologi handlar om 
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syn på kunskap och huruvida samma metoder och principer som används i naturvetenskap 
kan användas i sociala undersökningar (Bryman 2011:29). Eftersom studien handlar om 
barns bilder av staden är ett hermeneutiskt perspektiv lämpligt, då det handlar mer om 
att förstå än att förklara (Bryman 2011:32). Detta kunskapsperspektiv erkänner utöver att 
de som undersöks är subjektiva även att forskaren är subjektiv och tolkar samt analyserar 
all data enligt sin egen omvärldssyn (Bryman 2011:33). Detta innebär att den tidigare 
diskuterade problematiken med en vuxen som tolkar barns idéer förekommer även i 
denna studie. Tolkningen här sker dock senare i skapande-processen, eftersom barnen i 
studien har gått från idé till visualisering på egen hand.

De värderingar forskaren har kan enligt det hermeneutiska perspektivet inte läggas åt sidan, 
och kan påverka forskningsprojektet i samtliga faser, från idé till slutsats. För att dessa 
inte ska inkräkta på studiens vetenskaplighet kan de enligt Bryman antingen involveras i 
forskningen (s.k. värdeladdad forskning) eller läggas fram och diskuteras, för att läsaren 
ska kunna ta ställning till dem (Bryman 2011:43-44). Även enligt Denscombe kräver all 
kvalitativ forskning att forskare att forskaren redogör för sitt ”jag”, och vilken inverkan 
denna kan få i analysen och forskningen. Här bör exempelvis vissa biografiska detaljer 
redovisas, för att läsaren ska få information om hur forskarens erfarenheter, identitet och 
värderingar kan inverka, för att bedöma vetenskapligheten och objektiviteten i studien 
(Denscombe 2009:385). Utifrån detta följer därför en diskussion om vilka personliga 
faktorer hos mig som kan påverka analys och tolkning, relaterat till ämnesvalet.

På grund av mitt intresse för spel har jag en positiv bild av dialogformen som behandlas i 
uppsatsen, och är även positivt inställd till de initiativ och fall som undersöks. Detta kan 
vara negativt när de olika tävlingarnas processer ska granskas, då en positiv inställning 
kan leda till en brist på kritiskt läsande.  Detta är dock något jag varit medveten om under 
analysen av empirin och reflekterat över i de olika stegen, varvid ett kritiskt förhållningssätt 
har kunnat intas. 

Vad gäller förförståelse spelar jag själv Minecraft, vilket kan komma att påverka hur jag 
tolkar förslagen, då jag har en annan syn på spelet och förförståelse för hur världen i 
det fungerar, till skillnad från någon som aldrig spelat. För att försöka jämna ut denna 
skillnad finns en kort förklaring om detta i under rubriken Kontext, där programmets 
utformning, detaljnivå och regler för hur det är möjligt att bygga förklaras i text och bild. 
Huruvida denna förförståelse påverkar studien positivt eller negativt är sedan upp till 
läsaren att avgöra. Efter att ha studerat fysisk planering i snart fem år har jag även med 
mig en uppsättning värderingar och viss förförståelse som är akademiskt inlärt. Detta kan 
ha inverkan på tolkningen av Minecraft-modellerna och de termer jag använder för att 
namnge eller beskriva olika element och företeelser.

Forskningsdesign

Multipel fallstudie
Enligt Bryman benämns komparativ design som multipel fallstudie eller flerfallstudie när 
den används inom kvalitativ forskning. Även Yin använder termen flerfallstudie för att 
beskriva forskningsdesignen som innebär att två eller flera fall vals ut och studeras. De 
olika fallen i studien undersöks och analyseras på samma sätt, men var för sig, för att sedan 
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jämföras och analyseras ytterligare i syfte att generera eller testa en teori (Bryman 2011:82; 
Yin 2004:32,67). Eftersom flerfallstudien jämför fall ges en bredare grund att generalisera 
utifrån än exempelvis en enfallstudie, och kan ge mer fullständiga svar och teoribildningar 
(Bryman 2011:82). Även Yin framhåller flerfallstudier att föredra framför enfallstudier, 
förutsatt att tillräckliga resurser finns. Liksom Bryman understryker han trovärdigheten 
som högre, och betonar en ökad möjlighet att antingen förstärka existerande teorier eller 
generera nya teoretiska infallsvinklar (Yin, 2007:76).

Kritiken mot komparativa undersökningar grundas främst i att den kontext som fallen 
förekommer i får mindre uppmärksamhet, och fokus istället hamnar på hur fallen kan 
jämföras med varandra (Bryman 2011:83). Studiens kvalitativa angreppssätt i kombination 
med att den tredje frågeställningen handlar om just fallens kontext gör denna problematik 
hanterbar, då forskningsfrågorna styr uppsatsen och kvalitativa strategier generellt lägger 
vikt vid kontext (Bryman 2011:40).

Val av fall
Eftersom fenomenet att använda Minecraft vid dialog med barn och unga har uppkommit 
inom de senaste fem åren finns inte stora mängder fall och material att välja mellan. De 
projekt som genomförts har antingen skett i form av kortare LAN (Local Area Network, 
innebär att flera datorer kopplas ihop och användarna då kan interagera med varandra), 
öppna servrar med en gemensam värld eller genom en form som liknar den som används 
vid arkitekttävlingar. 

Eftersom det i Minecraft utöver att bygga även är möjligt att förstöra och sabotera för 
andra deltagare är dialogformen där många barn bygger en modell ihop inte lämplig för 
studien, då det kan resultera i att de individer med starkast vilja får igenom sina idéer, 
alternativt att större fokus läggs på bråk än skapande. Tävlingsformen som kan liknas 
vid en arkitekttävling är utifrån denna aspekt mer lämplig, eftersom barnen då bygger 
individuellt eller i små grupper med motiveringen att vinna de priser som utlovas. Detta är 
även fördelaktigt utifrån studiens problemställning och syfte, då det i större utsträckning 
handlar om barn som bygger självständigt, utan övervakning av exempelvis en lärare. 
I valet att använda idétävlingar blev antalet fall att välja mellan få, endast tre stycken 
genomförda tävlingar hittades när studien påbörjades. Då det visade sig att fallen var 
utspridda geografiskt, men ligger nära varandra i tid, valdes samtliga. Att de genomfördes 
nära inpå varadra är positivt eftersom de då kan analyseras mot samma teori och litteratur 
om stadsplaneideal. Fallens olika geografiska läge innebär en möjlighet att undersöka 
olika kontexter, både vad gäller lokala stadsbilder och tävlingarnas genomförande. Detta 
är positivt eftersom det ger möjlighet att pröva kontextens betydelse för de bilder som 
kommer fram från barnens stadsbyggnadsförslag, då exempelvis uppväxtmiljö enligt det 
teoretiska perspektivet har betydelse för hur barn och vuxna uppfattar sin miljö.

Data ser inte exakt likadan ut i samtliga fall, då det från Sigtuna tar form av en video av 
samtliga inlämnande tävlingsbidrag, totalt 14 stycken. Även i fallet Lund är materialet i 
form av videofilmer, men från nio av de inlämnade tävlingsbidragen. I båda fallen är dessa 
filmade uppifrån, som en överflygning från olika vinklar. I fallet Haninge fick jag tillgång 
till modellerna i sin helhet, och där även samtliga (81 st.) inlämnade tävlingsbidrag. För att 
möjliggöra en jämn analys mot fallen med betydligt färre enheter, men även av tidsmässiga 
skäl, var därför ett urval tvunget att göras. För att ge en rättvis bild av fallet undersöktes 
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samtliga Haninges tävlingsbidrag översiktligt för att kunna erhålla ett representativt urval, 
vilket speglar hela populationen (Bryman 2011:179). Utifrån detta sorterade jag Haninges 
tävlingsbidrag i olika kategorier efter mängd objekt och typ av objekt de innehöll, dock 
sorterades bidragen som var tomma bort, eftersom dessa inte gav något att analysera. 
Detta mynnade ut i elva stycken tävlingsförslag.

Källkritik

Empiri 
Det finns enligt Denscombe en problematik med forskning på färdiga dokument, då det 
innebär en bristande kontroll och övervakning av insamlingsprocessen (Denscombe 
2009:317). Det går inte med säkerhet att säga att alla idéer som syns i de färdiga förslagen 
kommer från barnen som medverkat, då en vuxen, exempelvis föräldrar, kan ha stått 
bakom och pekat eller gett feedback under processen som barnet sedan tagit till sig och 
visualiserat. Alternativet här hade varit att själv starta upp en Minecraft-server, samla 
ihop olika fokusgrupper baserat på bostadsort och gett dessa uppgiften att bygga sin 
egen stadsdel. Skulle denna process övervakas av mig i en forskarroll skulle detta bli 
mer krävande i tid och resurser än vad en D-uppsats tillåter, då många veckor har lagts 
ner enbart på att hålla tävlingarna öppna. Enligt Denscombe är det just detta som är 
fördelen med att studera redan insamlat material, nämligen att mycket information kan 
erhållas relativt effektivt vad gäller kostnad och tid. Materialet har även hög validitet då 
den kan kontrolleras av andra, och inte är skapad av forskaren i det specifika syftet som 
undersökningen verkar inom (Denscombe 2009:316). Detta är positivt för studien då det 
innebär att jag inte har kunnat påverka barnen som deltagit i tävlingarna, vilket annars 
kan vara fallet i insamlandet av data. 

Eftersom barnen har fått arbeta självständigt med individuella tävlingsförslag sker det 
tolkande momentet sent i processen, efter att de som studerats har varit inblandade. 
Eftersom forskarens påverkan av studieobjekten är en kritisk del av kvalitativa studier 
som har problematiserats i metodlitteratur är detta en fördel mot om jag hade närvarat i 
en forskarroll. Enligt Bryman kan människor som är medvetna om att de studeras bete sig 
annorlunda på olika sätt, exempelvis i viljan att göra ett tillräckligt bra intryck, eller inta en 
roll som antas förväntas av de deltagande (Bryman 2011:275). De resultat som tävlingarna 
ger har såldes genererats helt utan min inblandning, och barnen har fått gå från ide till 
visualisering på egen hand. Det bör dock understrykas att en tolkning ändå sker, då jag 
kommer att undersöka och analysera modellerna. De etiska aspekter som kan hindra eller 
göra en dold undersökning problematisk försvinner också, eftersom tävlingsförslagen 
redan är publicerade (Bryman 2011:13). Det förekommer heller inga namn eller bilder 
på inlämnade tävlingsförslag i sin helhet, endast delar av dessa. Inget barn som har varit 
med i en tävling ska således kunna känna sig uthängd och inga modeller kommer heller 
värderas normativt. 

De negativa aspekterna hos studiematerialet handlar således främst om brist på kontroll 
över processen, vilket egentligen är baksidan av att det positiva i att undersökningen inte 
genomfördes specifikt i forskningssyfte. Genom att undersöka vilka tävlingsinstruktioner 
barnen fick, hur lång tid tävlingarna var öppna och hur väl de informerades om kommunens 
intentioner kan ändå en bild av processen erhållas.
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Ytterligare en nackdel med sekundärdata är att det inte går att säkerställa hur gamla de 
deltagande för respektive tävlingsförslag är i de olika tävlingarna, eftersom ingen sådan 
data samlades in. I tävlingsinstruktionerna för Lund och Sigtuna fanns ett åldersspann 
på 8-12 år respektive 7-15 år, medan det i Haninge var öppet för alla unga. Detta innebär 
att möjligheten att diskutera vad barn och unga i olika åldrar uppskattar utifrån empirin 
försvinner. Uppsatsens syfte är dock mer inriktat på barn och unga generellt, då det är 
distinktionen från utbildade vuxna i forskar- eller expertroll som står i fokus. Det framgår 
även utifrån teoriavsnittet att barns kognitiva utveckling inte går att dela upp strikt efter 
ålder, då denna är individuell. Givetvis kan det finnas generella skillnader mellan de yngsta 
och äldsta i åldersspannet, men utifrån syftet och frågeställningen anses detta inte vara 
avgörande för studiens kvalitet, vilket även nämns i avsnittet avgränsningar. Fördelarna 
med sekundärdata anses således väga tyngre än nackdelarna.

Minecraft
Det centrala att komma ihåg när Minecraft används som dialogform är att det finns en 
minsta detaljnivå, vilket beskrivs mer utförligt i kapitlet Kontext. Detta innebär att det 
finns en begränsning i hur detaljerat arkitekturen och utemiljön kan utformas, vilket är 
positivt utifrån ett metodiskt perspektiv då det gör förslagen lättare att jämföra. Det är till 
exempel inte så stor risk att ett förslag med väldetaljerade, ornamenterade fasader ställs 
mot ett förslag med vita kuber som huskroppar. Barnen är visserligen styrda av de regler 
som förekommer i spelet, dock är dessa mer tillåtande än vad som är fysiskt möjligt att 
bygga i verkligheten.

Analysmetod och genomförande

Tematisk analys och template analysis
Enligt Denscombe kan forskning med bildbaserad data, exempelvis bilder, fotografier 
eller modeller, analyseras med liknande metoder som de för text (Denscombe 2009:308-
309). För att kunna analysera Minecraft-modellerna används därför det som  Bryman 
kallar tematisk analys, vilket är en av de vanligare metoderna för att analysera kvalitativ 
data (Bryman 2011:528). Genom att studera materialet noga i flera omgångar kan centrala 
teman och subteman identifieras. Dessa utgör sedan variabler i en matris, som kvalitativa 
data från modellerna sorteras in i för att kunna studeras tema för tema (Bryman 2011:528-
529). En illustration över hur detta kan gå till kan ses nedan (tab. 2).

Tema
Subtema 1 Subtema 2 Subtema 3

Modell 1
Modell 2
Modell 3

I sökandet efter teman behandlar Bryman flera sätt att leta efter dessa, bland annat 
genom sökandet efter repetitioner, likheter och skillnader, saknad data och teorirelaterat 
material (Bryman 2011:529-530). Ett liknande tillvägagångssätt diskuteras även av King, 
som benämner metoden som template analysis. Tillvägagångssättet liknar det som 
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Bryman diskuterar, men utgår i större utsträckning från materialet, då analysen utgår 
från företeelser (här kallat koder) som sedan klumpas ihop till teman, snarare än att leta 
efter större teman som sedan delas upp (King 2004:257). Det är detta tillvägagångssätt jag 
utgår från för att bekanta mig med och analysera materialet. Genom att utgå från data 
blir analysen mer relevant och rättvis för materialet än exempelvis tematisk analys med 
färdiga koder och mallar. 

