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Förord

Nu är det dags för mig att skriva de sista raderna på mitt masterarbete. Det här masterarbetet 
är en slutprodukt av mina studier på masterprogrammet i Stadsplanering. Fem väldigt roliga, 
utmanande och lärorika år på BTH är härmed över. 

Mitt intresse för planering av skolgårdar var grogrunden för denna uppsats. Uppsatsen har 
dock utvecklats till att handla om något mycket större och mycket mer komplext än vad jag 
trodde i början. Jag hoppas att denna uppsats kan bidra till ett nytt sätt för oss planerare att 
tänka om plats. 

Jag vill rikta ett särskilt stort tack till min handledare Lina Berglund-Snodgrass som genom 
givande diskussioner utmanat och stöttat mig i mitt uppsatsskrivande. Tusen tack Lina, du har 
varit en klippa! Jag vill även tacka alla ni som deltagit i studien och ett särskilt tack till er på 
Tullskolan i Karlskrona. Utan er, och utan era underbara elever, hade det varit svårt för mig att 
genomföra denna studie. Tack Linus för att du har stöttat mig under processen ♡ Tack mamma 
och pappa för stöttning och kloka råd. Tack till min Londontessa för att du avdramatiserat 
skrivarprocessen. Och tack alla fina och underbara vänner jag har i mitt liv! 

Susanne Ohlsson
Karlskrona 8 juni 2017 
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Sammanfattning

Denna uppsats syftar till att undersöka hur plats generellt produceras i relation mellan plane-
ring, förvaltning och brukare. För att kunna ta reda på detta har denna uppsats fokuserat på att 
undersöka hur skolgården produceras som plats. Det undersökta studieobjektet i uppsatsen, som 
uppsatsförfattaren har haft som utgångspunkt i empiriinsamlingen, är låg- och mellanstadie-
skolan Tullskolan i Karlskrona kommun. 

Uppsatsen har genom Paulssons (2015) tolkning av det teoretiska perspektivet aktör-nätverks-
teori (ANT) undersökt hur skolgården som plats produceras i relation mellan dessa tre prakti-
ker. Paulssons (2015) tolkning av ANT har valts som teoretiskt perspektiv eftersom teorin tillå-
ter uppsatsförfattaren att synliggöra relationer mellan människor, men också relationer mellan 
människor och andra icke-mänskliga ting. 

I uppsatsen påvisas det att de tre praktikerna har olika föreställningar och målsättningar med 
hur platsen skolgården ska tas i bruk och användas. Det framkommer även att det finns vissa 
konflikter i dessa målsättningar mellan praktikerna. Slutligen framkommer det att studieob-
jektet Tullskolans skolgård samproduceras som en säker plats för rörelselek och laglek av de tre 
praktikerna planering, förvaltning och brukare. Alla tre praktiker påvisar således, på ett eller 
annat sätt, att den studerade skolgården som samproducerad plats ska vara en säker plats för 
rörelselek och laglek. Förhoppningen med denna studie är att den ska ändra ett etablerat syn-
sätt inom planering där de tre praktikerna planering, förvaltning och brukare ses som skilda 
praktiker utan relation med varandra.
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1. Introduktion

1.1 Problemställning 

”I utformning av skolgårdar och förskolegårdar är det viktigt att veta vem utemiljön är till för och 
vilka krav verksamheten ställer på den. Det är viktigt att utemiljön stimulerar lek och fantasi, akti-

vitet och återhämtning, nyfikenhet och lärandet” (Boverket, 2015, s. 59).

”Lekredskap som stimulerar till rörelse (gunga, hoppa, rutscha, balansera, hänga, klättra) är alltid väl 
använda” (Boverket, 2015, s. 70).

”För klättring rekommenderas att spara flerstammiga träd och träd med lågt sittande grenar, liksom 
buskträd och större buskar med sega grenar. Täta buskage som är tillräckligt breda för att skapa rums-
upplevelse är värdefulla, liksom naturliknande blandbestånd med bryn. Här kan barn organisera 

egna platser och använda sig av det lösa material som finns på platsen” (Boverket, 2015, s. 60).

Dessa ovanstående citat, som är tagna från Boverkets handbok Gör plats för barn och unga! 
(2015), visar på vilka riktlinjer som finns för utformning av barn och ungas utemiljöer, främst 
förskolegårdar och skolgårdar, som är vägledande vid planering. Dessa citat uttrycker att det är 
viktigt att barn och ungas utemiljöer ska stimulera till lek och fantasi, exempelvis att barn ska 
få möjlighet att klättra i träd, skapa ’sina egna platser’ samt leka med löst material som finns 
på platsen (Boverket, 2015, ss. 59-60). Det lyfts även fram att det är viktigt att dessa platser 
ska stimulera barnens aktivitet och rörelse, exempelvis genom olika lekredskap där barnen kan 
gunga, hoppa, klättra, balansera etcetera (Boverket, 2015, ss. 59, 70). Dessa riktlinjer av Bover-
ket visar på att Boverket önskar att organisera barnens fysiska miljö på ett sätt som främjar vissa 
typer av önskvärda beteenden, exempelvis en kreativ lek såsom trädklättring och kojbyggen av 
löst material (där barnen kan skapa ’sina egna platser’) samt rörelselek (hoppa, gunga, balan-
sera etcetera) (Boverket, 2015, ss. 59-60, 70). Planering förefaller i detta sammanhang vara ett 
organ som tar fram kvalitativa riktlinjer och ’planer’ om hur den fysiska miljön på skolgårdar1 
ska gestaltas i syfte att dessa förändringar av miljön ska påverka vad barnen gör på skolgården, i 
detta fall att barnen ska utöva en kreativ lek samt rörelselek. Frågan är dock om planeringsprak-
tiken kan reglera att barnen utövar en kreativ lek samt rörelselek på skolgårdar? Planering tycks 
nämligen ofta lyftas fram som ett organ som har ett stort fokus på själva planritningen (Olwig, 
1990, s. 47; Kylin, 2004, s. 13), således ett fokus på gestaltningen och den rumsliga organiserin-

1 I denna uppsats fokuserar uppsatsförfattaren på att studera skolgårdar och således inte alla utemiljöer för barn 
och unga. 
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gen av en plats. Planering lyfts sällan kunna reglera att det exempelvis ska finnas löst material 
på platsen som barnen kan använda i sin lek. 

Vid en första anblick tycks det således vara svårt för planeringspraktiken att uppnå Boverkets 
målsättning, genom Boverkets riktlinjer, med planeringen av skolgårdar eftersom planering-
spraktiken ej kan reglera att det exempelvis ska finnas löst material på platsen. Frågan blir då 
om det förefaller sig vara så att planeringen har svårt att uppnå Boverkets målsättning med 
planering av skolgårdar utan delaktighet av andra aktörer, exempelvis de som sköter om skol-
gården? 

De som ansvarar för förvaltningen av platser tycks kunna reglera att det ska finnas löst material 
på skolgården eftersom förvaltning av platser beskrivs av Jansson som den aktivitet som han-
terar, sköter om, de redan existerande strukturerna i en stad ( Jansson, 2009, s. 23), exempelvis 
grönområden, asfaltsytor etcetera. I en samtida nyhetsartikel från SVT Blekinge (2017) lyfts 
det fram att förvaltarnas arbete på en skolgård har påverkat barns lek. I denna artikel framgår 
det att förvaltarna ’missat’ att sanera en skolgård från gamla byggnadsrester, vilket resulterade 
i att barn lekte med byggmaterial på skolgården (Hult, 2017). Förvaltarna av skolgårdar skulle 
därmed, precis som planerarna, då kunna ses som involverade och delaktiga i hur platsen skol-
gården används och tas i bruk. 

Som tidigare nämnt kan det möjligtvis skönjas att planeringen, genom Boverkets riktlinjer, har 
som målsättning att barn ska utöva en kreativ lek samt rörelselek på skolgårdar. Bengtsson visar 
på att även förvaltningar kan styra sin verksamhet efter olika ’mål’ som talar om hur förvalt-
ningen av en plats ska gå till (Bengtsson, 2010, s. 140). En målsättning skulle kunna vara att en 
plats ska vara ’städad’, ’tillrättalagd’ och ogräsfri (Bengtsson, 2010, ss. 140-142). Om det förefal-
ler sig vara så att förvaltningar arbetar efter andra ’mål’ med sin verksamhet, än vad planeringen 
gör, kan detta vid en första anblick förstås som problematiskt eftersom det tycks vara tveksamt 
om planeringens mål med platsen kan uppnås, exempelvis att barn ska utöva kreativ lek samt 
rörelselek, om förvaltarna inte delar denna målsättning med platsen. 

På platsen skolgården kan det dock skönjas att det finns en tredje aktör som kan ses som invol-
verad och delaktig i hur platsen skolgården används och tas i bruk: de som främst använder 
skolgården, brukarna2. Brukarna skulle möjligtvis kunna inneha en annan föreställning om hur 
platsen skolgården ska tas i bruk och användas, som möjligtvis inte överensstämmer med plane-
ringen respektive förvaltningens målsättning med skolgården som plats. Det finns exempelvis 
iakttagelser på att barn gärna använder sin mobiltelefon under rasten på skolgården (Wijk, 
2015), något som vid en första anblick kan tyckas gå emot planeringens mål med skolgården: 

2  Brukarna i denna uppsats innefattar elever, lärare och andra anställda på skolan, i denna uppsats en arbetstera-
peut.
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att barn ska utöva en kreativ lek och rörelselek. I läroplanen, som visar på de mål skolan ska 
uppnå med sin verksamhet, framgår det bland annat att den svenska skolan ska arbeta med att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet under hela skoldagen (Skolverket , 2016, s. 9), vilket 
möjligtvis kan indikera på att exempelvis lärare helst ser att barnen ska röra på sig under rasttid 
på skolgården. Vid en första anblick kan det därmed skönjas att brukarna möjligtvis har egna 
föreställningar och målsättningar om hur skolgården ska tas i bruk och användas. En del av 
brukargruppen, exempelvis lärarna, skulle då möjligtvis även kunna ses som en aktör som kan 
påverka vad barnen gör på skolgården, exempelvis genom att lärarna uppmuntrar barnen att 
röra på sig. Men även mer materiella ting, som exempelvis mobiler, skulle möjligtvis kunna ses 
som något som påverkar vad barnen gör på skolgården. Det som brukarna gör på skolgården 
bör således påverka vad skolgården blir för en plats för planeringen, förvaltningen och brukarna 
eftersom alla tre aktörer kan ses om delaktiga och involverade i hur platsen används och tas i 
bruk. 

En fråga som lyfts blir då om planeringens ’mål’ med skolgårdar, att barn ska utöva en kreativ 
lek samt rörelselek, kan uppnås utan ett nära samarbete med platsens förvaltare och brukare, 
exempelvis skolans lärare eller förvaltare? Kan den önskvärda kreativa leken samt rörelseleken 
uppnås om alla arbetar utifrån olika målbilder? Vad blir det för skolgård om alla arbetar utifrån 
sin ’egen’ målbild? Behövs inte då ett samarbete som överskrider professionsgränserna mellan 
exempelvis planerarna och de som förvaltar platsen skolgården? 

1.2 Problemformulering 

Utifrån ovanstående exempel om skolgården kan en generell problematik skönjas. Exemplet 
ovan visar att det vid en första anblick kan förstås som att tre aktörer är involverade på en och 
samma plats: planering, förvaltning och brukare. Det kan dock skönjas att dessa tre aktörer 
möjligtvis kan inneha egna föreställningar om platsen som möjligtvis inte stämmer överens 
med de andra aktörernas målsättningar med samma plats. Detta gör att planeringen, förvalt-
ningen och brukarna vid en första anblick kan förstås som skilda utan relation med varandra 
och detta medför att de tre aktörerna inte hjälper varandra att få till stånd önskvärda effekter. 
Denna uppfattning av plats, vilken bör studeras närmare, kan ses som problematisk eftersom 
det i exemplet ovan kan skönjas att en aktörs målsättning med en plats (exempelvis planering-
ens målsättning att skolgården ska vara en plats där barn kan utöva kreativ lek samt rörelselek) 
är beroende av andra aktörers handlingar på samma plats (exempelvis att förvaltaren läm-
nar kvar löst material på skolgården som barnen kan leka med samt att lärarna uppmuntrar 
barnen att utöva denna typ av lek). Planeringens mål med platsen skolgården kan då, vid en 
första anblick, verka svår att nå om enbart planeringspraktiken innehar denna målsättning. 
Relationen mellan, bland annat, dessa tre praktiker (planering, förvaltning och brukare) har 
inom planering länge studerats som skilda från varandra (Paulsson, 2015, s. 9). Skolgården som 
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plats skulle då kunna ses som ett exempel på en större generell problematik och där relationen 
mellan planering, förvaltning och brukare kan studeras närmare för att bättre förstå hur plats 
produceras i relation mellan dem.  

