
DÅTID NUTID
BILFRIA GATOR BLIR 
PERMANENTA RUNT 
OM I STADEN OCH 
ANDRA TRANS-
PORTMEDEL 
PRIORITERAS

FÖR 100 ÅR SEDAN FANNS 
CA 5600 BILAR I SVERIGE

1950 -TALET MEDELKLASSEN 
SKAFFAR BIL

1916 - PARKLEKEN I 
VASAPARKEN ÖPPNAR

1980 - 200 
BEMANNADE 
PARKLEKAR I 
STOCKHOLM

FÖRÄNDRINGEN 
SKER STEGVIS OCH 
BARN BLIR EN 
NATURLIG DEL AV 
STADSMILJÖN IGEN

1920 FICK EN 8 ÅRING 
I SHEFFIELD RÖRA SIG 

FRITT I EN RADIE PÅ 
9,5 KM FRÅN HEMMET

1950 

1970 

2010 

2008 ÄR DET 
54 PARKLEKAR 
KVAR GENOMSNITTET FRITYTA 

I LANDET ÄR 45M2, 
VILKET MOTSVARAR 
UNGEFÄR TRE PARKE-
RINGSPLATTSER

GATURUMMET 
ANPASSAS EFTER 

BARNEN

RÖRELSEFRIHETEN 
ÖKAR PÅ SIKT

FLER BARN RÖR OCH 
UPPEHÅLLER SIG I 

GATURUMMET. KÄNS-
LAN AV TRYGGHET 

ÖKAR I STADEN

FRAMTID
BARNBIDRAGET

GATA FÖR GATA 
FÅR  SMEKABS 
UPPDATERADE 
MÖBLERING 

9,5 
KM

1,5 
KM

0,8 
KM

0,3 
KMRörelsefrihet under en generation. (Boverket,Tim Gill, barnforskare, England)

GRÖNA YTOR 
ÖKAR OCH 
HÅRDGJORDA 
YTOR MINSKAR

Idag är få saker anpassade för barnen i 
gaturummet. Det finns få upplevelser i barns 
ögonhöjd som triggar deras upptäckarglädje 
och utveckling. Gatan är idag de vuxnas värld. 

Måste det vara så? Kan man med barnets 
perspektiv på gatumiljön som utgångspunkt 
vända en trend från en otryggt och anonymt 
offentligt gaturum till en trivsammare och på 
sikt tryggare stadsmiljö med fler inslag från 
barnets värld av lekfullhet, färger, taktilitet, 
värme, fantasi och nyfikenhet?

Kan barnperspektivet på gaturummet förändra 
hur vi ser och upplever staden? En förändring 
som med små steg kan förändra vår fysiska 
och psykiska hälsa och i förlängningen vårt 
samhälle. 

Staden idag - en plats för alla och ingen

Staden kan upplevas som en kaotisk och otrygg 
plats där många saker samsas på en begränsad 
yta. Gaturummet domineras sedan länge av 
biltrafiken och på resterande ytor ska funktioner 
som ekosystemtjänster och dagvattenhantering 
samsas med cyklar, elsparkcyklar, lyktstolpar, 
skräpkorgar och sist men inte minst de möbler 
som stöttar det sociala livet i staden. Under lång 
tid har ytor för möten, vila och det sociala livet 
haft en låg prioritet i gaturummet. Det har börjat 
förändras.

Framtidens stad -finns det plats för fler 
möbler i staden?

Vi behöver kanske inte fler möbler i staden, om man 
ser till hur vi har förbrukat jordens resurser. Det 
vi nu producerar för att möta stadens behov har 
högre krav på sig. De måste hålla längre, kunna 
återanvändas och “hackas”/ få nya funktioner. Ett 
cirkulärt tänkande och nya affärsmodeller vinner 
mark allt snabbare och är snart branschpraxis. 
Det krävs multifunktionella möbler som kan göra 
fler saker som hjälper till i vardagen. Vi tror att 
genom att tillföra värme och lekfullhet bidrar vi till 
att få människor att känna sig inkluderade i staden. 

Barnbidraget -bortom lekplatser, mot 
barns infrastruktur

Så vad kan Smekab Citylife:s göra för att förbättra 
livsvillkoren för de allra minsta medborgarna 
i våra städer? Lekutrustning? Ja, kanske, men 
samtidigt finns det gott om lekutrustning på 
marknaden. 

Vår idé är att fokusera på det som Smekab 
Citylife:s gör bra idag och att istället utveckla det 
befintliga sortimentet, med barnen som utgångs-
punkt. Därigenom kanske stadsmiljöer som redan 
innehåller Smekabs produkter inte behöver rivas 
utan uppgraderas! 