Koderna i template analysis ordnas i hierarkier på liknande sätt som den tematiska 
analysen ovan, men utgår från en träd-struktur istället för matris (King 2004:256). De stora, 
övergripande koderna används för att få en överblick av materialet, medan detaljerade, 
lägre koder möjliggör mer ingående analys, både inom och mellan fall. Eftersom antalet 
koder och nivåer på dessa är upp till forskaren att besluta om är det viktigt att avgränsa 
sig, med en tydlig organisering av data och koder (King 2004:258). Vissa av dessa koder 
finns formulerade i förväg utifrån forskarens förförståelse eller den teori som inhämtats, 
men modifieras i hög grad medan data gås igenom. (King 2004:256). Inledningsvis är 
det viktigt att mallen (template) inte är för detaljerad, då det kan göra att man missar 
data som inte stämmer överens med ens förutfattade meningar. I intervjuer är det t.ex. 
bra att börja med temat för intervjun eller frågeställningen, men de kan även formuleras 
utifrån studiens syfte (King 2004:259). Eftersom empirin består av visuell data i form av 
tredimensionella bebyggelseutvecklingsförslag valde jag att utgå från typomorfologiska 
stadsstudier i upplägget av den första mallen (template). Eftersom typomorfologisk 
forskning används för att analysera bebyggelse genom att titta på de element som staden 
är sammansatt av, samt arrangera dessa i nivåer och underenheter, passar upplägget 
metoden. Vanligt i morfologiska analyser är att undersöka gatustrukturen, byggnaderna, 
tomt/fastighetsindelning och öppna rum (Rådberg & Friberg 1996:14, Abarkan 2003:7,15). 
Dessa fyra element utgjorde således den första, övergripande analysmallen.

När den första mallen är klar följer enligt King en genomarbetning av samtlig data, där 
element som stämmer överens med studien syfte identifieras och markeras med relevanta 
koder från utgångsmallen. På så sätt identifieras brister i mallen, varefter denna kan 
förändras. Detta sker huvudsakligen genom att nya koder läggs till eller befintliga tas 
bort, men även genom att hierarkin mellan koderna struktureras om. Om mallen visar sig 
vara för vid, alternativt för snäv, kan även detta justeras genom ett förändrat fokus (King 
2004:261-262). 

Att bestämma när analysmallen är komplett är enligt King den svåraste delen. En 
huvudregel här är att all data ska ha gåtts igenom minst två gånger utan att koden behövts 
ändras, ofta krävs tre eller fyra genomgångar totalt för att det ska börja falla på plats (King 
2004:263). 

För- och nackdelar
Analysmetoden passar undersökningen då den är fördelaktig i kvalitativa studier och 
inom konstruktivism, eftersom syftet med den inte är att komma fram till någon absolut 
sanning (King 2004:256). Den är även flexibel, och tillåter forskaren att skräddarsy den 
efter studien eller empirins behov och förutsättningar, samt när uppfattningar mellan 
olika fall i olika kontexter ska jämföras (King 2004:257). Detta passar studien eftersom 
empirin är är annorlunda mot mer klassiskt kvalitativt material såsom intervjuer eller 
observationer, men det är även fördelaktigt när fallen ska jämföras.
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Det finns inte så mycket litteratur på analysformen om man jämför med diskursanalys eller 
grundad teori, den skiljer sig exempelvis från den ofta mer kvantitativa innehållsanalysen. 
Detta kan leda till en osäkerhet när mallen skapas och kan resultera i att den blir för 
övergripande, alternativt för detaljerad, vilket försvårar antingen djupgående analys eller 
översiktlig förståelse. Det finns även en risk att analysen blir deskriptiv (King 2004:268). 
Genom att använda strukturen från den tematiska analysen som Bryman diskuterar 
kan eventuella obalanser mellan övergripande och detaljerade teman och koder lättare 
identifieras, eftersom de struktureras i överskådliga matriser snarare än flytande text. 

Tolkning och presentation
Att göra struktureringen som beskrivs ovan är således endast första steget, och ger en 
något beskrivande analys. Kodningen och mallen är främst verktyg för att strukturera 
data, samt få med alla viktiga och olika aspekter från materialet. Det finns i regel inga 
generella strategier för hur efterföljande analyser ska genomföras eller struktureras, utan 
bör formuleras av forskaren för att passa syftet (King 2004:266).

För att inte anklagas för brist på objektivitet bör forskare i kvalitativa studier som denna 
ha ett öppet sinne vid analys och tolkning av data. Här ingår att inte exkludera data 
som går emot tesen eller motsäga de generella trender som identifieras i analysen, utan 
snarare undersöka och utreda dessas roll och betydelse. Även alternativa förklaringar bör 
kontrolleras (Denscombe 2009:385-386). Detta kan göras genom det öppna sinnet, som 
diskuterades under forskarrollen, men även genom att inte vara alltför selektiv i valet av 
teman som analyseras mer eller mindre djupgående. Att exempelvis räkna och lista koder 
kan ses som mer objektivt, men ger ingen riktig kontext och blir för kvantitativt (King 
2004:266-267).

Presentation sker lämpligast genom att sammanfatta teman och välja vissa delar att citera 
samt bygga upp en förståelse för materialet. Här finns enligt King inget uttalat rätt och fel, 
men han ger tre olika exempel på tillvägagångssätt för presentation:

     • Att ha flera fall som jämförs för att hitta skillnader och likheter mellan dem
     • Att föra en diskussion kring de främsta/viktigaste teman som identifierats
     • Att presentera informationen tema för tema inom ett fall 

Oavsett vilket tillvägagångssätt som väljs är det viktigt med många citat från de som 
medverkat, för att ge läsaren insikt i hur originaldata ser ut (King 2004:267-268). I mitt 
fall kan detta innebära att bilder med exempel på det jag diskuterar från tävlingsbidragen 
tas med. Barns stadsbyggnadsmodeller från respektive fall analyseras således med denna 
metod för att kunna hitta generella drag och trender bland förslagen, där de viktigaste 
teman diskuteras. 

För att komma till rätta med att analysen riskerar att bli deskriptiv analyseras empirin i flera 
steg, då frågeställningarna utöver en jämförelse med forskning även kräver att jämförelser 
görs med identifierade trender i dagens planering samt de förutsättningar modellerna 
skapats under. Kontext och förutsättningar ges av fallens bakgrund och beskrivning, 
medan planeringstrender inhämtas från litteratur.
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Inventering av trender
För att identifiera trender i dagens stadsplanering genomförs först en inläsning av 
befintliga sammanställningar av dessa, utförda av forskare som studerat en större mängd 
material än vad jag har möjlighet till. För att få ett myndighetsperspektiv har även den 
senaste större rådgivande rapporten från Boverket valts ut, då denna producerats i syfte 
att vara just vägledande för planeringspraxis. Genom denna blandning av källor kan en 
heltäckande bild erhållas, då jag både går på andras omfattande sammanställningar likväl 
min egen analys av ett rådgivande dokument. För att ytterligare säkerställa att det som 
framkommer i dessa beskrivningar och texter är aktuellt, då Boverkets publikation är 
över tio år gammal, sker även en granskning av bransch-tidningen Arkitektens nummer 
från 2014 och 2015, där prisvinnande planer presenteras, men även debattartiklar av 
forskare och branschaktiva läses. Andra bransch-tidningar såsom Plan eller Arkitektur 
kan också användas för samma syfte, dock är tidsskriften Arkitekten enklast för mig att 
få tag på, vilket vägde tungt eftersom trend-analysen är en liten del av uppsatsen. Det 
är även fördelaktigt då Arkitekten utkommer med elva nummer per år och således ger 
bredare underlag, jämfört med de sex respektive åtta nummer hos Plan och Arkitektur. 
Översiktsplanerna från de tre fallen ska också granskas, för att få en praktisk inblick och 
bekräftelse på att trenderna är närvarande även i plandokument. Översiktsplanen från 
Haninge är från 2015 och är ute på samråd i skrivandets stund, men då det är trender och 
intentioner hos kommunen som jag är ute efter ses detta inte som ett hinder. Sigtunas 
översiktsplan är från 2014, medan Lunds är från 2010.

Eftersom detta främst utförs för att utgöra en tolkningsram att jämföra Minecraft-
modellerna med genomförs en enklare kvalitativ innehållsanalys. Syftet med inläsningen 
är dock inte att ta reda på vilka trender och stadsmodeller som är framgångsrika eller 
problematisera dess användning och inflytande, utan enbart konstatera att de finns och 
används. Om kritik mot trender tas upp i det empiriska materialet kommer detta dock 
även belysas i denna inventering, för att erhålla en något mer nyanserad bild.
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Trender
Planeringsideal identifierade av forskning
I början av 2000-talet skrev Bergström och Forshamn (2003) en sammanställning av det 
vid tiden aktuella planeringsidealet, och de stadsbyggnadsidéer som dominerar inom 
forskning likväl som praktik. Här beskrivs att postmodernismen länge har haft ett negativt 
anseende, där ord som vanligtvis kopplas samman med modernism, exempelvis funktions-
separering, nästintill ses som skällsord idag (Bergström & Forshamn 2003:4).
 
Vissa forskare uppges enligt Bergström och Forshamn beskriva en radikal förändring från 
modernismen, medan andra argumenterar för att denna finns kvar som ideal, med fortsatt 
fokus på objektivitet och mätbara ideal, men med något förändrat innehåll (Bergström & 
Forshamn 2003:5). Exempel som Bergström och Forshamn här tar upp är enhetlighet som 
bytts ut mot variation eller optimering som bytts ut mot komplexitet, differentiering mot 
mångfald osv (ibid 2003:4). Enligt denna syn har begreppen således bytts ut, men tanken 
på att en enda bästa lösning finns är densamma. Liksom Khakee beskriver de det allmänna 
bästa eller allmännyttan som något som tappat sitt värde, då detta har blivit alltmer 
svårdefinierat (Bergström & Forshamn 2003:5; Khakee 2006:12). I texten framkommer att 
tre teoretiska utgångspunkter dominerar stadsbyggnadsidealen: Den hållbara staden, Den 
mångkulturella staden samt Den eviga staden (Bergström & Forshamn 2003:5). 

Den hållbara staden uppges vara ett återkommande moment i översiktsplaner, vilket enligt 
Bergström och Forshamn kan härledas till den ekologiska hållbarhet som stöds av Agenda 
21, men som senare har utvecklats till att även innehålla ekonomisk och social hållbarhet. 
Här finns en konflikt mellan den täta staden och den gröna staden, där parker och 
insprängd grönska står emot en tätare bebyggelse som istället är omgiven av grönområden 
och naturmark. Grönskan kan i det senare fallet både ses som en kvalitet och en barriär 
(Bergström & Forshamn 2003::8), då det kan hindra tvärförbindelser. Gröna korridorer 
eller kilar genererar mer trafik till och från stadskärnan, vilket leder till förbifarter som i 
sin tur genererar ytterligare trafik, vilket beskrivs som negativt. Utifrån denna problematik 
har den flerkärniga staden blivit populär, där lokala centrum kan sörja för vardagsbehoven 
och på så sätt avlasta centrumkärnan. Utifrån den hållbara staden är även Sprawl en 
problematik, då det innebär en utglesning av bebyggelsen. Denna uppges ha olika orsaker 
i Europa och USA (ibid:9), men resultatet blir alltid långa och tidskrävande resvägar, större 
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markförbrukning samt ökad segregation. Förtätning är enligt denna ideologi lösningen på 
sprawl-problematiken (Bergström & Forshamn 2003:10).

Även Blandstaden är ett populärt begrepp inom den hållbara staden, där närhet och 
blandade funktioner ska leda till mindre biltrafik och mer rörelse, vilket i sin tur ger en 
mänsklig närvaro och tryggare utemiljö. Även mindre enheter och kvarter i kombination 
med många torg och mötesplatser är centralt i ideologin. Den kritik som riktas mot 
blandstad uppges främst vara trafikrelaterat utifrån en oro för att blandad trafik skapar 
fler olyckor, trots att miljöer med blandad trafik uppges vara positiva enligt forskning 
(Bergström & Forshamn 2003:10). Här kan således en konflikt mellan fotgängares 
rörlighet och säkerhet synas, vilket kan relateras till forskningen om barnvänlig miljö där 
en liknande problematik kring barns rörlighet och säkerhet lyfts fram av både Cele och 
van der Burgt samt Kyttä (Kyttä 2004:180-181; Cele & van der Burgt 2015:29).

Den mångkulturella staden söker frihet och högre grad av integration mellan människor, där 
olika socioekonomiska och kulturella grupper kan samexistera. Enligt ideologin sker detta 
bäst i äldre tiders stadsformer, och kvartersstaden anses ge högre grad av integrering. Detta 
har dock fått kritik bland annat för att vara naivt och historieromantiserade (Bergström & 
Forshamn 2003:11). Även att låta stadens invånare organisera sig i så kallade lokala nätverk 
framhålls som positivt, då det ger möjlighet att påverka och ansvara för sin närmiljö. De 
negativa fenomen som ideologin vänder sig emot är främst privatisering av stadens rum och 
platser, exempelvis stängda torg nattetid, gated communitys och låsta parker (ibid:12).

Den eviga staden handlar främst om hur staden förändras, där exempelvis gentrifiering 
ses som något positivt. Istället för att beskriva ett fenomen som tränger undan människor 
innebär gentrifiering här snarare ett händelseförlopp som leder till att staden används 
och kommer till nytta (ibid:13). Den eviga staden beskrivs som en organism, ständigt 
i utveckling och inte alltid möjlig att planera (ibid:5). I ideologin läggs vikt vid att 
återanvända stadens byggnader, exempelvis genom upprustning eller att en ny funktion 
ges till övergivna industribyggnader (ibid:13). 

Även senare beskrivningar av aktuella trender beskriver detta avståndstagande från 
modernismen som fundamentalt för de principer som slår igenom, då den modernistiska 
eran ses som ett misslyckande med monoton utformning (Short 2006:166-167). En av 
dessa principer benämns av både Brusman och Short som New Urbanism, som härleder 
många av städernas sociala problem till modernismens doktriner, varpå lösningen på dessa 
är en återgång till de stadsbyggnadsideal som var rådande innan modernismen (Brusman 
2008:24). Trenderna inom stadsplanering kan således till stor det beskrivas som ett försök 
att hitta tillbaka till det urbana och stadsmässiga (Brusman 2008:24). Många av de idéer 
som syns i denna rörelse grundar sig enligt Short i de idéer om småskalighet, tydliga platser 
och romantiserad urbanitet som Jane Jacobs förespråkar (Short 2006:176). Istället för de 
modernistiska ideal som då dominerade i 1950-talets New York förespråkade hon den täta 
och något röriga staden, med ett rikt folkliv och blandade funktioner och byggnadstyper. 
Detta stämmer överens med den blandstad som Bergström och Forshamn beskriver, 
som en del av ideologin om den hållbara staden, men även den mångkulturella staden 
(Short 2006:175; Bergström & Forshamn 2003:10). New urbanism har dock kritiserats 
för att vara bakåtsträvande och inte ta hänsyn till frågor om klass eller genus. I Svenska 
sammanhang uppges rörelsen främst ha slagit igenom i form av större fokus på gågator, 
torg och kollektivtrafik (Brusman 2008:24).
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Dessa beskrivningar av de aktuella planeringsidealen inom forskning har således inte 
förändrats under de första åren av decenniet, utan kan istället ses komplettera varandra. 