1.3 Syfte

Det huvudsakliga målet med uppsatsen är att förstå hur platser generellt produceras i relation 
mellan planering, förvaltning och brukare. Denna förståelse avser att ändra ett etablerat synsätt 
inom planering där planering, förvaltning och brukare betraktas som skilda praktiker utan rela-
tion med varandra. Syftet med denna utökade kunskap om plats är att uppsatsen skulle kunna 
bidra till att planerare bättre kan planera för exempelvis skolgården, torget eller parken som 
plats. Genom att specifikt undersöka hur skolgården produceras som plats i relation mellan 
planering, förvaltning och brukare kan uppsatsen även bidra till ökad kunskap om just denna 
specifika miljö.  

1.4 Forskningsfråga

För att uppnå uppsatsens syfte samt besvara uppsatsens problemformulering ställs följande 
fråga:  
•	 Hur produceras skolgården som en plats? 

För att hjälpa uppsatsförfattaren att besvara huvudfrågan ställs två hjälpfrågor. Dessa frågor har 
som syfte att lättare organisera uppsatsens empiri och ska således ses som underordnade den 
huvudsakliga forskningsfrågan. 

Hjälpfrågor:
•	 Hur producerar planeraren, förvaltaren respektive brukaren skolgården?
•	 Hur överlappar planeraren, förvaltaren respektive brukarens nätverk varandra? 

1.5 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel. Första kapitlet behandlar problemställning, problemfor-
mulering, syfte och forskningsfråga. Andra kapitlet redogör uppsatsförfattaren för hur tidigare 
forskning diskuterar relationen mellan planering, förvaltning och brukare. Detta kapitel har 
som syfte att visa hur denna uppsats bidrar till detta forskningsfält. I kapitel tre redovisas teo-
retiskt perspektiv (Paulssons (2015) tolkning av aktör-nätverksteori), metod och metoddiskus-
sion samt en genomgång för hur uppsatsförfattaren ämnar att analysera empirin. I detta kapitel 
redovisas de analytiska begrepp som uppsatsförfattaren kommer analysera empirin utifrån. I 
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kapitel fyra redovisas empiriskt resultat och analys. I detta kapitel besvaras först hjälpfrågorna 
och sedan den huvudsakliga forskningsfrågan. I kapitel fem redovisas och diskuteras uppsat-
sens slutsats. I detta kapitel redogör uppsatsförfattaren igen för svaret på forskningsfrågan samt 
svarar på uppsatsen problemformulering. Avslutningsvis redovisas referenser i kapitel sex. Bila-
gor finnes längst bak i uppsatsen.
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2. Planering, förvaltning och brukare – 
    skilda från varandra 

Det här kapitlet lyfter fram hur forskning diskuterar relationen mellan planering, förvaltning 
och brukare. Detta kapitel har som syfte att visa hur denna uppsats kan bidra till forskningen 
inom detta ämne. Kapitlet börjar med att diskutera den svenska planeringen genom den ratio-
nella planeringen och den kollaborativa planeringen. Vidare redogörs det hur planering och 
förvaltning förhåller sig till varandra samt vad förvaltning i denna uppsats innebär. Därefter 
diskuteras planeringens och förvaltningens relation till brukare. Kapitlet avslutas med en sum-
mering av den forskning som finns inom forskningsämnet samt hur denna uppsats bidrar till 
forskning inom detta område.   

2.1 Svensk planering – en process som slutar vid målupp-
fyllnad

Sverige är en representativ demokrati, vilket avser ett system där Sveriges befolkning styr 
genom val av representanter som företräder befolkningens intressen. Tjänstemän på kommuner 
arbetar sedan för att uppnå mål som är uppsatta av de styrande partierna. Samtida planering 
i Sverige beskrivs av Strömgren (2007) som en politisk verksamhet, vilken är präglad av dessa 
representativa demokratiska ideal. Samtida planering i Sverige handlar utifrån Strömgrens 
antagande om att uppfylla politiskt uppsatta mål (Strömgren, 2007, s. 242) men även hur dessa 
politiska mål ska nås (process). Strömgrens antagande om den svenska planeringen har därmed 
stort fokus på måluppfyllnad (exempelvis att upprätta en skolgård som uppmuntrar till kreativ 
lek och rörelselek) och kan då förstås ha ett stort fokus på upprättandet av en plankarta och 
processen fram till att plankartan är gjord. Denna syn på planering som Strömgren visar på är 
dock ej särskilt uppseendeväckande med tanke på att planering enligt Olwig och Kylin ofta har 
ett stort fokus på planritningen (Olwig, 1990, s. 47; Kylin, 2004, s. 13). Det kan därmed skönjas 
att det finns ett dominerande förhållningssätt inom planering som visar på hur dessa politiska 
mål ska uppnås: genom plankartan. Hur utfallet blir på en plats, exempelvis hur en plats verk-
ligen används eller hur platsen sköts, kan dock förstås som skild från planeringen enligt denna 
syn. Samtida planering i Sverige utifrån Strömgrens position handlar således om att uppfylla en 
’målbild’, exempelvis en plankarta, men berör ej det som händer på platsen efter att målbilden 
är uppfylld, exempelvis hur platsen tas i bruk. 
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Den syn som Strömgren presenterar av planeringen i Sverige beskrivs av honom som ett exem-
pel på rationell planering (Strömgren, 2007, ss. 240-242). Enligt Allmendinger förstås ratio-
nell planering som en typ av planering som använder ’objektiva’ och vetenskapliga metoder 
när planeringsproblem ska lösas (Allmendinger, 2009, s. 50). Att ’objektiva’ och vetenskapliga 
metoder används när planeringsproblem inom den rationella planeringen ska lösas beror enligt 
Strömgren på att den rationella planeringen till stor del har tilltron på att det finns en ’objek-
tiv sanning och kunskap’ (Strömgren, 2007, ss. 46-47). Utifrån denna position karaktäriseras 
beslut inom den rationella planeringen av att de anses vara ’logiska’ då de bygger på denna 
’objektiva’ fakta som den rationella planeringen anser finns (Allmendinger, 2009, s. 63). Den 
rationella planeringen kan enligt Weber (1983 i Allmendinger, 2009) beskrivas utifrån två olika 
rationaliteter: målbild och process, vilka båda kortfattat nämndes ovan. Den ena rationaliteten, 
målbild, handlar om måluppfyllelse (Weber, 1983 i Allmendinger, 2009, ss. 63-64). Ett exem-
pel på målbild skulle kunna vara en skolgård som uppmuntrar till kreativ lek och rörelselek. 
Weber (1983 i Allmendinger, 2009) menar att målet, i detta fall en skolgård som uppmuntrar 
till kreativ lek och rörelselek, är en slutprodukt av flertalet handlingar och processer. Utifrån 
denna rationalitet är dock inte processen fram till målet det intressanta, det vill säga exempelvis 
hur tjänstemän ska handla för att skolgården ska bli en plats som uppmuntrar till kreativ lek 
och rörelselek. Utifrån denna position ligger istället fokus på att målet ska bli uppnått (ibid). 
Denna typ av rationalitet hittar vi i politiken, vilken sätter upp mål som tjänstemän ska uppnå 
(Weber, 1983 i Allmendinger, 2009, s. 63). Den andra rationaliteten, process, handlar istället 
om måluppfyllelse med fokus på vägen mot målet, i detta fall en skolgård som uppmuntrar 
till kreativ lek och rörelselek (Weber, 1983 i Allmendinger, 2009, s. 63). Denna rationalitet 
handlar om att hitta den mest effektiva vägen mot målet (ibid), det vill säga att ta reda på hur 
skolgården på det mest effektiva sättet kan bli en kreativ plats för barn samt en plats där barn 
kan utöva rörelselek. Denna rationalitet hittas däremot hos tjänstemän på kommuner, vilka har 
som uppgift att avgöra hur politikens uppsatta mål ska uppnås och genomföras (Weber, 1983 
i Allmendinger, 2009, s. 63). Utifrån antagandet om att det finns två rationaliteter inom den 
rationella planeringen förstås det att dessa två rationaliteter finns närvarande i den svenska 
planeringen samtidigt eftersom, som tidigare nämnt, planerare inom kommunen är tjänstemän 
som ska agera efter och avgöra hur redan uppsatta mål inom politiken ska lösas.

Det kan dock urskiljas när Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) studeras att den svenska pla-
neringen även kan ha drag av den kollaborativa planeringen eftersom ’kommunens medlem-
mar’, det vill säga medborgarna, ska ges möjlighet till påverkan och insyn av planering av 
mark- och vattenområden (Boverket, 2017). Betydelsen av att involvera medborgare i plane-
ringen lyfts fram i den kollaborativa planeringen. Den kollaborativa planeringen förstås av 
Allmendinger som en planering som lyfter fram vikten av att skapa dialog och samverka mellan 
olika delaktiga aktörer när planeringsproblem ska lösas (Allmendinger, 2009, s. 204). Utifrån 
detta antagande är syftet med att skapa dialog och samverka att nå konsensus och synliggöra 
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maktförhållanden i planeringen (Allmendinger, 2009, ss. 204-205, 220). Utifrån detta anta-
gande om den kollaborativa planeringen ses därmed planerare som en aktör av alla som deltar 
i en planeringsprocess (Allmendinger, 2009, s. 220). Utifrån dessa antaganden blir en tolkning 
att denna typ av planering utgår från att planeringsproblem enbart kan lösas genom samverkan 
mellan olika aktörer. Planering handlar således utifrån dessa antaganden till stor del om att 
involvera medborgare och andra berörda parter i planeringsprocessen. Faktum kvarstår dock att 
den representativa demokratin är rådande i Sverige. Detta medför att ett direkt medborgarin-
flytande, som den kollaborativa planeringen till viss del står för, motverkats eftersom en direkt 
demokrati inte är förenlig med den representativa demokratin (Strömgren, 2007, s. 242). Den 
rådande representativa demokratin i Sverige, där planerare inom kommuner är tjänstemän som 
ska agera efter och avgöra hur redan uppsatta mål inom politiken ska lösas, menar Strömgren 
utgör skälet till att planeringen i Sverige utgörs av så kallade rationell planering (ibid). Utifrån 
Allmendingers (2009) antagande om den kollaborativa planeringen samt Plan- och bygglagens 
(SFS 2010:900) paragraf om medborgarinflytande kan dock den kollaborativa planeringen ses 
som närvarande i svensk planering, dock enbart inom ramen för den representativa demokra-
tin. Ett medborgarinflytande förstås då handla om att legitimera planeringens målbild, inte att 
medborgarna direkt ska vara delaktiga i beslutet om vad själva målbilden för planeringen ska 
innebära eftersom det gör politikerna inom ramen för den representativa demokratin. Utifrån 
den position Weber (1983) presenterar av den rationella planeringen framstår således samtida 
planering som en process som ’slutar’ vid måluppfyllandet (i detta exempel framtagandet av en 
skolgård som uppmuntrar till kreativ lek och rörelselek) och planeringen innefattar inte det 
som händer på platsen efter målet är uppnått. 

2.2 De skilda praktikerna planering och förvaltning 

Förvaltning av platser kan utifrån Webers (1983 i Allmendinger, 2009) antagande om rationell 
planering ses som skild från planeringen. Förvaltning förstås av Jansson (2009) både som en 
aktivitet, själva personerna som utför skötsel av en plats, och som en organisation, vilken dele-
gerar skötselrelaterade aktiviteter till anställda som utför dem ( Jansson, 2009, s. 24). I denna 
uppsats definieras förvaltning både som en aktivitet och som en organisation, i likhet med Jans-
son (2009), och avser kommuners förvaltning av platser. De arbetsuppgifter en förvaltning har 
varierar beroende på vilken plats förvaltningen har ansvar för. Bengtsson (2010) lyfter fram att 
förvaltarna av utemiljöer kan anta olika strategier, olika ’skötselideal’, för hur förvaltningen av 
grönska ska genomföras. Bengtsson har identifierat fyra ’skötselideal’ som svenska kommuner 
arbetar efter, vilka vardera har olika målsättningar med förvaltningen av platser. Det estetiska 
skötselidealet karaktäriseras enligt detta synsätt av ett välskött, ogräsfritt och välstädat utseende 
på ett grönområde. Det ekonomiska idealet innebär däremot att skötseln av platsen genomförs 
med rationella metoder som gör skötseln kostnadseffektiv att utföra. Det sociala skötselidealet 
har enligt denna position som mål att tillgodose människors möjlighet till rekreation och upp-
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levelse. Detta ideal kan innebära nya förvaltningsformer där brukare är delaktiga i skötseln och 
utformningen av platsen. Det ekologiska skötselidealet strävar däremot efter en naturlik och 
upplevelserik miljö (Bengtsson, 2010, ss. 139-144, 160, 162-163). Utifrån detta antagande, att 
förvaltningar kan inneha olika ’skötesleideal’, kan även förvaltningar förstås som att dem, pre-
cis som den rådande planeringen i Sverige, strävar att uppnå en ’målbild’ med sin verksamhet. 
’Målbilden’ i detta fall skulle då vara exempelvis kunna vara ett ogräsfritt och ’städat’ utseende 
på en skolgård. 