Med tillägg till Smekab Citylife:s befintliga sortiment 
vill vi alltså utvidga möjligheterna med produkterna. 
Vi adderar funktioner och visar att möblerna kan 
rikta sig till fler målgrupper. Med tilläggen för 
Smekab Citylife:s in lekfulla och inkluderande 
element som låter barnen återta staden.

Barnfokus är en viktig 
framtidsfaktor. Forskningen visar att 
en barnvänlig stad också gynnar häl-
sa och välbefinnande, lokal ekonomi, 
säkerhet, starkare samhällen, natur 
och hållbarhet, resiliens och bli en 

katalysator för att förbättra städer. En 
stad som är bra för barn är bra för 

oss alla. 

~Rapporten “Cities alive—designing 
for urban childhood”, ARUP 2017

”Children are a kind of indicator 
species. If we can build a success-
ful city for children, we will have a 

successful city for all people.” 

~Enrique Peñalosa; Borgmästare i 
Bogota, Colombia

Den 13 juni 2018 röstade Sver-
iges riksdag ja till att göra 

barnkonventionen till lag. Barn-
konventionen kommer att bli 
inkorporerad i svensk lag och 

börjar gälla från 1 januari 2020. 

~Sveriges riksdag

- Barn och unga utgör 20% av 
stadens invånare! Sverige var 

under 1900-talet internationellt 
känt för god stadsplanering med 
barnens behov i fokus. Det ryktet 

har vi inte längre. 

~Helena Bjarnegård, riksarkitekt

“Barn är ett folk och de bor i ett främ-
mande land, detta land är ett regn 

och en pöl
Över den pölen går pojkarnas båtar 
ibland och de glider så fint utan köl

Där går en flicka som samlar på ste-
nar, hon har en miljon

Kungen av träd sitter stilla bland gre-
nar i trädkungens tron

Där går en pojke som skrattar åt snö
Där går en flicka som gjorde en ö av 

femton kuddar
Där går en pojke och allting blir glass 

som han snuddar
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla 

folket”

~Olle Adolphson, låtskrivare

 Genom att sätta barnen först kan 
vi skapa den bästa revolutionen vi 

någonsin sett.

~Erion Veliaj, borgmästare, Tirana, 
Albanien



Vårt koncept 

Att uppnå visionen om en trivsammare stad 
för alla genom ytterligare en produkt/pro-
d- uktfamilj tror vi har sina begränsningar. Vår
t förslag vill istället lägga an ett barnperspekti
v på Smekab Citylife:s befintliga produkter.

Pin - VÄRMEBUBBLAN

Pins väderskydd har fått en varm och go 
stam som både barn och vuxna kan stanna 
och värma upp sig vid, kanske träffa en 
ny kompis? De uppvärmda bubblubblorna 
kan vara i metall som mässing eller färgad 
glasfiber.

Ett urval av Smekab Citylife:s produkt-
sortiment

Forma - TEATERN

Forma har fått en ny liten kompis! En inre 
ring blir en samlingsplats för de små. När hela 
förskolan ska samlas kan den till och med bli 
en liten amfiteater eller ett uteklassrum. 
Materailen är desamma som i Forma, kanske 
finns en version med målat trä.

Publicus - AKABUS

Lär dig räkna med Abakus! När stället inte är 
upptaget av cyklar så är det fritt fram att flytta 
över figurerna till andra sidan. Inte helt fel att 
få lite motorik medan mamma och pappa låser 
upp cyklarna.

Sektionsräcke 2000 - VINDFLÖJELN

En kjol av “rundstålsstavar” pryder mellan-
liggaren och bjuder på en musikstund mitt i 
stadens jäkt o stress.

Vera solo - PÄRLPLATTAN

Vera kan prata! Stolsitsens stålstänger träs med 
färgade glas eller plastkulor (av återvunnet 
material) som både är sköna att sitt på för lite 
massage men det går också att snurra fram olika 
meddelanden!

Adapter - BYE BYE VARDAGSTRISTESS

Att gå hem från skolan är inte längre en tråkig 
transportsträcka. Här och var bjuder Adapter på 
skojiga subtila små händelser, en liten balansövning, 
eller en pratstund med bästa kompisen.

Hur kan vi utveckla dem till att bli meningsfull
a möbler även för stadens yngsta medborgare
? Här redovisar vi några idéer på vad som skull
e kunna utvecklas. Vi är övertygade om att de
t finns minst lika många till -vägen till en trivs-
ammare stad börjar med barnen

1+1=3 ?
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