Planeringsideal i praktiken
Den rådgivande skriften Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera 
(2002) gavs ut av Boverket för att ge inspiration och vägledning i kommunernas arbete 
med planering, samt belysa de då rådande trenderna (Boverket 2002:13). Här beskrivs en 
liknande problembild som av Bergström och Forshamn, där den ökade bilismen under 
andra halvan av 1900-talet förändrade stadsbilden till det sämre (Boverket 2002:229;Bergström 
& Forshamn 2003:9). Den förmodernistiska staden beskrivs som blandad, tät och 
sammanhängande, medan de modernistiska idealen och biltrafikens utbredning har blivit 
en svårorienterad miljö som domineras av trafiklandskap och trafikseparering (Boverket 
2003:195). Detta uppges även ha lett till funktionsseparering och ökade avstånd, vilket 
är negativt för de som inte har möjlighet att ta bil eller kräver en högre tillgänglighet 
(ibid:171). Den ideala staden beskrivs här som unik, grön och lättöverskådlig, med 
blandade funktioner, mänsklig skala och möjlighet till aktiviteter och möten (ibid:154). 
Flera fall tas upp som goda exempel, både svenska och internationella stadsomvandlingar 
eller nybyggnationer, varpå många av de trender som togs upp i avsnittet ovan kunde ses.

Fotgängare först
Många av de uppmärksammade exemplen i Boverkets skrift beskriver en trafikstruktur 
där fotgängare kommer i första hand och biltrafik sist, med en hög trafiksäkerhet. Detta 
realiseras bland annat genom smalare körbanor och skiftande gatubeläggning, för att få 
ner hastigheter. Här uppges bredare utrymme för fotgängare viktigt, samt ett stort antal 
övergångställen, då gående ska kunna röra sig obehindrat av biltrafik. Även kollektivtrafik och 
cykeltrafik uppges viktigt att undersöka, för att möjliggöra en ökad framkomlighet (Boverket 
2002:58,60,70,80,87). I översiktsplanerna ges en liknande bild, där gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafik prioriteras för att skapa ett mer hållbart och effektivt transportsystem 
(Sigtuna kommun 2014:24, Lund kommun 2010:19). I Lunds översiktsplan beskrivs 
idealstaden exempelvis som en plats där det ska vara möjligt att ha gång- eller cykelavstånd 
mellan bostad, arbete och centrum, eftersom det hållbara samhället bland annat nås genom 
att minska de växthusgaser som biltrafik skapar (Lund kommun 2010:14-15). 

Förtätning och blandstad
Förtätning lyfts  överlag fram som positivt av samtligt studerat material. I Arkitekten från 
2015 skriver exempelvis Ståhle om hur bilen blir alltmer irrelevant i människors vardag, 
och hur bilism ofta är något som människor mer eller mindre tvingas till på grund av 
långa avstånd och de moderna städernas sprawl. Han förespråkar den täta staden som bot 
på bilberoendet, och bemöter det som han menar är den främsta kritiken mot förtätning. 
Den gångvänliga och gröna staden förespråkas och framhålls som positivt både för 
miljön och människors hälsa (Ståhle 2015:52-53). Samma budskap kan ses hos Boverket, 
då de skriver om förtätning som leder till minskad biltrafik och kortare avstånd, ofta i 
kombination med en tät och småskalig bebyggelse. Här förespråkas även en stadsmässig 
karaktär, genom exempelvis alléer, torg och mötesplatser (Boverket 2002:75,84,94,104).
Enligt Sigtunas översiktsplan ses förtätning som positivt eftersom det sparar jordbruksmark, 
natur och grönska, men även då en utspridning av bebyggelse ses som negativt i sig (Sigtuna 
kommun 2014:23-24). Även Lunds översiktsplan förespråkar att inte bryta ny mark, och 
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istället förlägga nya funktioner eller byggnader till områden och sträckor som redan har väl 
fungerande infrastruktur (Lund kommun 2010:16-17).

Förtätning i kombination med funktionsblandning var också en trend i det studerade 
materialet, exempelvis för att bygga ihop staden och skapa ett större serviceutbud, samt 
ge underlag ökad trygghet (Sigtuna kommun 2014:23, Haninge kommun 2015:12). Även 
hos Boverket ses ett brett handelsutbud som positivt, där detta ska vara både stort och 
varierande. Restauranger, aktiviteter och uteserveringar anges också vara positiva, då de 
uppges generera folkliv och mångfald på gatorna (Boverket 2002:60,64,75,80,87,104). En 
blandad stad uppges i Lunds översiktsplan vara positivt då den blir trygg, attraktiv och 
fylld av folk. Det ska även ge upphov till mötesplatser och innehållsrika stråk, som i sin 
tur skapar integration. En blandstad kan här skapas genom lokaler i bottenvåningen på 
byggnader samt en blandning av olika upplåtelseformer, men även genom att utöka och 
satsa på stadsdelscentra genom att koncentrera bostäder och handel runt dessa (Lund 
kommun 2010:17). Att skapa mötesplatser och ge möjlighet till rekreation omnämns 
även som värdefullt av boverket, där detta anges leda till ökad tillgänglighet och ett ökat 
stadsliv. Utöver att vara värden som är positiva i sig nämns de ofta i kombination med 
hållbar stadsutveckling (Boverket 2002:66,68,76,77,82). 

Den kritik mot den täta staden som förekommer handlar främst om hur det urbana 
idealet kan hämma rekreation och naturupplevelser, då den täta stenstaden inte uppges 
tillåta möjlighet för den återhämtning som orörd natur kan ge (Gunne 2015:9). Det 
förekommer även en skepsis till att använda samma förtätningsmetoder i förorten som i 
städernas centrala delar, då det innebär en risk att gå miste om de naturnära kvaliteterna 
som finns i förorterna. Här efterfrågas bland annat tydligare riktlinjer gällande avstånd, 
för att förhindra att det byggs för tätt (Kling 2015:30). 

Hållbarhet och grönska
Grönska ses generellt som positivt i de debattinlägg och planer som publiceras i Arkitekten, 
både som en kvalitet i sig och som en viktig aspekt hos den täta staden. I förhållande 
till den täta staden uppges grönska bli allt viktigare, och odlingar på tak, spårområden, 
ödetomter eller i gemensamma växthus ses som positivt i planförslag (Gordan 2014:9, 
Jensfelt 2014:26). Det förekommer även tävlingsvinnande planförslag med fokus på 
ekologiskt hållbar byggnation och grönska inbyggt i fasaderna, grönskan ska också stärka 
gaturummen och ge urbana kvaliteter (van Rooji Edfelt  2014:26-27).Växtlighet uppges av 
Boverket öka trivseln i staden, där många och olika sorters parker beskrivs som positivt 
och behandlas i flera exempel. Även planteringar på torg och längs vägar, såsom trädalléer, 
lyfts fram, ofta i kombination med ny och förbättrad belysning. Detta tillsammans med 
vattenkontakt, sittplatser och utsmyckningar såsom statyer framhävs och förespråkas, för 
att skapa trivsel och flanörstråk (Boverket 2002:58,68,71,75,76, 84,87,104). Grönska ses 
också som viktigt i översiktsplanerna, både parker och stråk i den tätbebyggda miljön 
samt större grönområden för rekreation och biologiska funktioner (Sigtuna kommun 
2014:22, Lund kommun 2010:18).

Utöver dessa gröna aspekter behandlas även hållbarhet i sig, främst i översiktsplanerna. 
Här framhävs ekologisk hållbarhet såsom hushållning med energi och resurser, samt 
prioritering av ekologiskt hållbara lösningar vid nybyggnation eller renoveringar. Det 
uppges också vara viktigt att spara på jordbruksmark, både för samhällsintressen och 
ekosystemtjänster (Sigtuna kommun 2014:22-24; Haninge kommun 2015:10). Även 
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i Arkitekten syns ett fokus på den ekologiska hållbarhet som diskuteras, både genom 
grönska och en medveten byggnadsprocess (Marcus & Berghauser Pont 2015:56-57). Det 
skrivs exempelvis om Ronnebys Cradle to cradle som ett gott exempel, då denna handlar 
om att ha ett kretsloppstänk redan från början med förnyelsebar energi och minimalt 
avfall (Gunne 2014b:16). Även tävlingsförslag med flexibla modulbyggnader där 
regnvatten, solenergi och värmehållning står i fokus, samt grönska för biologisk mångfald 
(Gunne 2014a:26). Den tillväxt som eftersträvas i översiktsplanerna kan här sorteras in 
under de ekonomiska aspekterna av hållbarhet, där exempelvis ett diversifierat näringsliv  
uppges skapas genom en mångfald av företag och utbildningar (Lund kommun 2014:14, 
Sigtuna kommun 2014:25).

Sammanfattning
De trender som beskrivs av forskare är således en kritik mot modernismen och ett 
sökande efter den förmodernistiska staden. Detta tar sig bland annat uttryck i rörelsen 
New Urbanism, som grundas i Jane Jacobs ideal med funktionsblandning samt täta och 
småskaliga kvarter, men även ett sökande efter den hållbara staden. I Boverkets text syns 
dessa trender i form av urbanitet och folkliv, här lyfts även grönska fram i större mån och 
är genomgående ett inslag som förespråkas i både rådgivningen och exemplen. Utifrån de 
aktuella debattinlägg, nyheter och prisvinnande planförslag som lyfts fram i Arkitekten 
kan dessa trender ses som ideala även i dagsläget. Den täta staden och blandstaden 
fortsätter här vara ett ideal, men blir samtidigt alltmer kritiserad. I översiktsplanerna 
låg fokus främst på hållbar utveckling, där förtätning, funktionsblandning och minskad 
bilism beskrevs som några vägar för att nå dit. Utifrån denna övergripande genomgång 
kan dagens trender i fysisk planering ses som stadiga, då de inte förändrats avsevärt de 
senaste 15 åren. Nyckelord som används är grönska, hållbarhet, blandstad och förtätning, 
där det senare fått motta viss kritik på senare år i forskning och debatter samtidigt som 
det används i praxis. 
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Kontext

Bebyggelsen är gles och byggd kring gröna gårdar och lekplatser enligt efterkrigstidens 
ideal (Haninge kommun  2015a:36), men det finns även flera större grönområden i 
närheten. Som centralort i kommunen finns här även många funktioner samlade, och 
i översiktsplanen benämns Handen som Haninges stadskärna (ibid:12). Här finns även 
Haninge centrum, ett köpcentrum med handel och restauranger, samt bibliotek och 
kulturhus i nära anslutning. 

Haninge är en kommun 
i sydöstra delen av Stock-
holms län. Kommunen 
är förhållandevis stor 
till ytan och innehåller 
många olika sorters 
bebyggelsemiljöer och 
biotoper, såsom skärgård 
och skog. Centralort i 
Haninge är Handen, som 
numer har växt ihop med 
Stockholms tätort. Det är 
i Handen som tävlingen 
i Haninge ägde rum, i 
dess södra del. Området 
som idag är Handen 

Fig. 3. Karta Sverige, 

Handen

Tätorter

Vatten
Kommungräns
Större vägar

har utgjort boplats sedan järnåldern, men 
blev ett samhälle först tidigt 1900-tal då 
spårvägar började byggas (Nya Handen). 
Idag består Handen främst av lamellhus som 
växlar mellan fyra och tolv våningar. Det 
finns även viss småhusbebyggelse i områdets 
norra del, men den dominerande hustypen 
är flerbostadshus. 

Haninge
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Industri

Grönt
Bebyggelse
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Kulturhus

Utbildning

Sjukvård

Tävlingsområdet

Instruktionen till tävlingen baserades på teman “framtidens stadsgata” och “framtidens 
bostad”, och frågorna som ställdes var “Vad tycker du att Vallavägen har att erbjuda 
stadskärnan Haninge?” och ”Hur tycker du att det ska se ut? (Haninge kommun 2015b).

Den första frågan sätter Vallavägen i relation med stadskärnan i Haninge, som är belägen 
ca. en kilometer norr om området i fråga. Den innebär inte bara att de förslag som byggs 
ska fylla en funktion för de boende i närheten, utan även Haninge centrum i centrala 
Handen. Den andra frågan är mer inriktad på de estetiska aspekterna av tävlingen, och 

I Handen hölls Minecraft-tävlingen på våren 
2014, mellan 17 februari och 20 april. Syftet 
var att barn och unga i kommunen skulle 
få vara med och skapa en vision av hur den 
framtida bebyggelsen kring Vallavägen kan 
gestaltas och utvecklas (Haninge kommun 
2015b). 

Vallavägen är i dagsläget dominerat av 
bostadsbebyggelse, där den norra sidan 
består av flerbostadshus i fyra våningar i ljusa 
färger. Mellan dessa och vägen finns större 
parkeringsytor med både gemensamma 
garage och utomhusparkering, även gröna 
släpp med träd i olika storlekar. På södra 
sidan av Vallavägen finns friliggande hus 
med mindre tomter samt kedjehus. Dessa är 
en till två våningar och uppförda i varierande 
färger såsom rött, blått, gult, vitt och brunt, 
med parkering på tomten. Mellan dessa 
och vägen finns mindre gästparkeringsytor 
omgivna av gräs och träd.



42

är öppet formulerad. Utifrån detta finns således fokus på både funktion för ett större 
sammanhang än den geografiska yta som tävlingsområdet omfattar, samt en efterfrågan 
på utformningsförslag.

När tiden för tävlingen gått ut hade 81 förslag lämnats in, med totalt 177 medverkande. 
Tävlingsförslagen granskades av en jury som bestod av minecraftspelare, arkitekter och 
stadsplanerare, där de som “på ett extra inspirerande sätt skapat en vision av framtidens 
Vallavägen” valdes ut som finalister. Juryn valde sedan ut ett vinnarförslag, där de tre som 
skapat förslaget vann varsin iPad. Samtliga sex finalförslag publicerades på hemsidan där  
även allmänheten fick rösta på sin favorit, vilket blev samma tävlingsförslag som juryn 
valde (Haninge kommun 2015b).