Jansson menar att anledningen till att varför planering och förvaltning betraktas som åtskilda 
kan bero på att planering handlar om att utarbeta nya strukturer i en stad, medan förvaltning 
däremot handlar om att hantera de redan existerande strukturerna som finns i en stad ( Jansson, 
2009, s. 23). Utifrån ett sådant antagande handlar planering om att utarbeta nya strukturer, vil-
ket innebär att fokus hamnar på plankartan, medan förvaltning fokuserar på att sköta om det 
som redan är byggt. Utifrån detta synsätt skulle då förvaltning av platser kunna ses som något 
som ’tar vid’ när planeringens ’målbild’ är uppnådd, exempelvis när en skolgård är uppbyggd 
enligt plankartan. Att planeringens arbete på en plats ’avlöses’ av förvaltnings arbete på samma 
plats ger intrycket att planering och förvaltning ej samspelar, att de två praktikerna inte sam-
arbetar utifrån en gemensam målbild. De två praktikerna framstår därför som skilda ( Jansson, 
2009, ss. 23, 73). Jansson visar även på att förvaltning av ytor för barn, exempelvis skolgårdar 
eller lekplatser, även tenderar att utgöra en isolerad del av andra verksamheter i svenska kom-
muner än enbart planeringsverksamheten ( Jansson, 2009, s. 73). Detta gäller exempelvis olika 
tekniska avdelningar på kommunen (ibid). Förvaltning av platser verkar således enligt denna 
position även kunna vara isolerade från andra verksamheter i svenska kommuner, inte bara 
planeringen. 

Paulsson menar att effekten av att planering och förvaltning ses som skilda från varandra blir 
att de två praktikerna kan utgöra hinder för varandra (Paulsson, 2015, s. 231). Ett exempel är 
att om ena praktikern, exempelvis planeringen, arbetar mot ett mål (en skolgård som uppmunt-
rar till kreativ lek och rörelselek) som kontrasterar mot den andra praktikerns mål (ett ogräsfritt 
och städat utseende på skolgården) kan möjligtvis en praktikers handlande medföra att den 
andra praktikerns mål inte uppfylls eller att ingen praktiker uppnår sin ’målbild’. Utifrån detta 
antagande kan det förstås att resultatet av att praktikerna ses som skilda från varandra kan bli 
att en plats varken används på det sätt planeringen eller förvaltningen hade som målsättning. 

2.3 Brukarnas målbild – inte nödvändigtvis densamma 
som planeringens och förvaltningens målbild

Utifrån Janssons (2009) och Paulssons (2015) antagande ovan kan det skönjas att planering 
och förvaltning ses som skilda och att detta resulterar i att de inte samspelar med varandra, att 
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de inte samarbetar utifrån en gemensam målbild. Hur ser då relationen ut mellan förvaltningen 
och planeringen å ena sidan och användarna av en plats, de så kallade brukarna å andra sidan? 
Brukare i denna uppsats definieras som de använder en plats, i detta fall skolgården, och omfat-
tar elever, lärare och andra anställda på skolan, exempelvis arbetsterapeut.

Tidigare har det noterats, med utgångspunkt i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), att det 
finns en relation mellan planering och brukare i och med att ’kommunens medlemmar’ ska 
ges möjlighet till påverkan och insyn av planering (Boverket, 2017). Utifrån detta antagande 
har det dock kunnat skönjas att ett involverande av brukare i planeringen dock ska ske inom 
ramen av den rådande representativa demokratin (Strömgren, 2007, s. 242). Det blir därmed 
tydligt att medborgarna inte är delaktiga i  beslutet om vad planeringens ’målbild’ ska innebära 
eftersom det gör politikerna inom ramen för den representativa demokratin. Medborgarna kan 
då förstås vara delaktiga i processen mot det redan uppsatta målet, men inte i själva beslutsfat-
tandet av målet. Planerare och brukare har således en etablerad relation med varandra, men det 
är otydligt vad som brukarna egentligen kan påverka eftersom deltagandet enbart kan förstås 
beröra processen mot den politikerbestämda ’målbilden’. 

Tidigare nämndes det att kommuner i Sverige kan ha olika ’ideal’ för hur förvaltning av platser, 
till exempel grönområden, ska gå till. Ett skötselideal, det sociala skötselidealet, lyfter Bengts-
son (2010) fram som ett ideal som har brukarna av platsen i huvudfokus. Hon menar då att 
förvaltningar som arbetar med det sociala som ideal betraktas som lyhörda för vad brukarna 
önskar av en specifik plats. Hon lyfter även fram att förvaltningen inom detta ideal ser till att 
så många personer som möjligt får tillgång till platsen. Enligt Bengtssons förståelse kan detta 
ideal även utgöras av nya förvaltningsformer där exempelvis brukare tar ansvar och deltar i 
skötseln (Bengtsson, 2010, ss. 142, 160-163). Utifrån detta blir ett antagande att det sociala 
skötselidealet syftar till att engagera och involvera brukare i förvaltningen av platser, men ej att 
brukarna har bestämmanderätt över förvaltningens ’målbild’ eftersom förvaltningen betraktas 
vara lyhörda för vad brukarna önskar av en plats. Att engagera brukarna beskrivs således som 
ett ideal för den förvaltning som har brukarnas önskan som ideal. Utav detta kan det skönjas 
att det finns tendenser hos kommuner att de emellanåt vill involvera och engagera brukare i 
förvaltningen av platser. Det har däremot lyfts fram av Bengtsson att det sociala skötselidea-
let, med ett fokus på involverande av brukare, har visat sig framförallt prägla de ’nyskapande’ 
förvaltningarna, det vill säga de förvaltningar som är öppna för mer nytänkande idéer om hur 
förvaltning av exempelvis grönytor ska gå till (Bengtsson, 2010, s. 211). 

Studier av Mårtensson (2004) har visat på att brukarnas önskemål om hur en skolgård ska var 
utformad samt hur brukarna ska ta skolgården i bruk inte alltid överensstämmer med förvaltar-
nas syn på platsen. I studien framträder det att förvaltningen röjt bort omtyckta blomsterland 
på skolgården samt att lärarna själva har ’räddat’ några perenner som skulle tas bort. Mårtens-
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son visar även på att de intervjuade lärarna i studien fått säga till förvaltarna att ta bort vissa 
’farliga’ grenar på platsen (Mårtensson, 2004, s. 60). Forskning av Nowak (1999 i Mårtensson, 
2004) menar att detta beteende av de vuxna lärarna är relativt vanligt. Vuxna oroar sig nämli-
gen över barns välbefinnande samt försöker sträva efter kontroll över barnen (Nowak, 1999 i 
Mårtensson, 2004 s. 16), vilket kan indikera på att vuxna kan ha föreställningen om att barn 
ska använda skolgården på ett sätt som är säkert och icke-riskfyllt för dem. Mårtensson lyfter 
fram att förvaltarna på skolgården i hennes studie beskrev skolgården som ’välskött’ och att 
de tänkte att personalen var nöjda med skolgården (Mårtensson, 2004, s. 60). Utifrån detta 
exempel blir ett antagande att förvaltningen inte ser barnens lek på skolgården som något som 
påverkar deras arbete på platsen, utan ser snarare skolgården som en av alla andra platser som 
de sköter om, enligt en möjligtvis redan förutbestämd plan. Även Jansson (2009) visar på ett 
liknande exempel som Mårtensson (2004) visar på. Janssons studier visar på att förvaltning 
av exempelvis lekplatser sker separerad från brukarna av platsen i och med att brukarna inte 
involveras i förvaltningen ( Jansson, 2009, s. 74). Nutida studier av Jansson, Mårtensson och 
Gunnarsson visar även på att förvaltning ser separerad från brukarna; barn involveras ofta inte 
i förvaltningen av platser ( Jansson, Mårtensson, & Gunnarsson, 2017, s. 15). Däremot visar 
dessa studier att delaktighet av brukare, barn i denna studie, i förvaltning och planering av 
platser gör att barnen tar mer hand om sin miljö och är rädd om den ( Jansson, Mårtensson, & 
Gunnarsson, 2017, s. 12). Delaktighet av barn har även visat sig resultera i en mer funktionell 
skola samt mer engagerade och glada barn ( Jansson, Mårtensson, & Gunnarsson, 2017, s. 16).

Utifrån tidigare resonemang kring planering och förvaltning blir en tolkning att om inte bru-
kare involveras i förvaltningen eller när brukarnas användning av platsen inte beaktas i för-
valtningen av platser skapas en effekt som liknar den effekt som skapas när planering och 
förvaltning inte samspelar: en eller flera praktikers målsättning med en plats kan då möjligtvis 
inte uppnås. Jansson menar att denna bristande relation mellan förvaltning och brukare kan 
medföra att en plats funktion kan påverkas ( Jansson, 2009, s. 74). Ett exempel på när en plats 
funktion kan påverkas blir att en välfungerande skolgård för brukarna kan försämras för dem 
om deras omtyckta blomlådor röjs bort från skolgården av förvaltningen.  

Det sociala skötselidealet kan därmed enligt Bengtsson ses som ett ideal inom vissa förvalt-
ningar i svenska kommuner idag (Bengtsson, 2010, ss. 141-142, 211), men idealet syftar inte 
till att brukarna får någon egentlig bestämmanderätt om målet med förvaltningen av platser 
(Bengtsson, 2010, ss. 160-162). Det sociala skötselidealet kan, som tidigare nämndes, betrak-
tas som en ’målbild’ inom förvaltningen, men att själva målet är format av politiker och att ett 
medborgarinflytande endast sker i processen mot ’målbilden’. Denna syn på medborgare, där 
ett deltagande av medborgarna endast sker i processen mot ’målbilden’ och att medborgarna 
inte är delaktiga i utformandet av själva målet, skulle möjligtvis kunna förstås likna medborga-
rinflytandet i samtida svensk planering. Tidigare har det framkommit att det enligt Plan- och 
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bygglagen (SFS 2010:900) ska vara möjligt för medborgare att kunna påverka och få insyn i 
planeringen, men att detta inflytande endast påverkar processen mot planeringens ’mål’. Uti-
från detta kan det skönjas att förvaltning och brukare tenderar att röra sig närmare varandra i 
och med att en del förvaltningar arbetar med att involvera brukare i skötseln av platser. Men 
eftersom detta deltagande endast kan förstås inbegripa processen mot den politikerbestämda 
’målbilden’ kan relationen mellan förvaltning och brukare ej förstås som samspelta då de ej 
förstås samarbeta mot en gemensam målbild. 

2.4 Behov av ny förståelse av hur platser samproduceras  

Tidigare har forskare främst studerat relationen mellan förvaltning och brukare. Exempelvis 
har Paulsson (2015) studerat hur två olika praktiker, brukare (graffitimålare) och förvaltare 
(tjänstemän på kommunen), förstår plats. Även Jansson (2009) har undersökt relationen mellan 
förvaltning och brukare på platsen lekplatsen i syfte att undersöka om förvaltningen av dessa 
platser bidrar till lek för brukarna. Det har således inte tidigare studerats djupgående relationen 
mellan de tre praktikerna planering, förvaltning och brukare. 