Finalförslagen klipptes sedan ihop till en gemensam visionsbild för att kunna 
presenteras i kommunhusets foajé, tillsammans med bilder av samtliga inlämnade 
förslag  (Haninge kommun 2015b).

Lund kommun är 
lokaliserat i Skåne, några 
mil utanför Malmö. 
Kommunen har flera 
tätorter, där Lund stad 
är centralort. Staden 
är främst omgiven av 
åkermark av hög kvalitet, 
vilket innebär att en 
motvilja finns till att 
sprida ut staden (Lund 
kommun 2010:16). 

Staden Lund är gammal 
och tätt bebyggd, i de 

centrala delarna består bebyggelsen enligt 
översiktsplanen av 80 % flerbostadshus 
(ibid:76). Eftersom Lund är en av de äldre 
städerna i Sverige finns arkitektur från flera 
olika epoker, från medeltid tid 2010-tal. Ett 

Tätorter

Vatten
Kommungräns
Större vägar

exempel på utmärkande byggnader i Lund är domkyrkan, där stora delar av exteriören 
härstammar från medeltiden, dock fick kyrkan sitt nuvarande utseende i slutet av 
1800-talet.

En av de senare utmärkande byggnaderna i Lund är Ideon Gateway, ett höghus i 14 
våningar som byter färg beroende på ljuset och den vinkel betraktar ser på byggnaden 
(Nohrstedt 2012). I övrigt uppges staden i översiktsplanen domineras av hus i tegel och 
puts. Domkyrkan beskrivs som ett viktigt landmärke, liksom universitetsområdet (Lund 
kommun 2010:18).

Lund

Lund
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Tävlingen genomfördes på de två tomter som 
utgör det streckade området på kartan, omfattande 
ungefär ett kvarter. På tävlingsområdet fanns 
befintliga byggnader, bland annat en sporthall, 
men även bostadsbebyggelse runt omkring. 

Tävlingen i fråga hölls under hösten 2014, 
med start den 20e september och avslut den 
20 november (Hornwall 2015:2). Väster om 
tävlingsområdet finns skivhus i 12 våningar 
med vita träfasader och bruna gavlar. Här 
finns även friliggande hus, radhus, parkering 
och garagelängor samt flerbostadshus i fyra 
våningar. Öster om tävlingsområdet består 
bebyggelsen av friliggande hus i två våningar 
och inhägnade tomter. I söder gränsar 
området till flerbostadshus i två och tre 
våningar med tegelfasader, även radhus i två 
våningar med tegel- och träfasader kan ses. 
Direkt norr om tomten består bebyggelsen av 
två vita flerbostadshus i fem våningar, byggda 
i två bågar, även ett tegelhus i fem våningar 
samt parkeringsytor utmed vägen finns. 

Tävlingen riktade sig till barn i åldern 8-12 år, där tävlingsinstruktionerna  och 
beskrivningen formulerades enligt följande:

Vill du bygga framtidens Lund i MineCraft?
Var med och tävla och vinn fina priser!
Kvarteret Råbykungen/Stenkrossen söder om Smålands nation ska 
bebyggas. Det kommer bli en ny stadsdel i Lund med 250 lägenheter, 
förskola, butiker och service. Vi vill att detta ska vara en levande stadsdel 
och en naturlig del av framtidens centrala Lund. 

Industri

Grönt
Bebyggelse
Spårväg
Vägnät

Handel

Station

Idrott/bad

Kulturhus

Utbildning

Sjukvård

Tävlingsområdet
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Tävling:
Lunds Kommuns Fastighets AB och Veidekke Bostad AB behöver hjälp 
av Lunds kreativa och engagerade ungdomar med utformningen och 
startar därför en Minecrafttävling. En expertjury kommer att utse vin-
nande tävlingsbidrag och det finns möjlighet att vinna fina priser som en 
iPad eller presentkort.” 

(Hornwall 2015:6)

I tävlingsinbjudan syns således en beskrivning av de intentioner som finns för kvarter, med 
viss beskrivning av de funktioner som planeras. Nämnandet av en expertjury tyder på att 
denna består av människor som arbetar med planering och byggande, samtidigt som en 
kreativitet efterfrågas. I tävlingsinstruktionerna framgick även att det var möjligt att tävla 
i två kategorier, Controlled och Freestyle. I tävlingsformen Controlled var instruktionerna 
mer omfattande:

Gör ett bidrag som överensstämmer kommunens önskemål & begrän-
sningar. 
Detta innebär får inte bygga på byggnader som redan står på spelplanen.
 
Hur skulle du vilja bo? Hur skulle kvarteret se om du fick bestämma? En 
plats att trivas och vara på för alla.
 
På spelplanen ska finnas plats för cirka 250 lägenheter. Det behöver inte 
vara exakt, och det räcker med att bygga hus som kan innehålla denna 
mängden hem/lägenheter. För att få en ide om hur många lägenheter 
som kan finnas i ett hus så kan man titta på höghuset i kanten av spelp-
lanen som rymmer 37 lägenheter i verkligheten.   
 
Här söker vi ett förslag som ska innehålla olika former av bostäder, af-
färer, förskola. En plats där folk vill vara och kan träffas helt enkelt. 

(Hornwall 2015:6)

Denna tävlingsform var således mer bunden, med regler om antal bostäder, funktioner 
samt ytor som inte får bebyggas. I Freestyle var instruktionerna istället inriktade på ett 
helt fritt skapande: 

Bygg vad du vill! Belönar kreativitet och innovation och du kan bygga 
var du vill. Här vill vi veta vad du vill ha i Lund, vad saknas? Din fantasi 
sätter gränserna. 

(Hornwall 2015:6)

Här utgår frågan enbart från vad barnet i fråga vill ha, eller vad de tycker saknas. Det 
uppmuntras även kreativitet och nyskapande. 
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Sigtuna kommun ligger i nordvästra delen av Stockholms län, och 
består av tätorterna Sigtuna, Märsta-Arlanda, Rosersberg, samt ett 
flertal mindre samhällen. Märsta är centralorten med högre och 
tätare bebyggelse, medan Sigtuna stad utgör den äldre stadsbygden. 
Den största delen av kommunens yta består av odlad mark och 
skogsområden.

I Sigtuna stad finns en stor del äldre bebyggelse, där stadskärnan 
i kvarteren runt huvudgatan har i stort sett samma gatudragning 
som när staden grundades år 970 (Sigtuna Muséer). Den nuvarande 
bebyggelsen kring huvudgatan består främst av mindre trähus från 
1700-talet och framåt (Destination Sigtuna). 

Utanför stadskärnan finns nästan enbart områden med småhusbebyggelse, samt några 
lägre flerbostadshus om fyra-fem våningar. Det inringade området kallas Norra Sigtuna 
Stad, och är beläget precis norr om Sigtunas sammanhängande bebyggelse. 

Fig. 11. Karta Sverige, 

Tätorter

Totalt lämnades 71 olika förslag in, med 100-120 tävlande, som sedan granskades av 
en jury bestående av representanter för LFK och Veidekke, stadsbyggnadskontoret, 
fritidsförvaltningen, Stadstudio Arkitekter samt en “Minecraft-expert” (Hornwall 
2015:2). Av dessa inlämnade tävlingsförslag hade 90%  valt tävlingsformen controlled, 
vilket förklarades med atlag i varje tävlingskategori, men även fem så kallade 
hedersomnämnanden i kategorin controlled. Totalt delades 10 000 kr ut i form av 
presentkort till de medverkande i dessa tävlingsförslag. Dessa presenterades sedan på 
mässan Innocarnival i Lund, där även prisutdelning skedde (ibid:24).

Sigtuna

Sigtuna

Vatten Kommungräns Större vägar
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Grönt

Bebyggelse

Vägnät

Idrott/bad

Handel

Utbildning

Sjukvård

Tävlingsområdet

Till skillnad från de andra två fallen 
utspelar sig denna inte i kommunens 
centralort, vilket innebär att det inte finns 
samma mängd målpunkter och funktioner 
här. Sigtuna stadskärna har dock ett 
småskaligt handelsutbud, det finns även 
flertalet skolor och idrottsanläggningar i 
tätorten. 

I Sigtuna hölls tävlingen sommaren 2012 
mellan 26e augusti och 16e september och 
riktade sig till barn i åldern 7-15 år (Hultén 
2015:22). Det markerade området består 
främst av skog och åkermark, och är större 
än de andra fallen. Söder om området finns 
främst villabebyggelse, men även radhus, 
kedjehus och mindre flerbostadshus och 
punkthus i två-fyra våningar. Även väster 
om området finns villabebyggelse uppförd 
som friliggande hus med små tomter. I 
övrigt gränsar området till skogsområden 
och viss odlad mark, samt några enstaka 
friliggande hus i norr. 
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Instruktioner till tävlingen löd enligt följande: 

Hållbarhet
Både vad gäller att bygga en uthållig och aktiv stadsdel men också en 
stadsdel som hushåller med resurser både mänskliga och materiella.

Kreativitet
Alla idéer är bra. Bara din fantasi sätter gränser.

Övertygelse
Om du inte tror på din vision kommer troligen ingen annan heller att 
göra det så visa oss din övertygelse. 

(Hultén 2015:22)

I punkten hållbarhet kan ett fokus på både social och ekologisk hållbarhet antydas, då de 
nämner både mänskliga och materiella resurser. Även en fri gestaltning och kreativitet 
efterfrågas, då inga gestaltnings- eller utformningsmässiga begränsningar eller önskemål 
sätts, vilket ger ett öppet spelfält. Punkten som handlar om övertygelse uppmanar till 
eftertänksamhet eftersom det som byggs i modellen ska motiveras, i syfte att övertyga 
domarna om att tävlingsförslaget i fråga är bra. 

Juryn bestod av representanter från NCC, Sigtuna kommun och strategisk arkitektur, 
som valde ut vinnarförslaget utifrån både gestaltningen i modellen och motiveringen 
till den. Totalt lämnades 14 tävlingsförslag in, varav vinnarna belönades med varsin 
Ipad och fick tårta, samt tillkännagavs på projektets hemsida (NCC 2012).
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Att bygga i Minecraft
Minecraft är ett dator- och tv-spel, där spelaren kan röra sig fritt i en värld uppbyggd av 
olika block. Denna värld genereras vid spelets start, där de olika blocken i form av material 
tillsammans utgör olika biotoper och miljöer. Även byar, människor och djur kan genereras.

De flesta block är i sin grundform 1x1x1 meter och representerar ett visst material. Detta 
innebär att det finns en lägsta detaljnivå i spelet, eftersom objekt inte kan utformas mer 
detaljerat än vad 1x1x1 meters-mallen tillåter. Vissa föremål, såsom staket eller blommor, är 
dock mer detaljerade och kan vara i en annan form än standardblocket.

När Minecraft verkar i dialogprojekt används spelläget Creative, där användaren i sina 
rörelser inte är styrd av tyngdlagen och därför kan flyga för att underlätta byggande. Det 
innebär även att ett obegränsat förråd med material och färdiga föremål finns att använda 
sig av. Användaren är inte heller bunden till tyngdlagen i byggandet, dock är det inte 
möjligt för block att placeras i luften då dessa alltid måste fästas vid ett annat block. 

Fig. 16. En savann

-
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Det är dock möjligt med svävande objekt ifall de först byggs mot ett ”stöd” som sedan tas bort. 

Det svävande blocket kan sedan stötta och vara fästpunkt för andra block som i exemplet 
ovan, trots att det inte längre har stöd underifrån. Vissa material och föremål är undantag 
från detta, exempelvis vatten, facklor och grus, men för de flesta byggnadsmaterial och 
föremål gäller generellt dessa tyngdkraft-befriade regler.

Minecraft möjliggör även att experimentera med belysning, då det finns en dygnsrytm i 
spelet och objekt som avger ljus.

Detta är grunderna för hur byggande i Minecraft går till, där den viktigaste regeln, som 
behandlats ovan, är att block måste placeras så att minst en av dess ytor har kontakt med 
ytan för ett annat block. 

När Minecraft används som dialogmetod vid stadsbyggnad konstrueras en modell av 
ytan som ska bebyggas, snarare än en värld med biotoper enligt fig. 15-18. I nästa avsnitt 
behandlas därför de olika spelplanerna för de respektive fallen Haninge, Lund och Sigtuna.
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Spelplanerna i Minecraft

Haninge
Ytan som tävlingsdeltagarna fick hålla sig på avgränsas av den röda vallen på bilden, 
och den enda bebyggelsen som finns innanför byggytan är således fyra stycken 
parkeringsgarage och en återvinningsstation. Vallavägen går rakt igenom det för 
tävlingen avsatta området, annars består marken främst av parkeringsytor och 
växtlighet. Den vegetation som finns i dagsläget i form av träd, gräs och buskar finns 
representerade i modellen, även omkringliggande byggnader ett kvarter åt vardera 
väderstreck finns uppbyggda. Här syns några av de lamellhus som beskrevs tidigare (se 
sid. 37-38), men även markbostäder och diverse uthus. Det finns belysning utsatt på 
byggnadernas fasader samt enstaka lampor i trädgårdar, men de befintliga gatlyktorna 
är utelämnade. I bildens högra kant, men utanför tävlingsområdet, syns även ett fordon 
med tända lampor.
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Lund
I Lund avgränsas spelytan av de vägar som omger kvarteret, och det var inom dessa 
gränser som tävlingsdeltagarna fick hålla sig. Vissa befintliga byggnader är borttagna 
i modellen, då dessa ska rivas i samband med nybyggnationen, de som finns kvar är 
en större sporthall i en våning samt en mindre tegelbyggnad. Nästan diagonalt igenom 
tävlingsområdet går en gång- och cykelväg kantad av träd. I övrigt består området 
främst av grönytor, där den vegetation som finns i dagsläget är representerad i modellen 
som gräs och träd. Av bebyggelse utanför tävlingsområdet finns de närmsta delarna 
av de omkringliggande kvarteren uppbyggda. Här syns markbostäder med egen tom 
samt flerbostadshus i olika former, exempelvis lamellhus i två till fem våningar och 
ett punkthus i 12 våningar. Även flera parkeringsytor och ett parkeringsgarage finns 
strax utanför tävlingsområdet. Det finns ingen belysning utsatt i modellen, varken längs 
vägar, gång- och cykelbanor eller i och på byggnader.

N
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Sigtuna
Tävlingsområdet i Sigtuna  omfattade ett större område med ett fåtal byggnader. Den 
skog, ängs- och åkermark som finns är representerad som gräsbevuxna ytor och träd.  På 
området finns även flera byggnader, bland annat en brandstation, samt en informationstavla 
i anslutning till rondellen i områdets sydöstra hörn. Ingen omkringliggande bebyggelse 
finns med runt spelplanen, Det finns inte heller någon belysning.

N
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Resultatanalys
     1 Byggnader

     2 Skala
     3 Tak
     3 Form
     3 Höjd

     2 Färg och fasadliv 
     3 Fönster
     3 Färg och material
     3 Balkonger
     3 Lager

     1 Miljö och interaktion
     2 Funktioner

     3 Organiserad lek
     3 Handel
     3 Fritidsaktiviteter
     3 Belysning
     3 Övriga funktioner

     2 Utsmyckningar
     3 Statyer
     3 Markbeläggning eller målning
     3 Flygande objekt

     1 Strukturer
     2 Bebyggelsestruktur

     3 Täthet
     3 Platser
     3 Uppdelning privat/offentligt

     2 Trafikstruktur
     3 Bilvägar
     3 Parkering
     3 Gångvägar

     2 Grön –och blåstruktur
     3 Vatten
     3 Träd
     3 Gröna ytor
     3 Blommor och buskar

Till höger syns den slutliga 
template, där hierarkin för 
undersökta teman numrerats 1-3. 
De mer övergripande teman och 
resultaten diskuteras i följande 
sammanställning,  utifrån den 
ordning de listas här. Dessa 
analyseras samtidigt olika utifrån 
teoretiska perspektiv, trender samt 
kontext.
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Byggnader

Skala
Barnens stadsbyggnadsidéer hade 
generellt inga dominerande hustyper 
eller byggnadsutformning, snarare 
kunde en bred variation ses i den 
första analysen av dessa teman och 
subteman. Det fanns visserligen vanliga 
hustyper, såsom lamellhus, punkthus 
och markbostäder, men även flera mer 
originella hus, exempelvis byggnader 
under mark, asymmetriska torn och 
pyramider. De flesta av Minecraft-
modellerna innehöll dock främst 
vanliga hustyper, men med variation 
i höjd, volym och takform, där ingen 
övergripande majoritet kunde urskiljas. 

Det syntes däremot en skillnad i 
höjd hos byggnader i de olika fallen, 
där förslagen som analyserades från 
Lunds idétävling innehöll högst hus. 
De flesta höll sig här runt 12 våningar, 
med många uppstickare till 16 och 18 
våningar. Dessa varvades ofta med 
hus i allt från en till åtta våningar, 
där många hus var terrasserade och 
således växlade mellan våningshöjder. 
I Sigtuna var bebyggelsen överlag 
lägst, här fanns även nästan samtliga 
friliggande markbostäder. De flesta 
byggnader var uppförda i en till tre 
våningar, med några uppstickare 
där den högsta byggnaden var åtta 
våningar. I Haninge var de flesta hus 
mellan två och fem våningar, men 
även flera sjuvåningshus och ett 
niovåningshus som högst. 

Eftersom byggnadshöjderna i Lunds och Haninges samlade Minecraft-modeller skiljer 
sig avsevärt medan den omkringliggande bebyggelsen i de respektive fallen är likartad 
i höjd kan den befintliga bebyggelsen på orten inte anses ha betydelse för de byggnader 
barnen uppför. Istället syns en direkt överensstämmelse mellan de byggnader som fanns 
på respektive Minecraft-spelplan (se fig. 31, 33, 35) i början av byggandet och höjd på de 
byggnader som barnen själva uppförde i sina modeller. På Lunds spelplan fanns exempelvis 
ett 12-våningshus, vilket var höjden som  de flesta byggnader hölls kring. Detta gällde även 
de befintliga byggnaderna  i Haninges och Sigtunas spelplaner, då dessa snittade på fem 
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Färg och fasadliv
Det syntes många takterrasser och 
större balkonger i en majoritet av 
Minecraft-modellerna. Dessa hade 
ofta olika planteringar och grönskande 
inslag som nämndes ovan, men även 
umgängesytor och olika funktioner. 

Ytterligare ett mönster som kunde 
urskiljas var användningen av glas 
och fönster, både i fasader och tak. En 
övervägande majoritet av modellernas 

respektive två våningar, ungefär samma som barnens bebyggelse. Här kan den tolkande och 
meningsskapande process som Lilja diskuterar ses, där människor genom att interagera med 
miljön även påverkas av den (Lilja 1995:14-19). Barnen har utifrån detta integrerat med 
miljön i Minecraft-modellens spelplan och påverkats av den, snarare än miljön som finns 
i verkligheten i de olika orterna. Preferenserna är i detta sammanhang inte platsbundna 
geografiskt, utan står snarare i relation till de befintliga strukturer som finns att utgå ifrån.

Inte heller i byggnadernas tak och form 
fanns någon framträdande gemensam 
trend, dock kunde skillnader mellan 
fallen identifieras även här. Störst 
variation fanns i Sigtuna, där platta 
tak och sadeltak ofta blandades med 
valmade tak i olika höjd samt vissa 
terrasser. I Haninge och Lund fanns 
också många taktyper representerade, 
men i högre utsträckning gröna terrasser 
och aktiviteter på taken än i Sigtuna. 
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Lunds samlade tävlingsbidrag var överlag mest varierande i färgsättning, där många 
av modellerna innehöll flerfärgade hus på mellan tre och nio färger vardera. Haninge 
dominerades av mer klassiska fasadfärger och material, som mest hade de flerfärgade 
husen tre olika färger. Sigtuna befann sig mittemellan, men innehöll många vita knutar 
och flest trähus, även en stor mängd vita hus överlag. Utöver detta var det även vissa 
skillnader i lager, där Lund och Haninge hade fler lager och mer detaljerade fasader. 

byggnader hade antingen stora fönster, 
helglasade fasader eller glasade tak, 
även långa fönsterband och burspråk 
förekom. Vissa av modellerna innehöll 
flera av dessa, även byggnader helt 
uppförda i glas förekom. Detta fokus på 
glas och terrasser syntes i samtliga fall, 
och kan således ses som en tydlig trend 
bland förslagen, oavsett geografiskt läge. 

Lund Haninge Sigtuna
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Denna skillnad i detaljnivå kan bero på att ytan som barnen fick att bygga på var betydligt 
mindre i Haninge och Lund, vilket gjorde att mer energi kunde användas till färre hus. Det 
var dock inget krav på att hela ytan  i Sigtuna skulle bebyggas i tävlingsinstruktionerna, och 
det var ingen generell skillnad på de modeller som hade bebyggt större respektive mindre 
delar av området. Det syns inte heller huruvida byggnadernas detaljnivå påverkas av hur 
lång tid barnen har haft på sig att bygga sina modeller, då byggnaderna i Lund var mest 
detaljerade, trots att tävlingen i Sigtuna höll öppet ungefär lika länge. Den enda förklaringen 
som kan identifieras till denna skillnad enligt empirin är tävlingsinstruktionerna, då 
dessa i Lund och Haninge efterfrågade bland annat estetiska aspekter, medan Sigtunas 
efterfrågade hållbarhet, kreativitet och motiveringar (Haninge kommun 2015b; Hornwall 
2015:6; Hultén 2015:22). 

I färg –och materialval syns viss påverkan av omgivningen, exempelvis kan empirin från 
Lunds många flerfärgade fasader relateras till byggnaden Ideon Gateway, eftersom denna 
skiftar färg beroende på ljus och vinkel (Nohrstedt 2012). Även en byggnad som påminner 
om Lunds domkyrka kunde ses bland tävlingsförslagen (fig. 52). I Sigtuna kan den högre 
förekomsten av trähus relateras till stadskärnans äldre hus, där många är uppförda i just trä 
(visitsigtuna). Enligt Steg, van de Berg och de Groot kan dessa färg- och materialmässiga 
preferenser således tolkas utifrån de kulturella teorierna, eftersom dessa innebär att 
människor uppskattar element och miljöer som de känner igen och kan relatera till (Steg, 
van de Berg & de Groot 2012:39-42). Utifrån detta perspektiv tog barnen inspiration från 
byggnader i sin omgivning de uppskattar och applicerade det på sina tävlingsförslag. 

Den höga förekomsten av stora fönster, terrasser och helglasade fasader kan dock inte 
förklaras utifrån de kulturella teorierna, eftersom ingen kontextuell eller trendmässig 
påverkan kan ses. Istället kan de evolutionära teorierna användas, eftersom dessa innebär 
att människor mår bäst i miljöer som tillgodoser medfödda preferenser och behov såsom 
att upptäcka, ta skydd och utforska (Steg, van de Berg & de Groot 2012:39-42). Utifrån detta 
blir terrasserna och glaset ett sätt att öppna gränserna mellan inne och ute på ett tryggt sätt. 
Från en terrass är det möjligt att iaktta världen ute, samtidigt som det är en semi-privat sfär 
med nära till tryggheten inomhus. Ett stort fönster eller glasad fasad skapar enligt denna 
teori upplevelsevärden då de avslöjar vem eller vad som finns bakom väggen, och möjliggör 
ett iakttagande och upptäckande samtidigt som glasrutan ändå finns där emellan.

När byggnadernas färg- och fasadutformning i empirin analyseras utifrån dessa teorier 
syns således att preferenser hos barn kan vara både evolutionärt medfödda och kulturellt 
inlärda. Här representeras de inlärda preferenserna av färgsättning och materialval som 
hämtats från omgivningen, medan de medfödda representeras av glasets och terrassernas 
möjlighet till upptäckande  (Steg, van de Berg & de Groot 2012:39-42).
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Miljö och interaktion

Funktioner
Ytterligare ett tydligt mönster var 
ett fokus på olika funktioner och 
aktiviteter. Det sub-tema som här 
kallas organiserad lek innebär klassiska 
lekplatser, med exempelvis rutschkana, 
gungor, sandlåda och klätterställningar. 
Dessa förekom i stor utsträckning 
i Minecraft-modellerna och syntes 
i nästan varje tävlingsbidrag. Enda 
undantaget från detta var modellerna 
från Haninge, där klassiska lekplatser 
var något ovanligare. Detta kan 
härledas till tävlingsinstruktionerna, då 
dessa formulerades så att området ska 
kunna erbjuda stadskärnan i Haninge 
något, snarare än Vallavägen i sig 
(Haninge kommun 2015b). Eftersom 
stadskärnan domineras av Haninge 
centrum och tågstationen som största 
målpunkter är det inte säkert att en 
lekplats hör ihop med detta i barnens 
värld.

Lekplatser är ett typiskt exempel på 
det Rasmussen beskriver som Platser 
för barn, då de skapas av vuxna 
utifrån de behov och preferenser som 
vuxna anser att barn har (Rasmussen 
2004:162). Utifrån detta kan den 
rikliga förekomsten av lekplatser 
delvis motsäga Rasmussens teori, 
eftersom barn enligt honom behöver 
annorlunda platser än de som vuxna 
skapar (Rasmussen 2004:161). 

Enligt Kylin tänker barn dock mer på miljöer i vad de kan göra på platsen, medan en 
planerare tänker mer på utseende och tillskriven funktion (Kylin 2004:11). Detta betyder 
att barn inte nödvändigtvis efterfrågar en lekplats med de funktioner och utformning som 
finns i Minecraft-modellerna, utan snarare att de vill ha möjlighet till att leka i utemiljön 
och visar det genom att bygga lekplatser. Enligt Kylins teori visar barnen således denna 
önskan om lek på ett sätt som även vuxna planerare kan förstå, genom en lekplats med 
tydlig form och funktion. 
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Även mer ovanliga lekanordningar 
såsom stora klätterträd och linbanor 
förekom, dessa var dock längre 
ifrån bostadshus än de klassiska 
lekplatserna. I samtliga fall kunde 
även ett tydligt fokus på aktiviteter ses, 
exempelvis sport, bad och rekreation. 
Skateparker förekom i både Lund och 
Haninge, fotboll främst i Sigtuna och 
Lund medan bad, både inne och ute, 
förekom i stor utsträckning i samtliga 
fall. Även handboll, parkour, biograf, 
tennis och boule-banor fanns att hitta 
i modellerna, liksom flera restauranger 
och hotell. Det förstnämnda fanns 
ofta utplacerat på hustak, men även 
uteserveringar i markplan förekom. 
Det fanns gott om sittplatser utomhus 
i samtliga fall, exempelvis  i parker, 
vid entréer och i kombination med 
aktiviteter eller restauranger och 
caféer. Det vanligaste var dock att 
bänkar förekom i samband med 
fontäner och skulpturer.

Även här kan Kylins teorier om hur 
barn ser platser som möjlighet till 
aktiviteter (Kylin 2004:11) appliceras, 
eftersom olika aktiviteter förekom 
rikligt i utemiljön oberoende av 
kontext och geografiskt läge. Dessa 
empiriska resultat bekräftar också 
delar av Kyttäs affordance-perspektiv, 
då detta utgår från att barn uppskattar 
miljöer som tillåter många aktiviteter 
och möjligheter till interaktioner 
(Kyttä 2004:296). 

Även handelsfunktioner syns i de flesta 
förslag, där det var vanligt att specifika 
kedjenamn på byggnaderna i fråga 
skrevs, exempelvis ICA och Coop, men 
även andra funktioner såsom OKQ8 
och McDonalds var namngivna. Att 
barnen hellre namnger funktionerna, 
exempelvis ”ICA”, visar på en djupare 
konkretisering än ifall de enbart skulle 
skriva vad de föreställer, exempelvis 
”mataffär”. Istället för att enbart 

Fig. 62. ICA, Lund
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Det skilde sig mellan fallen vad gäller funktioner, där fallet med störst fokus på handel var 
Sigtuna. Majoriteten av handelsfunktionerna var här mataffärer av olika kedjor, men även ett 
köpcentrum och bageri fanns utplacerat. Sigtuna var även det enda fallet där bensinmackar 
förekom, i tre förslag av 14, vilket kan tyda på ett större fokus på både dagligvaruhandel och 
motorfordon. Eftersom fenomenet inte förekom i samma uträckning hos de andra fallen kan 
detta ur ett jämförande perspektiv ses som en kontextuell företeelse. Att Sigtuna är fallet som 
har längst till innerstadsbebyggelse men störst fokus på handel och kommersiella funktioner 
motsäger Ross’ studie, då Ross istället kom fram till att det är barn i innerstadsmiljö som 
uppskattar dessa i högre grad (Ross 2005:337-339). Jämförs det empiriska resultatet istället 
med Nordströms studie stämmer de respektive resultaten  överens, då Nordström kom fram 
till att barn i landsbygd främst värdesätter grundläggande service och funktioner, mer än de 
i tätare miljö (Nordström 2010:519).