Utifrån ovanstående redogörelse kan det förstås att svensk planering ses som ett exempel på 
den rationella planeringen (Strömgren, 2007, s. 242) vilken beskrivs utifrån två rationaliteter: 
målbild och process (Weber, 1983 i Allmendinger, 2009, ss. 63-64). Utifrån detta antagande 
handlar den svenska planeringen om processen fram till att en ’målbild’ förverkligas och inte 
det som händer på platsen efter att en plats är byggd efter plan. Den andra praktikern, förvalt-
ningen, kan förstås hantera de existerande strukturerna i en stad ( Jansson, 2009, s. 23) och för-
stås därmed kunna påverka hur platsen ska se ut efter att platsen är uppbyggd enligt plan. Uti-
från detta synsätt skulle förvaltning kunna ses som något som ’tar vid’ när planeringens ’målbild’ 
är uppnådd. Förvaltningen kan förstås arbeta efter olika ’skötselideal’ (Bengtsson, 2010, s. 139). 
Utifrån denna position förstås förvaltningens ’skötselideal’ som förvaltningens motsvarighet på 
planeringens ’målbild’. Ett antagande blir då att planeringen och förvaltning förstås arbeta efter 
olika ’målbilder’ i sin verksamhet, målbilder som möjligtvis kan eller inte kan stämma överens. 
Den tredje praktikern, brukarna, ska enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ges möjlig-
het till påverkan av planering (Boverket, 2017). Medborgarna kan således ses som delaktiga 
i processen fram till planeringens ’målbild’ förverkligas, men de förstås inte vara delaktiga i 
utformandet av ’målbilden’ eftersom ett sådant inflytande inte är förenlig med den representa-
tiva demokratin. Bengtsson visar i sin studie att de förvaltningar som har det sociala som ideal 
har visat sig vara lyhörda för vad brukarna önskar av förvaltningen av platser (Bengtsson, 2010, 
ss. 160-163). De förvaltningar som har det sociala som ideal antas således involvera brukare i 
förvaltningen, men att brukarna ej är delaktiga i utformandet av förvaltningens ’målbild’. Ett 
antagande blir då att brukarnas deltagande i förvaltningar som har det sociala som ideal skulle 
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kunna likna deltagandet av brukare i planeringen: brukarna förpassas i båda fallen till att endast 
få delta i processen, inte i beslutandet av ’målbilden’. 

Utifrån ovanstående sammanfattning av relationen mellan planering, förvaltning och brukare 
blir ett antagande att de tre olika praktikerna förstås vara involverade i en och samma plats, 
men att de ser samma plats som skild från de andra praktikerna som även är involverade i denna 
specifika plats. Plats ses således enligt nuvarande synsätt utifrån enbart ett perspektiv av res-
pektive praktiker, exempelvis att praktikern förvaltningen enbart har fokus på ’sin’ målsättning 
av exempelvis en skolgård (ett ’städat’ utseende på grönskan) medan praktikern planeringen 
enbart har fokus på att upprätta en skolgård där barn kan utöva kreativ lek och rörelselek. Ett 
antagande blir att denna förståelse av plats resulterar i att praktikerna ej samspelar med varandra, 
de samarbetar således inte utifrån en gemensam målbild utan varje praktiker arbetar efter sin 
’egen’ målbild. Denna förståelse av plats bidrar enligt Paulsson till att en praktikers handlande 
kan medföra att en annan praktikers ’målbild’ inte uppnås (Paulsson, 2015, s. 231), en praktiker 
kan därmed hindra en annan praktiker att uppnå sin målbild med en plats. Ett antagande blir 
att denna förståelse av plats inte är produktiv eftersom en praktikers ’målbild’ inte alltid kan 
uppnås av enbart just den praktikerns handlande. Ett exempel: möjligtvis kan inte planeringens 
målsättning med en kreativ skolgård som erbjuder rörelselek enbart begränsas till planerings-
processen, utan planeringens målbild med platsen skolgården kanske först kan uppnås när både 
förvaltningen och brukarna även delar och handlar mot detta mål. Exempelvis måste kanske 
förvaltningen lämna kvar löst material på skolgården som barnen kan använda i sin kreativa lek. 
Det finns således behov av en ny förståelse av hur platser samproduceras mellan de tre prak-
tikerna planering, förvaltning och brukare. Om de tre praktikerna istället tillsammans skulle 
handla och samarbeta mot en gemensam målbild skulle det troligtvis inte finnas någon risk att 
praktikerna hindrar varandra i deras arbete i att uppfylla den gemensamma målbilden, utan de 
skulle tillsammans kunna skapa platser som grundar sig på kunskaper från alla tre praktiker. 
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3. Teoretiskt perspektiv (ANT) och metod

3.1 Introduktion teoretiskt perspektiv och metod

För att kunna undersöka hur platser generellt produceras i relation mellan planering, förvalt-
ning och brukare krävs ett teoretiskt perspektiv som tillåter uppsatsförfattaren att se samspel 
mellan olika delar och inte se en del separat från de andra delarna. Det behövs även ett teore-
tiskt perspektiv som kan stödja uppsatsförfattaren att ta reda på effekten av samspelet mellan 
dessa delar. Endast då kan forskningsfrågan ”Hur produceras skolgården som en plats?” besvaras 
eftersom forskningsfrågan kräver att uppsatsförfattaren kan ta reda på den sammanlagda effek-
ten av hur skolgården produceras som en plats av de tre praktikerna planering, förvaltning och 
brukare. Det krävs således ett teoretiskt perspektiv som möjliggör att uppsatsförfattaren kan 
skapa en helhetsbild av hur skolgården produceras som plats. För att kunna besvara forsknings-
frågan samt de två hjälpfrågorna behövs även ett teoretiskt perspektiv som kan synliggöra 
relationer mellan människor, men även relationen mellan människor och andra icke-mänskliga 
ting såsom exempelvis fysiska ting på en skolgård. Eftersom uppsatsen undersöker hur skol-
gården produceras som en plats är det viktigt att även de icke-mänskliga tingen får utrymme 
i analysen så inte uppsatsförfattaren utgår från att det endast är människor som påverkar vad 
människor gör, utan även att icke-mänskliga ting kan påverka människan. Paulssons (2015) 
tolkning av aktör-nätverksteori kan hjälpa uppsatsförfattaren att uppnå uppsatsens syfte samt 
besvara uppsatsens forskningsfråga.  

Aktör-nätverksteori förstås i denna uppsats vara ett ’teori- och metodpaket’. Detta ’teori- och 
metodpaket’ medför att aktör-nätverksteorin styr och utgör ramen för vilken data som är rele-
vant att samla in, men styr även hur datan samlas in samt hur datan analyseras (Ahn, 2015, s. 
117). Det teoretiska perspektivet utgör således ramen för vilka metoder som kan tillämpas i 
uppsatsen. I detta kapitel presenteras därför teoretiskt perspektiv, metod och tillvägagångssätt 
vid analys av empiri under samma kapitel eftersom de är tätt sammanflätade med varandra. 

I följande kapitel redogörs Paulssons (2015) tolkning av vad aktör-nätverksteori innebär samt 
hur aktör-nätverksteori kan användas i relation till plats. Under detta kapitel redogörs även 
vilka analytiska begrepp som kommer operationaliseras i kapitel 4. Empiriskt resultat och ana-
lys. I detta kapitel redovisas även kritik mot det teoretiska perspektivet. Vidare i detta kapitel 
presenteras den övergripande strategin vid insamlandet av empirin i uppsatsen: en empirisk 
kartläggning av aktörer samt det studieobjekt som uppsatsen har som utgångspunkt. Vidare 
presenteras processen för hur den empiriska kartläggningen av aktörer gått till samt de metoder 
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som har tillämpats vid empiriinsamlingen. Avslutningsvis redovisas hur analysen av empirin 
kommer gå tillväga där de analytiska begreppen kommer att operationaliseras. 

3.2 Teoretiskt perspektiv (ANT) 

Aktör-nätverksteori (ANT) har sina rötter inom posthumanistisk teori, vilken har grundsynen 
att det inte bara är människor, utan även icke-mänskliga ting, som utför handlingar (Hultman, 
2011, s. 9). I denna uppsats utgår uppsatsförfattaren från Paulssons (2015) tolkning av ANT. 
ANT utvecklades enligt Paulsson som en kritik mot polariserade sätt att förstå fenomen och 
händelser (Paulsson, 2015, s. 69). ANT kritiserar därför det synsätt som menar att en händelse 
enbart kan förstås från ett perspektiv, exempelvis att barnen på en skolgård enbart gungar på 
grund av lärarens uppmaning om att de ska gunga. Enligt ANT kan barnens handling bero på 
fler anledningar än enbart uppmaningen från läraren, exempelvis kan händelsen bero på före-
komsten av gungställningen på skolgården, att det finns en avsaknad av annan lekutrusning på 
skolgården, att barn förknippar skolgården som en plats där barn gungar eller att barnens lek-
kamrater gungar. Dessa anledningar kan enskilt eller tillsammans medföra att barnen gungar. 
ANT visar därför på en möjlighet att förstå fenomen och händelser som en effekt av sampro-
ducerade entiteter (Paulsson, 2015, s. 69), exempelvis de ovanstående anledningarna till varför 
barnen gungar. Effekten i detta sammanhang blir följaktligen att barnen gungar. 

I denna uppsats intresserar sig ANT för att förstå och se samspelet/relationen mellan människor 
(exempelvis mellan barn och lärare) och olika icke-mänskliga ting (exempelvis en gunga, 
mobiltelefon eller en institution som Boverket) samt att se effekterna av detta samspel (att 
barnen gungar eller att barnen leker med sin mobiltelefon) (Ahn, 2015, s. 115). I ANT-studier 
undersöks därför inte enskilda handlingar (Ahn, 2015, s. 125). Människor och icke-mänskliga 
ting förstås inte som enskilda enheter (Witmore, 2007, s. 546) utan samspelet/relationer mel-
lan olika mänskliga och icke-mänskliga ting utgör fokus i teorin (Ahn, 2015, s. 125). Fokus 
skiftar då från orsak (vad enskilda handlingar innebär, exempelvis betydelsen av lärarens upp-
maning) till ett fokus på verkan (effekten av flera handlingar tillsammans, exempelvis effekten 
av lärarens uppmaning och de materiella förutsättningar som finns på skolgården) (Paulsson, 
2015, s. 71). Enligt Kärrholm (2004) har tidigare forskning om den byggda miljöns betydelse 
ofta fokuserats på människornas upplevelse av den byggda miljön, mer sällan har det fokuserats 
på vad som den byggda miljön gör för oss människor (Kärrholm, 2004, s. 9). ANT är en teori 
som kan undersöka vad olika icke-mänskliga ting gör för människan eller påverkar människan 
(Ahn, 2015, s. 116). ANT betraktar därmed inte människan som huvudrollsinnehavaren (Ahn, 
2015, s. 128) som påverkar olika icke-mänskliga ting. Utan alla entiteter i en ANT-studie, både 
mänskliga och icke-mänskliga ting, betraktas således på lika villkor (Witmore, 2007, s. 547), 
tillskrivs samma värde  (Ahn, 2015, s. 124) och bör inte betraktas som åtskilda (Witmore, 2007, 
s. 546). Det finns därmed ingen hierarki mellan de olika entiteterna i en ANT-studie. 



22

3.2.1 Aktör, nätverk, effekt, investering och svart låda

Ovan har det kortfattat redogjorts för vad ANT som teoretisk positionering innebär i denna 
uppsats. Denna uppsats kommer operationalisera fem begrepp som lyfts fram av Paulsson 
(2015) som centrala begrepp inom ANT. Dessa begrepp introduceras nedan. Vidare i detta 
kapitel, under avsnitt 3.4 Tillvägagångssätt vid analys av empirin, redogörs det mer ingående 
hur dessa begrepp kommer operationaliseras i uppsatsen.

De centrala begreppen inom ANT samt uppsatsens analytiska begrepp: 

•	 Aktör
Människor, olika materiella ting, en händelse och mer abstrakta företeelser som exempelvis 
organisationer och policys betraktas som aktörer3 inom ANT (Ahn, 2015, s. 118; Paulsson, 
2015, s. 62; Nilsson, 2010, s. 66). En aktör kan således antingen vara en människa, en gungställ-
ning eller en institution som Boverket. Icke-mänskliga aktörer kan således enligt Ahn (2015) 
delta i och utföra olika handlingar. Detta kontrasterar mot den gängse synen att det materiella 
ses som något passivt och som väntar på att användas av människor (Ahn, 2015, s. 118). 

•	 Nätverk 
Aktörer är inga autonoma enheter utan de ska alltid betraktas som en del av ett nätverk (Nils-
son, 2010, s. 68). När olika aktörer länkas samman bildas ett nätverk och detta nätverk kan 
inte existera utan aktörer (Ahn, 2015, s. 119). Alla aktörer som finns i ett nätverk handlar mot 
ett gemensamt mål (ibid). Ett exempel på detta: för att bygga ett sandslott behöver du sand, 
en hink och en spade. För att kunna utföra handlingen ’bygga ett sandslott’ behövs även en 
människa och en föreställning om hur ett sandslott ska se ut. Alla fem aktörer (sanden, hin-
ken, spaden, människan och idéen) arbetar mot ett gemensamt mål: att bygga sandslottet. En 
och samma aktör kan dock finnas i olika nätverk samtidigt (Paulsson, 2015, s. 64). Exempelvis 
skulle aktören hinken kunna finnas i ett annat nätverk som har som mål att hämta vatten från 
en kran. 