Denna skillnad kan dock förklaras med de respektive studiernas metoder. I Norströms studie 
efterfrågades vad barn ville ha och vad barn värdesätter (Nordström 2010:519), medan det 
i Ross studie efterfrågas att barnen skulle rita kartor över sin närmiljö och beskriva dessa 
(Ross 2005:336). Att barnen i stadsmiljö ritade ut handel i Ross studie (Ross 2005:537-539) 
behöver inte betyda att de värdesätter den mer, utan enbart att den finns där. Eftersom 
handel är mer begränsad i mindre orter förklarar detta Ross avvikande resultat jämfört med 
studiens resultat. Detta resonemang förstärks ytterligare om kontext räknas in, då Sigtuna 
i denna studie är orten som har minst funktioner i närheten av tävlingsområdet, medan 
exempelvis Haninges tävlingsområde har ett köpcentrum i nära anslutning och samtidigt 
minst funktioner utmärkta i Minecraft-modellerna. Tävlingsinstruktionerna i Haninge satte 
dessutom området på Vallavägen i relation med denna lokala stadskärna, genom att efterfråga 
vad Vallavägen kan erbjuda stadskärnan i Handen (Haninge kommun 2015b). Barnen kan 
således ses efterfråga det som de anser att platsen behöver snarare än vad de är vana vid.

föreställa sig handelsfunktionen verkar de istället föreställa sig aktiviteten att handla på 
ICA eller äta på McDonalds. Detta bekräftar Kylins teori om att barn i större grad utgår från 
vad som kan göras på en plats än den specifika funktionen platsen innehar. Det förklarar 
även varför barnen placerade funktioner och aktiviteter på tak i så stor utsträckning – där 
en vuxen ser ett hustak med funktion att exempelvis hålla väta ute ser barnen istället en 
yta som kan användas  (Kylin 2004:11). 
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Vad gäller belysning var det vissa 
skillnader mellan fallen, där många 
förslag i Haninge saknade belysning 
helt, medan en stor del av modellerna 
i Lund samt flera i Sigtuna hade detta. 
Samtidigt saknade spelplanerna för 
Lund och Sigtuna belysning, medan 
den i Haninge hade upplysta fasader 
och vissa gatlampor. Här syns således 
att barnen endast uppmärksammar 
behovet av belysning om den saknas, 
eftersom det enda fallet som hade 
belysning i spelplanen från början 
hade minst antal tävlingsförslag med 
utplacerad belysning. Det visar även 
att barnen utgår från spelplanens 
utformning i större grad än de lokala 
förutsättningarna, eftersom belysning 
finns på platserna i verkligheten.

Belysningen i tävlingsförslagen var ofta 
funktionsorienterad och lokaliserad 
längsmed gång- och bilvägar, samt vid 
lek och aktiviteter. Enligt Nordströms 
användning av Horellis tio normativa 
dimensioner kan belysning i dessa 
sammanhang räknas in i dimensionen 
som handlar om trygghet och säkerhet, och bekräftar således Nordströms teori om att 
detta är viktigt för barn (Nordström 2010:519). Belysning förekom även som effekt, främst 
vid entréer men även på terrasser, fasader och mot statyer.
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Utsmyckningar
Bland utsmyckningar var fontäner 
vanligast, då de förekom i nästan 
samtliga modeller i de olika orterna. 
Dessa kunde växla mellan en och 
fyra stycken per förslag, och ofta var 
de utplacerade som rekreativa inslag 
i mer ordnade parker. Fontänerna 
varierade i storlek, både inom och 
mellan Minecraft-modeller, och ofta 
fanns bänkar eller blommor i direkt 
anslutning till dem.

Det var även vanligt med olika sorters 
statyer och skulpturer i varierande 
storlek. I samtliga av de analyserade 
fallen fanns tävlingsförslag med statyer 
föreställande människor, ofta på en höjd 
som motsvarar sjuvåningshus. Dessa 
kunde variera mellan att föreställa mer 
alldagliga figurer iförda tröja och keps, 
men de kunde även ta form av mer 
abstrakta gestalter. Det förekom även 
flera statyer med belysning, ibland i 
kombination med glas. Statyerna kunde 
både stå ensligt för sig själva eller som 
del av en park, i vissa tävlingsförslag var 
de även upplysta.

Det förekom således rikligt med 
utsmyckningar i samtliga fall, vilket 
kan härledas till de stadsmässiga 
och miljömässiga dimensioner 
som Nordström tillskriver barns 
preferenser. Enligt Nordström finns 
dessa preferenser främst hos barn uppvuxna i innerstadsmiljö (Nordström 2010:519), 
medan det i denna studie förekom i ungefär samma mängd i samtliga fall, oavsett läge och 
bebyggelsestruktur på orterna. Här finns således en skillnad, där detta resultat tyder på att 
dekorativa inslag i miljön är viktigare för barn än vad som tidigare framkommit. 

Den stora mängden fontäner är för omfattande för att avslås som något enbart dekorativt, 
eftersom det förekommer i så stor utsträckning i samtliga fall och i nästan varje granskat 
tävlingsbidrag.  Enligt Kyttäs affordances-perspektiv kan en fontän dock möjliggöra många 
olika aktiviteter och interaktioner, i större utsträckning än en staty. Vattnet går exempelvis 
att bada i, skvätta, samla upp i olika kärl, lägga saker i eller bara titta på när det rör sig (Kyttä 
2004:180-181). Att det dekorativa inslaget fontäner som tillåter fler interaktioner förekommer 
ofta, medan det dekorativa inslaget statyer som tillåter få interaktioner förekommer mer 
sällan, styrker Kyttäs teori om att barn uppskattar rikligt med affordances i sin miljö.
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Strukturer

Bebyggelsestruktur
I frågan om täthet skilde det sig 
mellan fallen, där Minecraft-
modellerna Sigtuna var glesast med 
främst markbostäder och större ytor 
mellan husen. Detta skulle kunna 
bero på att spelplanens yta var störst 
i Sigtuna, dock var även de förslag 
som koncentrerat sig på en begränsad 
del av denna också glest bebyggda. I 
Lund och Haninge var bebyggelsen 
tätare, men i kombination med öppna 
ytor. Denna täthet skulle kunna 
vara påverkad av de identifierade 
planeringsidealen, då den täta staden 
framstår som en av de främsta 
trenderna i både myndighetstext 
(Boverket 2002:75,84,94,104)  och 
planer (Sigtuna kommun 2014:23, 
Haninge kommun 2015:12), men även 
forskning (Bergström & Forshamn 
2003:10) och den granskade 
branschtidningen (Ståhle 2015:52-53). 

Den täta bebyggelsen i barnens 
stadsbyggnadsmodeller är dock inte 
konsekvent, då det inte förekom tät 
bebyggelse i samma utsträckning i 
Sigtuna. Det fanns även skillnader i 
hur denna bebyggelse var placerad på 
de respektive spelplanerna, där flera 
förslag i Lund hade de öppna ytorna i 
mitten av spelplanen, och således tätare 
runt kvarterets kanter. Haninge hade 
istället det motsatta, med tätbebyggt 
mot mitten och större, öppna ytor 
runtom bebyggelsen. Utifrån denna 
placering av bebyggelsen är det mer 
troligt att kontexten har påverkat 
snarare än stadsbyggnadstrender, då 
det i Haninge fanns en bilväg som 
löper genom spelplanen runt vilken 
bebyggelsen huvudsakligen har 
samlats. I Lund fanns vägarna istället 
runt om spelplanen, vilket även var 
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där bebyggelsen var tätast. I båda dessa fall syns således en tendens till att använda hus för 
att skärma av biltrafik, då bebyggelsen är tät längs vägarna, för att bli gles eller obefintlig 
när ingen direktkontakt med väg finns. Utifrån Horellis normativa dimensioner kan detta 
sorteras in under dimensionen trygghet och säkerhet, eftersom det handlar om säkerhet 
från biltrafiken. Detta bekräftar således delar av resultatet från Nordströms studie, då även 
hon använde Horellis normativa dimensioner och kom fram till att trygghet och säkerhet 
är en av de miljömässiga aspekter som barn uppskattar högst (Nordström 2010:527).

I frågan om rumslighet skilde det sig mellan fallen, där Haninge hade störst fokus på 
gaturum medan torg främst förekom i Sigtuna och Lund. Haninge hade även vissa 
inhägnader, främst runt pooler, men även parkering och byggnader. Här ledde den täta 
bebyggelsen längs vägen även till att denna i några modeller omvandlades till en stadsgata, 
med slutet gaturum och ibland träd planterade i en allé. 

Fig. 81. Inhägnade tomter, Sigtuna

Sigtuna hade få rum, där dessa 
främst definierades av bebyggelse, 
men var samtidigt fallet med flest 
privata inhägnader. Sigtunas förslag 
hade visserligen flest friliggande hus 
runt vilka en inhägnad tomt inte är 
ovanligt, men inhägnaderna gällde 
även lekplatser, pooler och olika 
aktiviteter. I Lund syntes störst rumslig 
medvetenhet, där både parker och 
tak utgjorde rum, men även torg och 
gårdar. Lund var även fallet med minst 
inhägnade eller privata områden, då 
detta enbart förekom i två modeller 
i form av buskage och en sluten 
innergård. 

Det förekom många obebyggda ytor 
och odefinierade platser i en majoritet 
av tävlingsförslagen från samtliga tre 
fall, vilket gör fenomenet till en tydlig 
trend i barnens stadsbyggnadsmodeller. 

Enligt Rasmussen, men även Ross, kan denna typ av miljöer och platser innebära 
möjligheter för barn, då dess oprecisa utformning tillåter barnen att skapa sina egna platser 
(Rasmussen 2004:165; Ross 2005:339). Även Kylins beskrivning av barns upplevelser är 
applicerbar här, då en viktig faktor för barns preferenser och uppskattning av miljöer 
uppges vara att de kan använda miljön för att bygga nya saker och forma omgivningen så 
som det passar (Kylin 2004:12).
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Flera av modellerna innehöll här 
broar av olika slag, både som gång- 
och cykelbroar och mer avancerade 
passager mellan byggnader lokaliserade 
på varsin sida av vägen.  Även målade 
övergångsställen i nivå förekom  samt 
en gång mellan olika klätterträd, det 
fanns också en modell där hela vägen 
var inbyggd i en byggnad. I fallen 
Sigtuna och Lund syns detta fenomen 
inte på samma sätt, övergångsställen 
förekommer endast i ett fåtal modeller 
och av dessa var samtliga målade i 
nivå med bilvägen. Detta kan tyda 
på en annan syn på trafiksäkerhet i 
Haninge jämfört med Sigtuna och 
Lund, där Haningebarnen är mer 
medvetna om de risker korsandet av 
en väg kan innebära. Detta skulle i 
så fall bekräfta det Nordström kom 
fram till i sin studie, där barnen i en 
förortsbebyggelse, såsom Haninge är, 
värdesatte trygghet och säkerhet mer 
(Nordström 2010:519). 

Trafikstruktur
I Haninge är det endast ett av de analyserade fallen som har lagt till nya vägar utöver 
de befintliga, där denna leder in till ett flera våningar högt parkeringsgarage. I nästan 
samtliga Minecraft-modeller som analyserades från Haninge fanns däremot sätt att ta sig 
över den befintliga vägen byggt på olika sätt, ofta planskilt. 

Det kan även härledas till att Haninge är det enda fallet som studerades där en bilväg löper 
genom hela området, och det då blir naturligt för barnen att bygga in sätt att korsa den i sina 
modeller. Det syns således en vilja att separera gångtrafik från biltrafik, och att ta sig över 
vägen mer avskilt från bilarna i Haninge än vad som visades i de andra fallen. Oavsett om 
fenomenet uppkom enbart för att vägen fanns där eller som en följd av riskmedvetenhet 
visar detta på att kontexten för barns skapande påverkar de bilder som kommer fram.

Liksom i Haninge var det även få nya vägdragningar i Lund, enbart en vändplats samt 
kortare vägar för att leda trafik till parkeringar i områdets ytterkanter kunde ses. I de 
flesta modeller från dessa fall var stora delar av ytan bilfri. Sigtuna var dock ett undantag 
från detta, där bilen har fått ta större plats i de analyserade modellerna. Här är samtliga 
byggnader, i en majoritet av tävlingsförslagen, försörjda av bilväg eller lokaliserade i 
direkt anslutning till en parkering. Sigtuna sticker även ut sett till antal parkeringar, samt 
hur dessa är arrangerade och utformade. I flera av modellerna har de friliggande husen 
individuella parkeringsgarage på tomten, det finns även större parkeringsytor i anslutning 
till flerbostadshus och handelsfunktioner. I Lund och Haninge syntes istället mindre 
parkeringsytor och gemensamma parkeringsgarage i de fall som de förekom.
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Samtliga av fallen hade dock 
gemensamt att gångvägarna i stor 
utsträckning var separerade från 
bilvägarna, av antingen byggnader 
eller grönska. Ofta gick gångvägarna 
mellan byggnader, men även mellan 
byggnader och lek eller aktiviteter. De 
funktioner som är naturorienterade 
eller med fokus på lek och sport var i 
många av Minecraft-modellerna från 
samtliga fall endast nåbara genom 
gångvägar. Denna kombination av 
aktiviteter och enkla sätt att ta sig 
mellan dessa binder ihop Kyttäs två 
huvudsakliga kriterier för miljöer som 
uppskattas av barn, där affordances 
visar sig i lek och aktiviteter, medan 
gångvägarna och de öppna ytorna 
mellan dessa visar den självständiga 
rörligheten (Kyttä 2004:179-180). 
Om Kyttäs perspektiv och resultatet 
från denna undersökning läggs ihop 
betyder detta således att en barnvänlig 
miljö är trafikseparerad och gles.

Grön- och blåstruktur
I Sigtuna var mycket av den 
grönstruktur som förekom i Minecraft-
modellerna naturlig och fanns på 
spelplanen från början, medan det i 
Haninge och Lund i många modeller 
har tillförts grönska. I Lund var även 
ett utmärkande drag grönska på taken, 
där denna kunde bestå av gräs, träd 
och blommor, men även odling av 
olika livsmedel såsom pumpa, potatis 
och vete. Även Haninges Minecraft-
modeller hade byggnader med gröna 
tak där grönskan växlar mellan träd, 
gräs och blommor, både strukturerat 
och mer vildvuxet. I både Haninge 
och Lund fanns grönska utöver tak 
även på terrasser och balkonger. De 
gröna tak som förekom i Sigtuna var 
främst gräsbevuxna, med enstaka 
blommor, dock var grönytorna mellan 
och omkring de bebyggda områdena 
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större här.  Sigtuna var även det enda 
fallet där flera tävlingsförslag innehöll 
vindkraftverk. I samtliga av de tre fallen 
förekom dock gröna tak, vilket tyder 
på att detta är något barnen har skapat 
oberoende av kontext och bostadsort. 
Ofta fanns en blandning av ordnad, 
strukturerad grönska såsom häckar, 
blomsterplanteringar eller alléer i 
kombination med mer vildvuxna 
och oordnade grönytor, som trots att 
de skapats aktivt är ostrukturerade. I 
samtliga fall har många av de naturligt 
förekommande träden sparats i de 
olika tävlingsförslagen, vilket tyder på 
en vilja att bevara befintlig natur. 

Gemensamt för de olika fallen är 
även att växtlighet har använts på 
olika sätt och för olika syften, med 
undantag för buskar, då dessa enbart 
har använts för att skapa gränser och 
definiera rum. Blommor användes 
både för att markera gångvägar och i 
arrangemang i parker, de fanns även 
naturligt förekommande i samtliga 
fall. Det förekom rikligt med träd i 
samtliga modeller, där dessa ibland, 
främst i Haninge, var arrangerade 
i alléer. De var även utplacerade i 
de flesta grönytor, både på marken 
och på hustak. Vissa träd fyllde även 
funktioner såsom klätterträd.

Vad gäller vatten var fontäner den 
enda förekomsten av detta som syntes 
i tävlingsbidragen från Lund, medan 
det i Sigtuna och Haninge förekom 
både sjöar och kanaler. Kanalerna fanns 
enbart i Sigtuna, där dessa både kunde 
vara belägna på privat på tomtmark och 
vid sidan av en gångväg. Här fanns även 
sjöar i förslagen, varav den ena med 
träd utplacerade runt. I Haninge fanns 
sjöar i olika storlekar bland modellerna, 
ofta med växtlighet i direkt anslutning. 
Detta var även det enda fallet där 
tävlingsförslagen innehöll bryggor och 
broar i samband med sjöarna.
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TIllbaka till frågeställningarna
Hur visar sig barns miljömässiga preferenser när 
de själva får planera och visualisera en stadsdel 
med Minecraft som dialogform?
Svaret på denna frågeställning visade sig vara olika beroende på vilken författares 
teoretiska perspektiv resultatet analyserades utifrån. Enligt Horellis normativa 
dimensioner var trygghet och säkerhet, stadsmässiga och miljömässiga kvaliteter samt 
grundläggande service de huvudsakliga dimensioner som barnens preferenser i studien 
kunde sorteras in i enligt resultatanalysen. En önskan om trygghet och säkerhet visade sig 
i trafiksepareringen och den bil-avskärmande bebyggelsen, men även då belysningen ofta 
var riktad mot gångvägar och aktiviteter. Värdesättande av stadsmässiga och miljömässiga 
kvaliteter synliggjordes i förekomsten av statyer, fontäner och effektbelysning, men även 
de många planteringar och parker som förekom i modellerna. Grundläggande service 
visade sig främst i form av ett fokus på handelsfunktioner och restauranger. Dessa tre 
dimensioner var även de preferenser som Nordström kom fram till att barn generellt 
uppskattar i miljön, oavsett läge (Nordström 2010:519).

Det framkom dock många preferenser i undersökningen som inte kunde sorteras in i 
Horellis normativa dimensioner på det sätt som Nordström gjorde (Nordström 2010:519), 
exempelvis aktiviteter, ytor och lek. Här kunde istället Kyttäs definition av en barnvänlig 
miljö bekräftas, då barns preferenser enligt resultatanalysen till stor del tog sig uttryck 
i en vilja att ha många möjligheter till aktiviteter samtidigt som en efterfrågan på att 
självständigt kunna röra sig mellan dessa syntes (Kyttä 2004:179-180). Detta visade sig 
främst i de många lekplatser och aktiviteter som barnen byggde i sina tävlingsförslag, i 
kombination med de bilfria vägarna och ytorna mellan dessa. 

Utifrån undersökningen och resultatanalysen kan den stora mängden lekplatser tolkas 
som en önskan att kunna leka enligt Kylin (Kylin 2004:11), men även som en efterfrågan 
på Rasmussens platser för barn (Rasmussen 2004:162). Oavsett vilket perspektiv som 
intas kan lek ses som en viktig preferens i barnens stadsbilder enligt undersökningen av 
Minecraft-modellerna.
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Preferenser rörande byggnader visade sig ha både evolutionär och kulturell påverkan i de 
stadsmiljöer som barnen byggde i Minecraft (Steg, van der Berg & de Groot 2012:39-42). De 
medfödda preferenserna visade sig exempelvis genom upptäckar- och skyddsvärdet i stora 
fönster och terrasser, medan de inlärda preferenserna syntes i hur byggnadernas färg och form 
hade inspirerats av den lokala kontexten, både i de respektive spelplanerna samt orterna i sin 
helhet. Även det perspektiv som Kyttä förespråkar med många affordances som visar sig viktigt 
i analysen kan sorteras in under de medfödda preferenserna, då dessa handlar om att upptäcka 
och interagera (Kyttä 2004:179-180; Steg, van der Berg & de Groot 2012:39-40).

Ytterligare ett mönster som kunde ses var att mycket energi hade lagts på växter, parker 
samt oordnade grönområden. Att de träd som fanns på spelplanen från början har sparats 
i stor utsträckning i samtliga fall kan tyda på en ekologisk medvetenhet och önskan att 
bevara dessa. Utöver träd har även blommor använts rikligt, främst som dekorativa inslag, 
medan träden i vissa fall har fyllt en funktion, såsom klätterträd. Detta visar att grönska 
både har estetiska värden och fyller en funktion i barnens stadsbilder. Resultatanalysen 
visade även att grönska är viktigt för barn, då det sparas om det finns där naturligt, 
alternativt framhävs eller skapas om det råder brist på grönområden. 

Enligt Castello och Rands fanns tre huvudsakliga stimuligrupper som påverkar preferenser: 
socio-kulturella, morfologi-föreställningar samt njutning-funktion. Barnen i denna studie 
är utifrån analysen främst påverkade av huvudgruppen som handlar om njutning-funktion, 
eftersom många inslag i Minecraft-modellerna handlade om aktiviteter och vad platserna 
bjuder in till att göra. Även gruppen morfologi-föreställningar fanns representerad, då 
utsmyckningar och parker var vanligt, även en riklig färgsättning. Gruppen som handlar 
om socio-kulturella stimuli var inte lika tydlig bland Minecraft-modellerna, antagligen 
då dessa föreställningar inte syns fysiskt i miljön, utan handlar mer om minnen och 
återkommande händelser som knyts till en plats (Castello & Rands 2010:5-9).

Barns miljömässiga preferenser visar sig således i en önskan om byggnader med varierande 
utformning och ofta riklig färgsättning. Möjligheten att interagera med miljön och ha 
en mångfald av aktiviteter visade sig vara viktigt enligt de analyserade modellerna, även 
möjlighet att upptäcka, självständig rörlighet och säkerhet från biltrafik. Tillgång till 
grönområden var också en preferens som kom fram, där både planerade och vildvuxna 
gröna ytor efterfrågas av barnen.

Hur påverkade är dessa stadsbilder av nutida 
planeringstrender?
Fotgängare först
I trendbeskrivningen syntes ett förkastande av bilismen (Bergström & Forshamn 2003:10; 
Boverket 2002:229) till förmån för främst fotgängare, både i form av breda trottoarer och 
delade gaturum (Sigtuna kommun 2014:24; Lund kommun 2010:19; Bergström & Forshamn 
2003:10). I många av barnens Minecraft-modeller syntes istället en trafikseparering utan 
hierarki, som visade sig på olika sätt och i olika utsträckning i de respektive förslagen. I 
Haninge syntes detta fenomen i form av gångbroar ovanför vägen samt byggnader som 
avskärmade biltrafiken. I Lund förekom främst byggnader som barriärer på samma sätt som 
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i Haninge, medan trafiksepareringen i Sigtuna visade sig i form av separerade gångvägar. 
Det syntes däremot en prioritering av gångtrafikanter i anslutning till idrottsaktiviteter 
och lekplatser, då dessa enbart var tillgängliga via gångvägar i många av tävlingsförslagen. 
Detta kan således vara en spegling av planeringstrenderna, men det kan även bero på en 
önskan om den självständiga rörlighet som diskuterades i avsnittet ovan. 

Hållbarhet och grönska
En av tendenserna som kan härledas till trender som syntes i många av barnens modeller 
var användningen av gröna tak och terrasser. Detta stämmer överens med hur grönska i 
den täta staden framställs i trendbeskrivningen, då en tätare stad förutsätter ökad grönska, 
däribland takodlingar som förekom i vissa modeller (Sigtuna kommun 2014:22, Lund 
kommun 2010:18; Gordan 2014:9; Jensfelt 2014:26). Detta skulle således kunna vara 
något som barnen har tagit till sig, då orterna där flest gröna tak förekom, Handen och 
Lund, även är de som är tätast bebyggda, både i de olika idéförslagen och i den faktiska 
bebyggelsen. Enligt resultatanalysen framkom dock att barnens tävlingsförslag hade en 
tendens överlag att inneha aktiviteter och funktionen på taken, enligt Kylins teori om 
platser som möjlighet till aktiviteter (Kylin 2004:11). I vissa modeller förekom gator 
med trädallé och planteringar på torg, vilket stämmer överens med trender i planering 
(Boverket 2002:75,84). Dessa är dock för får för att kunna ses som en allmän tendens 
i barnens stadsbyggnadsförslag, då övrig grönska var mer oorganiserad. Överlag syntes 
grönska i samtliga analyserade fall, både naturlig och anlagd. Även detta framhävs som 
positivt i trendbeskrivningen, både för rekreation och av ekologiska skäl (Sigtuna kommun 
2014:22; Lund kommun 2010:18). 

Förtätning och blandstad
Av forskare beskrivs ett sökande efter den förmodernistiska staden i dagens 
stadsplanetrender, där denna beskrivs som blandad, småskalig och tät med ett rikt folkliv 
(Short 2006:176). Många inslag och element i Minecraft-modellerna går dock emot 
dessa trender, då den täthet som förespråkas endast kan ses i ett fåtal av de modeller som 
analyserats. De gånger bebyggelsen uppfördes tätt i tävlingsförslagen var främst för att 
skärma av biltrafik, och kunde sällan ses som en övergripande bebyggelsestruktur i något 
av tävlingsbidragen. Utifrån detta förekommer den täta bebyggelsen inte som en följd 
av de ideal som finns i dagens planering (Short 2006:176;Ståhle:52-53; Sigtuna kommun 
2014:23-24; Lund kommun 2010:16), utan snarare genom en önskan om att skärma av 
biltrafik från andra uterum. 

Istället för täthet fanns många och stora, odefinierade ytor i en majoritet av Minecraft-
modellerna, det fanns också vissa modeller som inte var bebyggda alls. Det blir således 
tydligt att barn värdesätter öppna och fria ytor, snarare än täta städer med mer effektivt 
utformade grönytor och torg. Enligt Ross kan detta bero på att barn uppskattar platser 
de kan forma till sina egna (Ross 2005:339), exempelvis platsen Bumbly som Rasmussen 
beskriver. Denna plats är för en vuxen betraktare endast  ett stycke land, medan det för 
barnen som använder platsen blir en hel stad som de bygger upp (Rasmussen 2004:158). 
Även Kylin för ett liknande resonemang, men med kojor, där barn samlar och manipulerar 
olika beståndsdelar av platsen och skapar något nytt utifrån det (Kylin 2004:12). 
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Utifrån dessa forskares perspektiv, i kombination med trendjämförelsen, blir det tydligt 
att barn hellre tillskriver en odefinierad plats egna värden än att utgå från befintliga 
värderingar om vad bra platser är enligt planeringstrenderna. Den grönska som ofta 
förekom i tävlingsförslagen kan bero på trendpåverkan, men kan lika gärna vara en 
indikation på att barnen uppskattar grönska generellt. 

Hur påverkade är dessa stadsbilder av den miljö 
de skapas och uppkommer i?
De samlade tävlingsförslagen från de olika fallen skiljer sig åt i flera av de teman som 
identifierades, vilket visar påverkan av närmiljö och kontext. När det gäller utformning av 
staden var byggnadernas höjd en tydlig indikation på detta, då en majoritet av modellerna 
från  respektive fall samlades i samma höjdspann.  Här hade dock de byggnader som fanns 
på de respektive spelplanerna när barnen började bygga större påverkan än bebyggelsen 
i de olika orterna. Att byggnadernas höjd påverkades i så hög grad av hur spelplanen såg 
ut från början tyder på att barn anpassar sig till de förutsättningar som finns, och håller 
sig till referensramar de kan utgå från . Detta kan bero på en vilja att passa in bebyggelsen, 
eftersom det var en tävling med priser, men det kan även tyda på en osäkerhet och vilja 
att bygga något som uppskattas snarare än byggnader helt efter egna preferenser. Hade 
barnen fått skapa fritt på en blank spelplan hade de kanske i större mån utgått från sin 
närmiljö, då denna enligt Nordströms studie styr deras preferenser (Nordström 2010:519). 

Detta visar dock på att barn i kreativa processer såsom byggnadsutformning är mer 
bekväma i sammanhang de känner igen och kan utgå från, snarare än förlitar sig på infall 
som kommer instinktivt. Här syns således större påverkan av inlärda preferenser utifrån de 
kulturella teorierna, istället för de medfödda som tidigare visat sig i byggnadsutformningens 
fönster och terrasser (Steg, van der Berg & de Groot 2012:39-42).

En annan utmärkande skillnad var att det i Haninge fanns flera planskilda övergångar över 
vägen, där gående tog sig över via en bro. Detta kan tyda på en annan syn på trafiksäkerhet 
i Haninge jämfört med Sigtuna och Lund som diskuterades i resultatanalysen, men det 
kan även bero på att vägen delade spelplanen i två halvor och det därför blev viktigare att 
kunna korsa den än i de andra studerade fallen. Oavsett orsak tyder detta på att kontexten 
har betydelse för barns skapande, och påverkar de stadsbilder som barn bygger upp i 
Minecraft. Det förekom även lokal påverkan av byggnadernas utformning, då Lund hade 
regnbågsfärgade höghus i två förslag, medan Sigtuna hade fler trähus. 