•	 Effekt
Utifrån exemplet ovan blir det tydligt att olika aktörer i ett nätverk tillsammans producerar en 
viss effekt (Paulsson, 2015, s. 65). Effekten i det ovanstående exemplet blir det färdiga sandslot-
tet, vilket ser ut på ett specifikt sätt. Effekten blir dock inte detsamma om någon av aktörerna 
i nätverket utesluts. Exempelvis blir inte effekten detsamma om hinken utesluts ur nätverket 
eller om andra föreställningar om hur ett sandslott ska se ut förhärskar. 

3 Den studerade forskningen tar både upp begreppen aktör och aktant. Uppsatsförfattaren finner ingen skillnad 
mellan dessa begrepp och denna uppsats likställer därför begreppen aktör och aktant som aktör.
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•	 Investering
Genom att investera i att exempelvis upprätthålla ett nätverk och dess aktörsrelationer menar 
Paulsson (2015) att nätverket blir stabilt (Paulsson, 2015, s. 68). Ett exempel på investering i 
ett nätverk skulle kunna vara att se till att tillgången på sand är god. Då görs en investering, 
nätverket blir stabilt och det blir lättare att ’bygga ett sandslott’. 

•	 Svart låda
En svart låda är enligt Latour (1992 i Paulsson, 2015) ett nätverk där relationerna mellan aktö-
rerna är färdigförhandlade. Effekten av detta nätverk blir då nästan alltid detsamma eftersom 
relationerna mellan aktörerna är stabila (Latour, 1992 i Paulsson, 2015, s. 76). Svartlådning, 
som processen kallas när relationerna blir färdigförhandlade, intensifieras ju mer stabilt nätver-
ket blir (Nilsson, 2010, s. 71). Varje dag används svartlådning. Paulsson tar upp exemplet att vi 
tar för givet att det alltid kommer vatten när vi vrider på kranen (Paulsson, 2015, s. 76). Något 
som är svartlådat är således något förutsägbart (Paulsson, 2015, s. 77).

För att bättre förstå dessa centrala begrepp och uppsatsens fem analytiska begrepp kan olika 
metaforer4 användas. Exemplet som redogörs nedan utgår från hur en av de tre praktikerna som 
undersöks i denna uppsats, planeraren, kan förstås genom ANT. Hur alla tre praktikerna kan 
förstås genom ANT redovisas under nästkommande avsnitt 3.2.2 Plats som nätverk. 

Metaforen utgår från att en planerare på en kommun har fått som uppdrag att gestalta en skol-
gård så barn utövar mer kreativ lek och rörelselekar på skolgården. Planeraren utgår då först 
från Boverkets riktlinjer som talar om hur skolgårdar kan planeras för att öka andelen kreativ 
lek och rörelselek för barn. På en plankarta ritar planeraren in en stor träddunge på skolgården 
samt bevarar all grönska som i dagsläget finns på platsen. Planeraren planlägger även att det 
ska finnas en större kulle i utkanten på skolgården som barnen kan springa upp- och nedför. 
Avslutningsvis planlägger planeraren in plats för en ny gungställning samt klätterställning som, 
enligt Boverkets riktlinjer, möjliggör för barns rörelse. 

Boverkets riktlinjer, träddungen, den rådande grönskan, kullen, gungställningen, klätterställ-
ningen och barnen som vistas på skolgården betraktas som aktörer inom ANT. När aktörer 
länkas samman bildas ett nätverk (Ahn, 2015, s. 119). För att kunna kallas ett nätverk krävs det 
att alla aktörer arbetar och handlar mot ett gemensamt mål (ibid), i detta fall att barn ska utöva 
mer kreativ lek och rörelselek på skolgården. Att barnen ska utöva mer kreativ lek och rörelse-
lek på skolgården kan dock enligt Latour (1992 i Paulsson, 2015) inte förstås som effekt som 
kan ledas till någon enskild del i nätverket, som exempelvis existensens av klätterställningen 

4 Exempelvis Latours (2012 i Paulsson, 2015) metafor om hotelldirektören som vill ha tillbaka sina nyckar från 
sina hotellgäster (Latour, 2012 i Paulsson, 2015, s. 61-62).
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eller träddungen. Effekten är istället ett samspel av alla aktörer i nätverket (Latour, 1992 i Pauls-
son, 2015, s. 62). När de aktörsrelationer som finns i ett nätverk upprätthålls menar Paulsson 
(2015) att nätverket blir stabilt. Nätverket blir mer stabilt ju mer investeringar som sker för 
att upprätthålla ett nätverk (Paulsson, 2015, s. 68). Exempel på investeringar i denna metafor 
skulle kunna vara att se till att tillgången på grenar i träddungen är god så barnen kan bygga 
kojor eller att förbjuda mobiltelefoner så barnen ’tvingas’ göra andra saker än att sitta stilla med 
mobiltelefonerna på skolgården. 

Denna metafor visar däremot att planerarnas mål med platsen, att barn ska utöva mer kreativ 
lek och rörelselek, dock kan vara svår att uppnå om det enbart är planerarna som strävar mot 
det målet. De exempel på investeringar som gör att nätverket blir mer stabilt kan ses som 
handlingar som inte planerarna kan kontrollera. Planerarna kan exempelvis inte planlägga att 
det ska finnas grenar på marken i skogsdungen. Det kan därför bli svårt att nå den effekt som 
planerarna önskar, att barnen ska utöva mer kreativ lek och rörelselek på skolgården, om inte 
planerarna kommunicerar och samarbetar med andra som också är delaktig på platsen, exem-
pelvis förvaltare och skolpersonal. Istället bör det formas ett nätverk där alla delaktiga praktiker 
tillsammans investerar mot samma målbild och att därmed alla delaktiga praktiker tillsammans 
producerar en önskvärd effekt: att barnen utövar mer kreativ lek och rörelselek på skolgården. 

3.2.2 Plats som nätverk 

Paulsson (2015) undersöker i sin avhandling plats som en nätverkseffekt av olika praktiker. 
Paulsson tar utgångspunkt i hur olika praktiker, i hennes avhandling brukare (graffitimålare) 
och förvaltare (tjänstemän på kommunen), förstår plats. Hon menar att en plats kan förstås 
som ett nätverk av heterogena aktörer (Paulsson, 2015, s. 65) och beroende på vilken angelä-
genhet som står i fokus för en viss praktik förstås en och samma plats olika (Paulsson, 2015, 
s. 66). Nedan redogörs hur plats kan produceras som ett nätverk av heterogena aktörer med 
exemplet skolgården. Exemplet skolgården är inspirerat av ett exempel som hittas i Paulssons 
(2015) avhandling.

En plats, skolgården, kan produceras på olika sätt av olika praktiker (brukaren, förvaltaren eller 
planeraren i detta exempel) beroende på vilka angelägenheter dessa praktiker har med platsen. 
Exempelvis kan skolgården produceras av brukaren som en plats där brukaren kan spela fot-
boll på grusplanen och klättra i träd. Då producerar brukaren skolgården som en plats av ett 
antal heterogena aktörer som gör det möjligt att utöva dessa aktiviteter: exempelvis barn, träd, 
grusplan och boll. Alla dessa aktörer bildar då ett nätverk (brukarens nätverk) och aktörerna i 
nätverket producerar en effekt: att brukaren ser skolgården som en plats där brukaren kan spela 
fotboll på grusplanen och klättra i träd. Samma plats, skolgården, kan dock produceras annor-
lunda av förvaltaren eftersom förvaltaren inte har samma angelägenhet eller mål med platsen. 
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Förvaltaren har i detta exempel inte fokus på lek utan har fokus på att sköta om skolgården, 
vilket inbegriper en rad andra aktörer där exempelvis träd, skötselavtal, trädklippning, skötsel-
maskiner och grusplan är centrala. Dessa aktörer producerar således effekten att förvaltaren kan 
sköta om skolgården. Den tredje praktikern, planeraren, kan även dem producera platsen på ett 
visst sätt som möjligen överensstämmer med de övriga praktikernas uppfattning av skolgården. 
Planeraren producerar skolgården som en plats i detta exempel som ska fungera som en kreativ 
utemiljö för brukaren (exempelvis att brukaren ska kunna bygga koja) och att skolgården ska 
vara en plats där barn inte skadar sig. Platsen produceras då av ett antal andra heterogena aktö-
rer som exempelvis träd, pinnar, barn, säker lekutrustning och grusplan. Detta exempel visar 
således på att en och samma plats kan produceras olika och förstås på olika sätt beroende på 
vilket mål praktikern har med platsen. Detta synsätt visar således på en heterogen förståelse av 
plats där platser ses som heterogena nätverk. Att se plats på detta sätt gör att det inte finns en 
plats ’bortom’ dessa nätverk, utan en plats kan produceras på olika sätt (Paulsson, 2015, s. 66). 
Det existerar istället bara en mängd olika nätverk (ibid). 

Vad som även framkommer när exemplet skolgården undersöks är att olika nätverk kan över-
lappa varandra. I exemplet ovan finns aktörerna träd och grusplan i alla tre nätverk. När två 
(eller fler) nätverk är inflätade i varandra blir följden att nätverken formar varandra (Paulsson, 
2015, s. 67). Ett exempel på detta är att planerarens arbete med att planlägga att det ska finnas 
träd och grusplan på skolgården påverkar förvaltarens arbete på platsen. Om det ej finns träd 
eller en grusplan på platsen kan inte förvaltarens utföra sitt arbete med att sköta om grusplanen 
(exempelvis kratta, ta bort ogräs och fylla på grus) och träden (exempelvis klippa och trimma 
träden). Förvaltarens arbete med att klippa och trimma träden samt kratta och fylla på grus på 
grusplanen påverkar brukarens möjlighet att använda träden för trädklättring och att använda 
grusplanen för bollek. Exempelvis om förvaltaren väljer att inte klippa av de grenar som bruka-
ren kan nå kan brukaren troligtvis klättra i träden och om förvaltaren väljer att kratta, ta bort 
ogräs och fylla på grus kan brukaren troligtvis utöva bollek på planen. Planeraren påverkar även 
brukarens möjlighet att klättra i träden och utöva bollek på grusplanen – om det ej har plan-
lagts för träd och en grusplan hade inte platsen kunna användas för trädklättring och bollek. 

Figur 1: De tre praktikernas nätverk med tillhörande aktörer i metaforen skolgården. Illustration av Susanne Ohls-

son, inspirerad av Paulsson (2015).
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Brukarens lek kan även forma förvaltarnas arbete. Exempelvis kan brukarens lek på grusplanen 
medföra att gruset på grusplanen då och då behövs bytas ut. 

Paulsson (2015) kallar praktikernas handlande, i detta fall att alla praktiker möjliggör för träd-
klättring på skolgården samt möjliggör för barnen att spela fotboll på grusplanen, som inves-
teringar. Investeringarna syftar till att upprätthålla relationerna i nätverket (att möjliggöra för 
att barnen ska kunna klättra i träd samt möjliggöra för att barnen ska kunna spela fotboll) och 
resultatet av att både brukaren, förvaltaren och planeraren investerar i att brukaren ska kunna 
klättra i träd och spela fotboll blir att relationerna i nätverken hålls stabila (Paulsson, 2015, ss. 
66-67). Planeraren stabiliserar skolgården genom att ha planerat för att det ska finnas träd och 
en grusplan på platsen. Förvaltaren stabiliserar skolgården genom att inte klippa av de lägsta 
grenarna på träden samt fylla på med nytt grus då och då på grusplanen. Brukaren däremot 
stabiliserar platsen genom dess användning. Alla dessa handlingar upprätthåller relationerna 
i det samproducerade nätverket: att brukaren ska kunna klättra i träd och spela fotboll. Dessa 
investeringar som alla tre praktiker gör medför även att skolgården framstår som en specifik 
plats för praktikerna: en plats där brukaren kan klättra i träd och spela fotboll. 

I detta exempel framkommer det att om planerarens önskan med att skolgården ska vara säker 
miljö för brukaren ska kunna uppnås krävs det att fler praktiker än enbart planeraren handlar 
och investerar så brukarens miljö ska upplevas som säker. Exempelvis om förvaltaren även 
skulle ha som målsättning att skolgården ska vara en säker plats kanske en ytterligare aktör 
hade tillkommit i förvaltarens nätverk: säker lekutrusning. Förvaltaren hade då kunna förstås 
investera i att platsen ska vara en säker plats för brukaren. Om två av tre praktiker producerar 

Figur 2: Hur de tre praktikernas nätverk överlappar och formar varandra. Illustration av Susanne Ohlsson, inspi-

rerad av Paulsson (2015).
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skolgården som en plats där barn ska vara säkra hade platsen skolgården kanske kunna sampro-
duceras annorlunda än hur den produceras i detta exempel: en plats där brukaren kan klättra i 
träd och spela fotboll. 

Eftersom alla tre praktiker i denna metafor investerar i att brukaren ska kunna spela fotboll på 
grusplanen och klättra i träd kan skolgården i denna metafor förstås svartlådas som en plats för 
trädklättring och fotbollsspel eftersom relationerna i detta samproducerade nätverk blir mer 
och mer stabila ju mer investeringar som görs för att upprätthålla nätverket. Ju stabilare ett 
nätverk är desto mer svartlådas ett nätverk (Nilsson, 2010, s. 71).

3.2.3 Skolgården som territorium 

I metaforen ovan om skolgården definieras aktörerna för brukaren som barn, träd, grusplan 
och boll. Förvaltaren producerar skolgården genom aktörerna träd, skötselideal, trädklippning, 
skötselmaskiner och grusplan. Planeraren däremot producerar platsen av ett antal andra hete-
rogena aktörer som träd, barn, pinnar, säker lekutrustning och grusplan. Kärrholm (2004) hade 
menat att, om uppsatsförfattarens metafor om skolgården skulle studeras närmare, saknar en 
viktig aspekt: den rumsliga aspekten. Kärrholm hade menat att den starkaste aktören har glömts 
bort i denna metafor: skolgården. Det är skolgården som territorium som är den starkaste aktö-
ren i alla tre praktikers nätverk. Skolgården som territorium har enligt Kärrholm som följd att 
brukarna av platsen vet vad som förväntas av dem när de är på platsen (Kärrholm, 2004, ss. 
124-125). Skolgården som territorium signalerar då exempelvis vad barnen på skolgården ska 
göra på skolgården och barnen vet då vad som förväntas av dem när de vistas på skolgården. 
Exempelvis att det är okej att leka och busa, men inte gå utanför skolgårdens område. Lärarna, 
andra brukare av skolgården, kan istället förstå skolgården som territorium som att platsen ska 
vara välordnad och säker för barnen så barnen inte skadar sig. Förvaltaren kan inneha en annan 
förståelse för vad en skolgård normativt ska utgöras av, exempelvis kanske att platsen ska vara 
säker för barnen, men även att utemiljön ska vara välstädad och ’ordnad’. Planeraren kanske 
däremot förstår skolgården som en plats där barn ska utöva kreativ lek samt vara skyddade och 
säkra så barnen inte skadar sig. Enligt Kärrholm är det enbart efter skoltid som dessa förvän-
tade beteenden på skolgården kan ifrågasättas (Kärrholm, 2004, ss. 124-125). Denna territo-
riella dimension som Kärrholm visar på skulle kunna medföra att det exempelvis blir svårt för 
planeringen eller förvaltningen att införa nya ideal för hur planering och skötsel av skolgårdar 
ska genomföras. Detta eftersom den territoriella dimensionen av skolgården bidrar till att det 
finns starka underliggande normer för hur en skolgård bör planeras, skötas eller tas i bruk. 
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3.2.4 Kritik mot ANT

En metodologisk kritik som kan riktas mot ANT är att arbetsprocessen kan sägas grundas på 
subjektiva val av uppsatsförfattaren. Subjektiviteten ligger i att uppsatsförfattaren inkluderar 
och exkluderar de aktörer som hon anser har relevans för kartläggningen av det samproduce-
rade nätverket skolgården. Detta medför att nätverket ser olika ut beroende på vem som gjort 
avvägningarna av aktörerna.

Brey (2003) menar att de aktörer som inkluderas i nätverket skolgården inom ANT alltid har 
en direkt koppling till nätverken. En effekt utav detta blir att andra aktörer, som kan påverka 
hur nätverkets effekt blir, inte inkluderas i analysen. Detta leder till att ANT sällan kan ge en 
komplett redovisning av nätverken (Brey, 2003, s. 60). Vilka aktörer som inkluderas i nätverket 
skolgården beror även på vilken slags empiri som har samlats in. 

3.3 Metod och metoddiskussion

Eftersom kvalitativa studier inte går att helt precist upprepa (Paulsson, 2015, s. 94) blir det 
viktigt att sträva efter att forskningen ska var möjlig att diskutera och kritisera (Svensson & 
Ahrne, 2015, s. 25). För att kunna diskutera och kritisera uppsatsen krävs transparens i hur 
forskningsprocessen gått till. Det ska exempelvis vara tydligt vilka val som har gjorts och var-
för dessa val gjorts. För att göra processen intersubjektiv prövbar ska därför uppsatsförfattaren 
presentera dessa val så noggrant hon kan. 

I detta avsnitt presenteras först den övergripande strategin vid insamlandet av empirin i upp-
satsen: den empiriska kartläggningen av aktörer. Därefter presenteras Tullskolan, vilket är det 
studieobjekt uppsatsförfattaren har haft som utgångspunkt i uppsatsen, samt empirisk avgräns-
ning. Vidare presenteras processen för hur kartläggningen av aktörer gått till samt vilket empi-
riskt material som ligger till grund för uppsatsens analys. Vidare redogör uppsatsförfattaren 
för hur hon har resonerat kring involverandet av barn i denna uppsats. Därefter reflekterar 
uppsatsförfattaren över de etiska betänkligheter denna uppsats har inneburit. Vidare redogör 
uppsatsförfattaren ingående för de metoder som har tillämpats i uppsatsen. Slutligen diskuterar 
uppsatsförfattaren de källor som ligger till grund för uppsatsen.  

3.3.1 Empirisk kartläggning – den övergripande strategin 

Inom ANT utgår forskaren från grundprincipen följ aktörerna (Ahn, 2015, s. 122). Därför är 
den övergripande strategin för insamlandet av empiri i denna uppsats en empirisk kartläggning 
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av aktörer där uppsatsförfattaren genom att ha följt aktörerna5 kartlagt de aktörer som finns i 
tre respektive nätverk (planerarens nätverk, förvaltarens närverk och brukarens nätverk) i syfte 
att undersöka hur de eventuellt samverkar och överlappar. Den empiriska kartläggningen av 
aktörer gör att urvalet av empiri kan ses som en kontinuerlig process där uppsatsförfattaren 
börjar i en ände för att identifiera aktörer, vilka möjligtvis sedan hänvisar vidare till andra aktö-
rer som sedan uppsatsförfattaren undersöker (Denscombe, 2009, s. 38). Denna snöbollseffekt gör 
att urvalet av aktörer växer i takt med att undersökta aktörer hänvisar vidare till andra aktörer 
(ibid). Uppsatsförfattaren har därför enbart lyssnat på aktörernas röst och lyssnat på vart dem 
riktar sig än på sin egen röst (Yaneva, 2012, s. 4) och detta har lett till att uppsatsförfattaren 
fått tillämpa metoder som passar de aktörer som hon hittat. Den övergripande strategin, den 
empiriska kartläggningen, kan därmed ses som en forskningsstrategi som är överordnad de 
metoder som har tillämpats i uppsatsen. Ett exempel: ett intervjuobjekt talar om ett dokument 
som varit styrande för hur intervjuobjektet har handlat. Dokumentet utgör därför ny empiri 
som uppsatsförfattaren därefter undersöker genom en lämplig metod. 

Den empiriska kartläggningen av aktörer kräver således att forskaren är öppen och följsam för 
vad empirin säger och ger henne. Den empiriska kartläggningen har även lett till att insam-
landet av empirin inte har varit spikrak i denna uppsats; beroende på vilken information upp-
satsförfattaren fått om aktörerna har empiriinsamlingen ibland ändrat riktning. Detta har även 
därmed lett till att metoder har ändrats samt att nya metoder fått tillämpas i slutet av uppsat-
sens skede.

3.3.2 Introduktion av studieobjektet Tullskolan samt empirisk avgräns-
ning 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur platser produceras i relation mellan plane-
ring, förvaltning och brukare behövs ett eller flera studieobjekt som kan studeras för att uppnå 
uppsatsens syfte. I denna uppsats utgår uppsatsförfattaren från ett studieobjekt: Tullskolan i 
Karlskrona kommun. Studieobjektet Tullskolan kan således förstås som det objekt uppsatsför-
fattaren har haft som utgångspunkt i uppsatsen. Uppsatsens empiriska avgränsning kan dock 
förstås vara den empiriska kartläggningen av aktörer där uppsatsförfattaren, genom att ha följt 
aktörerna, kartlagt de aktörer som finns i tre respektive nätverk (planerarens nätverk, förval-
tarens närverk och brukarens nätverk). Uppsatsförfattaren har således i ett första steg utgått 
från de aktörer som har koppling till studieobjektet Tullskolan, däremot om aktörerna har lett 
uppsatsförfattaren till andra aktörer som ej direkt har koppling till studieobjektet Tullskolan, 
utan har koppling till skolgårdar i stort, har uppsatsförfattaren följt aktörerna. Därför kan den 

5 En aktör i detta sammanhang skulle kunna vara exempelvis en planerare med god insyn i planering av skolgårdar 
eller ett dokument som är vägledande vid förvaltning av skolgårdar. 
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empiriska kartläggningen av aktörerna förstås som uppsatsens främsta empiriska avgränsning. 
Skälet till att uppsatsförfattaren valt att utgå från endast ett studieobjekt, och inte fler, beror 
delvis på den begränsade tid uppsatsförfattaren har haft för arbetet. Genom att undersöka ett 
studieobjekt kan forskaren även djupgående undersöka komplexiteten i en viss situation (Den-
scombe, 2009, s. 60), något som forskaren inte hade kunnat göra om studien innehållit fler 
studieobjekt givet tidsramen. 

Studieobjektet Tullskolan ligger cirka tre kilometer från Karlskrona centrum. Tullskolan har 
klasser från förskoleklass till årskurs sex. I Tullskolans byggnader finns även förskolan Tullens 
förskola. Det går totalt cirka 200 elever på skolan (Karlskrona kommun, 2014). Undersök-
ningen med barnen innefattar endast barn i årskurs 4-6. 

Tullskolan består av fyra byggnader: tre byggnader som innehåller förskola, förskoleklass samt 
låg- och mellanstadium och en idrottshall. Utemiljön är uppdelad efter ålder. Utemiljön söder 
om huvudbyggnaden samt en inhägnad del av den resterande utemiljön tillhör förskoleverk-
samheten. Resterande utemiljö (skolgården) tillhör förskoleklass samt låg- och mellanstadium. 

Figur 3: Tullskolans skolgård. Sifferhänvisningar till foton nästkommande sida. Illustration av Susanne Ohlsson. 
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Skolgården består bland annat av pingisbord, konstgräsplan, basketplan, inhägnad yta med 
sarg, bänkar, King-rutor6, klätterställning och rutschkana med gungbräda och gunghästar, 
gungställning samt grönområdet ’Berget’. 

En del av utemiljön var när uppsatsen skrevs, våren 2017, inhägnad på grund av att byggnaden 
i nordöst skulle byggas ut. Den inhägnade delen av utemiljön vid den nordöstra byggnaden 
användes som uppställningsplats för byggmaterial. Inhägnaden tog i anspråk en del av basket-
planen samt en del av en asfaltsyta där barnen brukade spela King. 

Skälet till att just Tullskolan valdes som undersökningsobjekt är eftersom uppsatsförfattaren 
har studerat Tullskolan i en tidigare kurs under utbildningen. Detta gör att platsen redan är 
bekant för uppsatsförfattaren. Uppsatsförfattaren har även sedan tidigare tillgång till kartma-
terial och initiala värdefulla kontakter har redan knutits. Dessa faktorer har underlättat enormt 
för uppsatsförfattaren och är således en anledning till att just Tullskolan valdes som undersök-
ningsobjekt. 

Eftersom studien bland annat innefattar observation och intervju med barn på Tullskolan är 
det viktigt att barnen med lätthet kan uttrycka sina åsikter och tankar kring sin skolgård. 
Undersökningen har därför avgränsats till barn i årskurs 4-6 eftersom forskning visar på att 
barn upp till åtta år kan ha svårt att uttrycka sina åsikter verbalt (Hoff, 2003 i Cele, 2006, s. 64). 
Äldre barn har även visat sig ha ett större intresse för deras närmiljö än yngre barn (ibid), detta 
ligger till grund för varför studien endast inkluderar äldre barn i årskurs 4-6. Vid observationer 
av barnen har därför endast den del av skolgården som tillhör låg- och mellanstadiet studerats. 