I både Haninge och Lund var stora delar av området bilfritt, medan bilen har fått högre 
prioritet i Sigtuna, vilket tyder på att barnen där har större fokus på att planera för bilism. 
Detta kunde ses då det i nästan samtliga förslag i Sigtuna hade anlagts nya bilvägar, vilket 
inte var fallet i Lund och Haninge. Det förekom även fler och större parkeringsytor i Sigtuna, 
samtidigt som en majoritet av markbostäderna hade försetts med garage. Förekomsten 
av bilvägar skulle kunna avskrivas som en tävlingsområdesrelaterad företeelse, eftersom 
Sigtunas tävlingsområde var större och därför kan antas kräva bilvägar för att exploateras. 
De många enskilda parkeringsgaragen kan bero på den höga förekomsten av friliggande 
hus och de stora parkeringsytorna ett resultat av den plats som finns på spelplanen, liksom 
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för bilvägarna. Sigtuna var dock det enda fallet som även innehöll bensinmackar, där 
dessa förekom i flera tävlingsförslag, medan det i Lund och Haninge inte förekom en enda. 
Detta kan inte avskrivas som tävlingsområdesrelaterat på samma sätt som det utbredda 
vägnätet, och kombinationen mellan ett utbrett vägnät och många bensinmackar tyder på 
en medvetenhet för bilisters behov, som inte kan ses i de andra förslagen. Denna tendens 
kan således ses som geografiskt bunden snarare än relateras till tävlingens kontext, och 
antyder att barn i glesare byggda miljöer värdesätter bilen högre än de i tätare områden 
med mer kollektivtrafik. 

Vad som stod i tävlingsinstruktionerna har haft betydande inflytande, eftersom de 
mer omfattande och detaljerade instruktionerna ledde till att barnens tävlingsförslag 
hamnade närmare en vuxen bild av staden. I instruktionen för Sigtunas tävling nämndes 
exempelvis hållbarhet (Hultén 2015:22), samtidigt som Sigtunas tävlingsförslag var 
de enda som innehöll vindkraftverk. I tävlingsformen Controlled i Lund kunde störst 
rumslig medvetenhet ses, samt störst överensstämmelse med rådande trender.  Det 
var även denna tävlingsform som hade de mest omfattande instruktionerna (Hornwall 
2015:6). I tävlingsförslagen från Lund och Haninge hade barnen även arbetat mest 
med fasadutformning och lager, samtidigt som det i dessa fall efterfrågades kreativitet 
i tävlingsinstruktionerna (Haninge kommun 2015b; Hornwall 2015:6). Detta bekräftar 
Horellis påstående att barn, trots att de är aktiva medskapare till sin omvärld, är påverkade 
av de strukturer som finns omkring dem (Horelli 1997:105). Det visar även på en vilja att 
följa instruktioner och göra bra ifrån sig, vilket skulle kunna härledas till de priser som 
utlovades i de respektive tävlingarna. 
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Diskussion, slutsatser

och vidare forskning
För att kunna uppfylla det vidare syftet och problemställningen behövs ytterligare 
diskussion utöver frågeställningarna, om barnperspektivet i planering och hur barns bilder 
av staden kan tolkas med Minecraft. Utifrån detta diskuteras därför nu även deltagande 
samt tolkning av barns platser, för att kunna dra slutsatser utifrån studien som genomförts.

Deltagandet och Minecraft
I inledningen antogs att Minecraft som kommunikationsmetod kunde råda bot på en del 
av problematiken i dialog med barn (Cele & van der Burgt 2015:18), då den möjliggör 
för barn att bygga sina stadsbilder samtidigt som det är tydligt vad objekt och byggnader 
föreställer. Minecraft som dialogmetod stämmer överens med det artisteri och den lek 
som enligt Cele bör vara närvarande vid kommunikation med barn (Cele 2006:19). Det 
stämmer också delvis överens med den action research-orienterade design som Horelli 
förespråkar, då byggandet i Minecraft är handlingsorienterat och lekrelaterat. De fall som 
studerats här saknar  dock det nulägesorienterade elementet, eftersom en framtidsbild har 
efterfrågats av de som håller i de respektive tävlingarna (Horelli 1997:108,112; Haninge 
kommun 2015b; Hornwall 2015:6; Hultén 2015:22). Utifrån detta bör dialog genom 
Minecraft ske med annorlunda instruktioner än de som förekom i de undersökta fallen, 
där dessa är mer nulägesorienterade.
 
I de tävlingar som undersökts kan barnens deltagande enligt Arnsteins stege hamna i det 
som Khakee kallar symboliskt deltagande, eftersom barnen blir lyssnade på och får berätta, 
men utan tillräcklig makt att kräva att bli lyssnade på (Arnstein 1969:217; Khakee 2006:16-
17). Barnens åsikter belönas visserligen med priser, men de idéer som framkommer behöver 
inte tas med i det vidare arbetet. Trots att dialogmetoden är fri och tillåter barnen att uttrycka 
sig på sin egen arena är det således samma typ av deltagande som tidigare förekommit när 
ett barnperspektiv har intagits i planeringssammanhang (Cele & van der Burgt 2015:20; 
Nordström 2010:524). Vid Minecraft som kommunikationsmetod kan dock mer press läggas 
på de som tog initiativ till dialogen, eftersom barnens stadsbyggnadsförslag och önskningar 
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syns tydligare än vid andra dialogformer, såsom intervjuer eller teckningar. Förslagen 
offentliggörs även i prisutdelningar och publiceringar (Haninge kommun 2015b; Hornwall 
2015:2; NCC 2012), vilket gör att de syns mer offentligt än exempelvis en samrådsredogörelse.

Barnkonventionen säger främst att barn ska få göra sina röster hörda, och att deras behov 
ska tillgodoses (UNICEF 2009:14,18,19,29). Utifrån studien är Minecraft en något osäker 
metod för detta, i alla fall i den undersökta tävlingsformen, eftersom det inte är säkert att 
barnen framhäver sina egna behov. Stadsbilden som kommer fram kan lika gärna vara 
barnens bild av en vuxens behov och preferenser, eftersom det är vuxna som sitter i de 
respektive jurygrupperna och bedömer vem som ska få pris. 

Oavsett vilket resultatet tävlingarna ger ses enbart genomförandet av dem som något 
positivt enligt flera forskare, där barns deltagande ses som en framgång i sig (Cele & van 
der Burgt 2015:22-24; Freeman, Nairn & Sligo 2003:55). Huruvida detta är relevant för 
de undersökta tävlingarna går inte svara på utifrån empirin och analysen eftersom inga 
uppföljningar har gjorts. Oavsett vilken inverkan tävlingarna har på planprocessen är 
Minecraft en dialogmetod som kan engagera och intressera barn för planeringsfrågor på 
andra villkor än vid mer traditionell kommunikation, och eftersom det är ett spel kan 
dialogen ske i barnets egen takt. Väcks ett intresse och en vilja att påverka hos barnen, 
eller en insikt om att de kan mer än de insåg tidigare, kan de börja kräva mer. Här kan 
exempelvis en enklare redogörelse efterfrågas, där det redovisas vad som följer med till 
nästa planeringsskede.

Tolkande av barns stadsbilder
Det blir enligt studiens analys tydligt att flera teoretiska perspektiv krävs för att tolka 
barnens stadsbyggnadsförslag, eftersom de som utgår från vad barn uppskattar, såsom 
Kyttä (2004), Nordström (2010) och Kylin (2004) alla behandlar delar av miljön, men inte 
miljön i sin helhet.

En betydande del av forskningsgenomgången om barn handlar även om hur de har en 
annan perception än vuxna (Howard 2011:110; Ross 2005:339; Rasmussen 2004:155, 
Tuan 1975a:207; Kylin 2004:11). Detta kan delvis bekräftas av studien eftersom det fanns 
vissa element i Minecraft-modellerna som var svårtolkade tydligt att barn interagerar med 
miljön på ett annat sätt än vuxna (Kylin 2004:11; Kyttä 2004:179-180), då stort fokus var 
lagt på funktioner och utemiljöer. Dessa var ofta dekorerade och genomtänkta, det fanns 
också en plan för hur en person i modellen ska ta sig mellan olika platser och hur personen 
ska använda dem. Den stora mängden lekplatser kunde enligt analysen tolkas som att 
barn visade en önskan att kunna leka (Kylin 2004:11), dock kan de även tolkas bildligt 
och peka på att barn vill ha platser för barn. Platser för barn har delvis bagatelliserats i 
forskningsöversikten, då de kan ses som fantasihämmande eller tvingande, samt baseras 
på en vuxens ofta felaktiga bild av vad barn behöver (Rasmussen 2004:161,165,171; Cele 
& van der Burgt 2015:26; Howard 2011:110). Att en så stor mängd lekplatser ändå var 
närvarande i barnens bilder av staden tyder utifrån detta på att barn vet vilka platser som 
är tänkta för dem, och hur dessa ser ut. En lekplats kan således ses som en  trygghet, 
eftersom de ser likadana ut överallt kan barn lätt känna igen dem vid vistelse i nya miljöer. 
Här kan exempelvis nya bekantskaper stiftas, som upptäckandet och fantasiskapandet av 
barns platser sedan kan utgå från. En mer hemlig lek som kanske är mer fantasifull och 
givande för barnen kan ur detta perspektiv vara hämmande för nya sociala relationer. 
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I studien blev det tydligt att kontexten har stor betydelse i tolkandet av barnens stadsbilder, 
både geografiska förutsättningar och de respektive tävlingarnas förutsättningar. Vad som 
stod i tävlingsinstruktionerna påverkade hur nära planeringstrenderna och en vuxen 
stadsbild tävlingsförslagen gav uttryck för, medan geografiska förutsättningar påverkade 
detaljer såsom färgval eller funktioner. Det blev även tydligt att barnen verkade föredra 
mer omfattande instruktioner, exempelvis i fallet Lund där 90% valde tävlingsformen 
controlled. Tävlingsformen freestyle, som uppmuntrade mer fritt skapande på ett sådant 
sätt som vuxna föreställer sig att barn gärna arbetar, blev här nästintill bortvald (Hornwall 
2015:13,26). Den norm som i teorigenomgången diskuterades om att kompetens i 
planeringsfrågor mäts ur ett vuxet perspektiv (Cele & van der Burgt 2015:18) verkar 
således även vara etablerad hos barnen.

I de fall som undersöktes i studien är det utifrån detta resonemang inte självklart att barnen 
som medverkade helt och hållet byggde sin värld och eller visade vad de efterfrågar för att 
leka bra i miljön, utan det kan lika gärna vara hur de tror att vuxna vill att en stad ska se 
ut. Detta behöver dock inte vara negativt när ett barnperspektiv intas, eftersom barn rör 
sig i stadens alla delar, inte enbart de som är planerade för att vara barnvänliga. Det tyder 
snarare på att det vid kommunikation med barn har stor påverkan vilka instruktioner de 
får. Ifall dialogen eller undersökningen i fråga handlar om att identifiera en friare, mer 
uppriktig bild av vad barn vill ha är det mer fördelaktigt att ha minimala instruktioner, 
eftersom barnen enligt stycket ovan idealiserar och eftersträvar den vuxnas kompetens. 

Det gick inte att hitta någon större påverkan av de planeringstrender som identifierades i 
analysen, istället för att påverkas av trender verkar barnen snarare vända sig emot vissa av 
dessa. De barns platser som diskuteras i den teoretiska överblicken kan visa sig i de stora, 
odefinierade friytor som fanns i barnens tävlingsförslag (Rasmussen 2004:162-165). 

Detta tyder på att delar av barnens rörlighet och affordances (Kyttä 2004:179-180) som 
enligt studiens analys utpekats vara viktigt, kan gå förlorat om förtätningsidealet går 
för långt. Att lämna fria ytor oplanerade behöver inte innebära en stor utspridning av 
bebyggelse, utan handlar mer om att ge barnen möjlighet att forma platser som de vill. 
Då det är svårt att planera in barns verklighet för att denna är spontan och föränderlig 
kan barnperspektivet istället innebära att skapa möjligheter för barn att använda miljön 
som de själva vill. Att ha odefinierade ytor och platser, något som kanske skrämmer vissa 
planerare, är istället önskvärt för många av barnen. Det kan således vara fördelaktigt att 
fortsätta de kritiska granskningarna av förtätningsidealet som pågått de senaste åren, och 
samtidigt undersöka hur detta påverkar barns lek och rörlighet.



76

Slutsatser och vidare forskning
Utifrån studien framkom att barns bilder av staden innehåller många funktioner, lekplatser, 
färger och obestämda ytor. De visade sig inte vara påverkade av planeringstrender i någon 
större grad, utan vände sig snarare emot dessa. Barnen i studien påverkades dock desto 
mer av kontexten för tävlingarna, där främst spelplanerna och instruktionerna de fick  
hade inverkan på de preferenser som framkom, men även den lokala stadsbilden. 

Utifrån studien blir det också tydligt att det är viktigt i planering att ha både platser 
skapade för barn och oplanerade områden och ytor som har potential att bli barns platser. 
Detta innebär att ett barnperspektiv bör intas i samtlig planering, snarare än ses som en 
exklusiv åtgärd utöver det vanliga. Istället för att försöka förstå och planera barns värld 
bör barnperspektivet här handla om att möjliggöra för barn att skapa egna platser, genom 
att undersöka hur den rörlighet och de oplanerade ytor som de enligt analysen efterfrågar 
kan förverkligas. 

Eftersom detta var en liten studie på en form av material som, vad jag vet, inte har 
analyserats i forskningsammanhang tidigare bör det generaliseras med försiktighet. De 
resultat och slutsatser som uppenbarats kan inte sägas gälla för barn generellt, snarare 
var det detta som framkom från barnen i den här studien, och så här som jag tolkade 
dem. Flera liknande studier på samma typ av material skulle därför vara intressant, dessa 
kan förslagsvis vara mer fokuserade på vissa kontextuella påverkansfaktorer eftersom det 
bekräftades att kontexten är viktig för barns skapande. Template analysis visade sig vara en 
fördelaktig metod för att analysera typen av empiri, och rekommenderas vidare.

Att de fall som här analyserats var utformade som tävlingar kan vara negativt om ett 
“genuint” barnperspektiv ska identifieras, eftersom det framkom av studien att syftet att 
vinna priser kan ha vägt högre hos barnen än att förmedla en ärlig önskan. Denna studie 
var också övergripande för att kunna undersöka många faktorer och påverkanskällor, 
men mer djupa studier skulle exempelvis kunna vara att ha en dialog med barnen efter 
byggandet, och fråga varför saker ser ut som de gör. Den verbala kommunikationen har 
visserligen problematiseras i studien, men med en brygga som både barn och vuxna kan 
förstå, här Minecraft, finns nya möjligheter att föra dessa diskussioner. 
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