3.3.3 Den empiriska kartläggningens process 

Den övergripande forskningsstrategin vid empiriinsamlandet i denna uppsats är således en 
empirisk kartläggning av aktörer. Den empiriska kartläggningen av aktörer kan således förstås 
som en överordnad forskningsstrategi för tillvägagångssätt för datainsamling. För att initiera 
den empiriska kartläggningen av aktörerna började uppsatsförfattaren med att kartlägga aktö-
rerna i respektive praktik. Uppsatsförfattaren har således gjort tre kartläggningar av aktörer, en 
kartläggning för respektive praktik.  Uppsatsförfattaren började undersöka vilka nyckelaktörer 
som finns inom respektive praktik. För att ta reda på hur dessa identifierade nyckelaktörer i 
respektive nätverk förstod och förhöll sig till skolgården användes semistrukturerad intervju 
samt strukturerad observation med aktivitetskartering som datainsamlingsmetoder, vilka presen-
teras mer djupgående under avsnitt 3.3.6 och 3.3.7. Dessa metoder initierade kartläggnings-

6 Sprayade rutor på marken där barnen leker leken ’King’ med basketboll. 
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processen och har två funktioner i denna uppsats: dels syftar uppsatsförfattaren att undersöka 
den empiri hon har fått från metoderna, men hon ser även empirin som en ’dörröppnare’ till 
andra relevanta aktörer som hon kan behöva undersöka. När urvalet av aktörer växte likt den 
så kallade snöbollseffekten (Denscombe, 2009, s. 38) tillämpade uppsatsförfattaren även meto-
den dokumentinsamling. Denna metod presenteras mer djupgående under avsnitt 3.3.8. Nedan 
redogörs det hur kartläggningen av aktörerna gått till samt vilka metoder som har tillämpats 
vid empiriinsamlingen.  

För att kunna ta reda på hur planeraren producerar skolgården som plats undersökte först upp-
satsförfattaren vilken nyckelaktör som finns inom denna praktik. Den nyckelaktör som iden-
tifierades var en landskapsarkitekt i Karlskrona som har erfarenhet kring skolgårdsplanering. 
Uppsatsförfattaren genomförde en semistruktuerad individuell intervju med landskapsarkitek-
ten den 22 mars 2017. Intervjun var upplagd på ett semistrukturerat sätt: uppsatsförfattaren 
hade förberett ett antal frågor7 som hon ställde succesivt under intervjuns gång. Den semistruk-
turerade intervjun handlade främst om skolgårdsplanering i stort och samtalet handlade inte 
om Tullskolan specifikt, även om Tullskolans utformning nämndes under intervjun. Intervjun 
spelades inte in eftersom landskapsarkitekten vänligen men bestämt tackade nej till detta. Upp-
satsförfattaren skrev då fältanteckningar under intervjun. Dessa anteckningar kommer upp-
satsförfattaren hänvisa till vid källhänvisning till intervjun. Intervjun tog cirka två timmar att 
genomföra. 

För att ta reda på hur förvaltaren producerar skolgården som plats undersökte uppsatsförfatta-
ren först vilken/vilka nyckelaktörer som finns inom denna praktik. Den nyckelaktör som först 
identifierades var en arbetsledare på fastighetsförvaltningen på Karlskrona kommun. Uppsats-
författaren genomförde då en semistruktuerad individuell intervju med denne den 14 mars 2017. 
Intervjun skedde spontant via telefon då arbetsledaren ej ville delta i en intervju ansikte mot 
ansikte. Uppsatsförfattaren ställde då de frågor hon hade förberett inför en eventuell fysisk 
intervju och intervjun kom att främst handla om studieobjektet Tullskolan. Uppsatsförfattaren 
skrev fältanteckningar direkt efter samtalet. Dessa anteckningar kommer uppsatsförfattaren 
hänvisa till vid källhänvisning till intervjun. Detta samtal ledde till att uppsatsförfattaren sedan 
genomförde en semistruktuerad intervju med en arbetsledare på parkförvaltningen på Karls-
krona kommun den 30 mars 2017. Uppsatsförfattaren hade innan förberett ett antal frågor som 
hon sedan ställde under samtalet med arbetsledaren på parkförvaltningen. Frågorna som ställ-
des var exempelvis hur skötseln går till på Tullskolan, hur ofta de är där och så vidare. Intervjun 
kom således att främst handla om studieobjektet Tullskolan. Denna intervju spelades in och 
uppsatsförfattaren antecknade under samtalet vad som sades och exempelvis om den inter-

7 Alla intervjufrågor är bifogat som bilaga (1) till uppsatsen.
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vjuade visade känslor kopplat till vissa frågor. Arbetsledaren på parkförvaltningen hänvisade 
i intervjun vidare till en skötselplan för Yttre skötseln på Tullskolan som sedan införskaffades 
(metoden dokumentinsamling). Mer information om detta dokument kan läsas under avsnitt 
3.3.8 Dokumentinsamling. 

För att uppsatsförfattaren ska kunna ta reda på hur brukaren producerar skolgården som plats 
undersökte först uppsatsförfattaren vilken/vilka nyckelaktörer som finns inom denna praktik. 
Dessa identifierades vara barnen på Tullskolan och lärare på Tullskolan. Uppsatsförfattaren 
genomförde en strukturerad observation med aktivitetskartering med barnen, en semistruktuerad 
individuell intervju med en klassföreståndare samt en semistruktuerad gruppintervju med sex 
barn parallellt. Med hjälp av metoden strukturerad observation med aktivitetskartering obser-
verade uppsatsförfattaren barnen i årskurs fyra till sex på skolgården under fyra raster. Första 
observationstillfället var 14 mars 2017. Mer information kring metoden strukturerad observa-
tion med aktivitetskartering kan läsas under avsnitt 3.3.7 Strukturerad observation med aktivi-
tetskartering. Parallellt med att aktivitetskarteringen genomförde uppsatsförfattaren semistruk-
tuerade gruppintervjuer med totalt sex barn, i två grupper, i årskurs fyra på Tullskolan. Dessa 
intervjuer skedde 29 mars 2017. Innan intervjun hade uppsatsförfattaren förberett ett antal 
frågor som exempelvis handlar om vad barnen gör på skolgården, vad de inte får göra, vad 
som är roligast att göra och så vidare. Intervjun kom därmed att handla om studieobjektet 
Tullskolan specifikt. Intervjuerna spelades in. Uppsatsförfattaren antecknade under intervjun 
vad som sades samt hur barnen svarade på frågorna, exempelvis om de verkade obekväma eller 
uttråkade. Uppsatsförfattaren tillämpade sedan metoden semistruktuerad individuell intervju 
då hon intervjuade klassföreståndaren för klassen i årskurs fyra på Tullskolan. Denna intervju 
skedde den 7 april 2017. Inför denna intervju hade också uppsatsförfattaren förberett ett antal 
frågor som handlade om vad barnen gjorde på skolgården, vad lärarna helst ser att barnen gör 
på rasten och så vidare. Denna intervju kom således att handla om studieobjektet Tullsko-
lan specifikt. Denna intervju spelades in och uppsatsförfattaren antecknade under samtalet. 
Intervjun med klassföreståndaren ledde vidare till att en arbetsterapeut på Tullskolan i Karls-
krona kommun intervjuades. Uppsatsförfattaren genomförde då en semistruktuerad individuell 
intervju med arbetsterapeuten. Inför denna intervju hade även uppsatsförfattaren förberett ett 
antal frågor som var i stort sett identiska med de frågor uppsatsförfattaren ställde till klassföre-
ståndaren. Denna intervju kom även att handla om studieobjektet Tullskolan specifikt. Denna 
intervju spelades in och uppsatsförfattaren antecknade under samtalet.

3.3.4 Barn i undersökningar

När barn är involverade i undersökningar är det är viktigt att varken se barn som något som lik-
ställs med vuxna eller att se barn som något som skiljer sig mycket från vuxna. I denna uppsats 
har uppsatsförfattaren utgått från Celes (2006) syn på deltagandet av barn i undersökningar. 
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Cele menar att barn är annorlunda i jämförelse med vuxna, men de är inte så annorlunda (Cele, 
2006, s. 88). Barn istället ska betraktas likna vuxna i undersökningar, men att det samtidigt är 
viktigt att komma ihåg att både barn och vuxna besitter olika kompetenser ( James et al, 1998 
i Cele, 2006, s. 20). 

Den metod som uppsatsförfattaren har involverat barn i är semistrukturerad gruppintervju. 
Valet av denna metod har främst fokuserat på att vara lämplig för uppsatsens forskningsfråga 
och syfte, liksom resten av de metoder som har tillämpats i uppsatsen. Det har därmed inte 
fokuserats på att den valda metoden uttryckligen ska vara ’barnvänlig’. Detta ställningstagande 
grundar sig på att Punch (2002 i Groundwater-Smith, Dockett & Bottrell, 2015) menar att 
det framförallt är viktigt att välja metoder som är lämpliga för undersökningens syfte. Fors-
karen ska därmed inte per automatik välja metoder som är särskilt lämpliga för barn i första 
hand (Punch, 2002 i Groundwater-Smith, Dockett & Bottrell, 2015, s. 103). Forskare behöver 
därför inte nödvändigtvis använda andra metoder när barn är involverade i en undersökning än 
om vuxna skulle delta (Christensen och James, 2000 i Cele, 2006, s. 20). Metoden har däremot 
anpassats efter att barn ska delta i undersökningen. Exempelvis försökte uppsatsförfattaren inte 
intervjua barnen för länge så de skulle kunna hålla fokus utan att bli uttråkade. 

3.3.5 Etiska reflektioner 

I denna uppsats har metoderna innefattat ett deltagande av både vuxna och barn. Detta har lett 
till att uppsatsförfattaren fått fundera över etik. I ett tidigt skede bestämde uppsatsförfattaren 
att alla som har deltagit i undersökningen ska vara anonyma. Detta har lett till att barnen kallas 
exempelvis ’barn1’, ’barn 2’ och så vidare. De intervjuade vuxna kallas för sin yrkestitel, exem-
pelvis ’klassföreståndare’. Alla intervjuade har även själva fått välja om de vill delta i intervjun 
eller ej och de har även fått frågan om de vill delta i en inspelad intervju. 

De etiska betänkligheter som denna uppsats innefattar rör dock främst det faktum att barn 
deltar i undersökningen. Eftersom de studerade barnen ej är myndiga krävs tillstånd från vård-
nadshavare om barnen får delta i studien. Dessa etiska betänkligheter berör därför inte främst 
barnen själva, utan berör till stor del delas föräldrar (Cele, 2006, s. 79). I god tid innan inter-
vjuerna skulle genomföras skickade därför uppsatsförfattaren ett brev8 till vårdnadshavarna där 
hon kortfattat beskrev den uppsats hon skriver och varför hon gärna vill prata med barnen. I 
slutet kunde föräldrarna markera om de tillät att barnen deltog i en inspelad intervju samt tillät 
att uppsatsförfattaren fotograferade barnen. 

8 Det brev som uppsatsförfattaren skickade till vårdnadshavarna är bifogat som bilaga (2) till uppsatsen.
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3.3.6 Semistrukturerad gruppintervju och individuell intervju 

För att initiera kartläggningen av brukarens, förvaltarens och planerarens nätverk tillämpades 
metoden semistrukturerade intervjuer. Dessa semistrukturerade intervjuer har i denna uppsats 
både skett i grupp och individuellt. De semistrukturerade gruppintervjuerna genomfördes två 
gånger med tre barn under vardera intervjusession (barn 1-3 deltog i intervjusession ett, barn 
4-6 deltog i intervjusession två)9. De semistrukturerade individuella intervjuerna skedde fem 
gånger med fem individer under vardera intervjusession. Majoriteten av alla intervjuer var cirka 
20-30 minuter långa, en individuell intervju tog dock två timmar att genomföra. 

Urvalet till de individuella intervjuerna, precis som ovan nämnt, gick till genom att uppsats-
författaren undersökte vilka nyckelaktörer som möjligtvis skulle kunna intervjuas inom varje 
praktik. Sedan hänvisade några av dessa aktörer vidare till andra personer som uppsatsförfatta-
ren sedan intervjuade. Anledningen till varför tillämpar individuella intervjuer för att forskaren 
ska få möjlighet att djupgående förstå de perspektiv som den/de intervjuade har (Groundwa-
ter-Smith, Dockett, & Bottrell, 2015, s. 121).

Urvalet till gruppintervjuerna skedde i samförstånd med klassföreståndaren för en klass i års-
kurs fyra på Tullskolan i Karlskrona kommun. Skälet till att barnen intervjuades i grupp var 
eftersom forskaren uppfattas som mindre hotfull i en gruppintervju än under individuella 
intervjuer där deltagaren är själv med forskaren (Groundwater-Smith, Dockett, & Bottrell, 
2015, s. 121). Detta eftersom deltagarna ofta känner varandra sedan innan och då känner sig 
mer säkra i sällskap med människor de känner. Antalet barn per intervjusession har valts att 
vara tre stycken eftersom Cele (2006) menar att tre barn är lagom antal barn i en gruppintervju. 
Detta eftersom barnen då är tillräckligt många så de utgör en ’grupp’ och antalet barn är även 
tillräckligt få för att alla i gruppen ska få möjlighet att tala. Vid en grupp på tre barn behöver 
forskaren inte höja rösten för att höras och kan ha ögonkontakt med alla deltagarna under 
intervjun, vilket gör, enligt Cele, att forskaren inte upplevs som lika ’auktoritär’ mot barnen 
(Cele, 2006, s. 71). Att endast sex barn i en klass på totalt 30 barn fick delta i intervjuerna var 
ett val av uppsatsförfattaren då hon inte hade hunnit intervjua alla barn. Detta urval kan dock 
få konsekvenser då en del barn, som inte får delta i studien, kan känna att det är orättvist att just 
dem inte fick delta (Cele, 2006, s. 32). Klassföreståndaren uttryckte dock att hon inte trodde 
att det skulle bli ett problem då den största andelen av klassen inte fick delta. Det skulle således 
först bli ett problem om majoriteten av barnen hade intervjuats.

9 I löptext refererar uppsatsförfattaren till intervjuerna med barnen på följande sätt. Om uppsatsförfattaren syftar 
att endast referera till ett barn (barn 1) ser referensen i löptexten ut på följande sätt (Barn 1 Tullskolan i Karlskrona 
kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). Om uppsatsförfattaren ska referera i löptext till fler än ett barn 
(barn 1 och barn 4 i detta exempel) refererar uppsatsförfattaren på följande sätt (Barn 1,4 Tullskolan i Karlskrona 
kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). 
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Innan varje intervjusession hade uppsatsförfattaren förberett ett antal frågor som hon hopp-
ades att den/de intervjuade kunde besvara. Frågornas ordning följdes dock inte alltid och upp-
satsförfattaren la till frågor samt uteslöt vissa tänkta frågor under intervjuns gång. Semistruk-
turerade intervjuer kännetecknas av just detta: metoden används snarare när ett ämne ska dis-
kuteras än när forskaren har som syfte att ställa specifika frågor i en särskild ordning (Bryman, 
2012, s. 471; Groundwater-Smith, Dockett, & Bottrell, 2015, s. 119). Bryman menar dock att 
forskaren med fördel kan ha förberett ett antal frågor som ska ställas under intervjun (Bryman, 
2012, s. 471), men att det viktiga är inte att forskaren ställer frågorna i en specifik ordning utan 
det väsentliga är att samtalet får ett flöde (Bryman, 2012, s. 471; Groundwater-Smith, Dockett, 
& Bottrell, 2015, s. 119). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att komplexa frågor 
kan besvaras på ett djupgående sätt som inte andra metoder, exempelvis enkäter, hade kunnat 
besvara (Phellas, Seale, & Bloch, 2012, s. 183). En fara med att tillämpa semistrukturerade 
intervjuer är dock att deltagarna ibland kan besvara frågorna som de tror att forskaren vill att 
deltagaren ska svara (Cele, 2006, s. 79; Groundwater-Smith, Dockett, & Bottrell, 2015, s. 121). 
Uppsatsförfattaren försökte dock motarbeta detta genom att berätta att det inte finns några 
’rätt och fel’ svar på frågorna.

Majoriteten av alla intervjuer som genomfördes spelades in10. Under de inspelade samtalen 
förde forskaren anteckningar eftersom Cele (2006) menar att deltagarna i intervjuerna då ofta 
känner sig mer bekväma om forskaren inte enbart tittar på deltagarna under intervjun. En 
konsekvens av att forskaren för anteckningar under intervjun är att det blir naturliga pauser i 
samtalet och deltagarna får tänka efter och svara i sin takt (Cele, 2006, s. 74). Det som forska-

Foto 10: Tre av de intervjuade barnen på Tullskolan 

 10 I löptext refererar uppsatsförfattaren på följande sätt till de intervjuer som uppsatsförfattaren spelat in: (Yrkestitel 
i Stad, Stad, intervju, xx månad, 2017).
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ren antecknade under samtalet var inte bara vad de sa, utan även hur de reagerade på frågorna, 
om de såg bekväma/obekväma ut, om de var uttråkade, vilket ansiktsuttryck de hade och så 
vidare. Efter de inspelade intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet. Där skrevs 
uppsatsförfattaren upp exakt vad de intervjuade sa samt hur de sa det. En fördel med att trans-
kribera intervjuerna är att forskaren får den exakta upptagningen av intervjun och kan därför 
citera deltagarna. En nackdel med att spela in intervjuerna är att det är väldigt tidskrävande att 
transkribera materialet (Bryman, 2012, s. 482). 

Alla intervjuobjekt ville dock inte spelas in, då skrev uppsatsförfattaren istället fältanteck-
ningar11 under samtalet samt renskrev anteckningarna direkt efter intervjun då hon hade det 
färskt i minnet, i likhet med hur Denscombe menar att uppsatsförfattaren kan göra om de 
intervjuobjekten inte vill delta i en inspelad intervju (Denscombe, 2009, s. 258). En nackdel 
med detta tillvägagångssätt är dock att det inte finns någon objektiv upptagning av intervjun 
och det som antecknades kommer således vara en fråga om forskarens tolkning och minne 
(ibid). 

Ett intervjuobjekt ville inte delta i en fysisk intervju. Då intervjuade uppsatsförfattaren via 
telefon och skrev sedan fältanteckningar efter intervjun. En nackdel med telefonintervju är 
dock att uppsatsförfattaren inte får någon uppfattning om intervjuobjektets kroppsspråk under 
samtalet (Bryman, 2012, s. 488). 

3.3.7 Strukturerad observation med aktivitetskartering

För att även initiera kartläggningen av brukarnas nätverk tillämpades metoden strukturerad 
observation med aktivitetskartering. Metoden är utarbetad av uppsatsförfattaren och är inspi-
rerad av metoderna ’Behavior Mapping’ av Cosco et al. (2010) samt strukturerad observation 
av Bryman (2012). Metoden har fått namnet strukturerad observation med aktivitetskartering 
eftersom metoden fokuserar på att studera aktiviteten på en plats (därav namnet aktivitetskar-
tering) genom strukturerad observation. Metoden används för att ta reda på hur brukarna verk-
ligen använder skolgården på Tullskolan. Därigenom kompletterar denna metod intervjuerna 
med brukarna då uppsatsförfattaren med intervju som metod endast får reda på vad de säger 
sig göra. Genom denna metod, där individer direkt observeras (Bryman, 2012, s. 270) i deras 
naturliga miljö, går det att ta reda på vad de verkligen gör. Aktivitetskarteringen omfattar barn 
i årskurs 4-6.

11 I löptext refererar uppsatsförfattaren på följande sätt till de två intervjuerna som uppsatsförfattaren skrev 
fältanteckningar under: (Yrkestitel i Stad, Stad, fältanteckning, xx datum, 2017). 
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Observationssessionerna skedde fyra gånger och var 20 minuter långa. Observationssession-
erna skedde under olika dagar och under olika väderförhållanden för att få ett så tillförlitligt 
material som möjligt. Nackdelen med denna metod är nämligen att metoden är känslig för 
faktorer såsom väder, eftersom de observerade subjekten tenderar att röra sig mer eller min-
dre beroende på om det är soligt eller regnigt (Cosco, Moore, & Islam, 2010, s. 518). Detta är 
anledningen till att metoden genomfördes fyra gånger. Besöken på skolgården skedde: 

•	 14 mars 2017. Klockan: 09.50-10.10. Väder: mulet och fyra grader varmt.
•	 21 mars 2017. Klockan: 12.00-12.20. Väder: sol och åtta grader varmt. 
•	 24 mars 2017. Klockan: 12.00-12.20. Väder: sol och åtta grader varmt. 
•	 7 april 2017. Klockan: 12.00-12.20. Väder: sol/moln och 13 grader varmt. 

Enligt följande observationsschema, se nedan, genomfördes metoden strukturerad observation 
med aktivitetskartering. Observationsschemat berättar hur forskaren ska observera, hur obser-
vationen ska gå till samt under vilken tid forskaren ska genomföra observationen  (Bryman, 
2012, s. 272). Observationsschemat har som syfte att bidra till att forskningen ska bli intersub-
jektivprövbar (ibid). Detta observationsschema är inspirerat av metoden ’Behavior Mapping’ av 
Cosco et al. (2010). 

1.	 Uppsatsförfattaren skaffar kartmaterial över det område som hon ska studera.
2.	 I förväg bestäms en rutt för hur uppsatsförfattaren ska röra sig på platsen. Det bestäms 

även var uppsatsförfattaren ska befinna sig var femte minut så uppsatsförfattaren hinner 
observera hela platsen. Uppsatsförfattaren går medsols runt skolgården på Tullskolan. 
Se figur 4 nästkommande sida. 

3.	 Tid, datum och väder skrivs ner på en karta med overheadpapper på innan aktivi-
tetskarteringen börjar. 

4.	 Under observationssessionen noterar uppsatsförfattaren var alla brukare befinner sig 
samt noterar vilken typ av aktivitet de gör (exempelvis ’gungar’) på kartan. Uppsatsför-
fattaren försöker endast notera varje brukare en gång. 

5.	 Totalt gjorde varje uppsatsförfattaren en aktivitetskarta per session. 

Efter att alla fyra observationssessioner hade genomförts sammanställde uppsatsförfattaren 
en aktivitetskarta12 för alla sessioner. På den slutgiltiga aktivitetskartan noterade uppsatsför-
fattaren var alla brukare befann sig under alla fyra observationssessioner. På den slutgiltiga 

12 Denna sammanställda karta för aktivitetskarteringen kallas för  Sammanställd karta strukturerad observation 
med aktivitetskartering, Karlskrona. (2017). 14 mars - 7 april.  Aktivitetskartan är bifogat som bilaga (3) till 
uppsatsen. I löptext refereras kartan till på följande sätt (Aktivitetskartering, 2017). Grundkartan är ett CAD-
underlag som uppsatsförfattaren fått av Tullskolan, Karlskrona kommun. Kartan är bearbetad av uppsatsförfattaren.
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aktivitetskartan markerade även uppsatsförfattaren varje aktivitet på skolgården med en siffra 
på kartan. I en tabell vid sidan om kartan tydliggörs det vilken siffra som hör till respektive 
aktivitet. Detta ovanstående tillvägagångssätt skiljer sig från metoden ’Behavior Mapping’ av 
Cosco et al. (2010) då metoden som tillämpas i uppsatsen enbart fokuserar på att registrera 
olika objekts position samt aktivitet. Metoden i uppsatsen registrerar således ej aktivitetsnivå 
(exempelvis hur hårt objekten spelar fotboll) och kön då detta inte är relevant för uppsatsens 
syfte (Cosco, Moore, & Islam, 2010, s. 515).

En risk med att observera är enligt Groundwater-Smith, Dockett, & Bottrell (2015) att äldre 
barn kan vara medvetna om att de blir observerade och kan därför agera annorlunda än vad de 
gjort om de inte blivit observerade. Detta kan leda till missvisande resultat av observationen 
(Groundwater-Smith, Dockett & Bottrell, 2015, s. 104).

3.3.8 Dokumentinsamling  

Vid kartläggningen av förvaltarens nätverk nämnde en av de intervjuade förvaltarna ett speci-
fikt dokument som har setts som intressant för studien. Det dokument som framkommit vid 
kartläggningen av aktörer och som även utgör uppsatsens empiri är:

•	 Skötselplan för Yttre skötsel, Karlskrona kommun (Karlskrona kommun, 2016). 

Figur 4: Rutt vid aktivitetskarteringen. Tider för var uppsatsförfattaren ska befinna sig var femte minut finns 

markerat på kartan. Uppsatsförfattaren börjar och slutar vid entrén (20). Illustration: Susanne Ohlsson. 
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Dokumentet presenterar hur den yttre skötseln på skolor i Karlskrona kommun, därmed även 
Tullskolan, ska skötas samt när och hur ofta skötseln ska ske.

Detta dokument är en offentlig handling som uppsatsförfattaren fått tillträde genom en arbets-
ledare på parkförvaltningen på Karlskrona kommun. Eftersom uppsatsförfattaren fått tillgång 
till ett offentligt dokument av Karlskrona kommun förstås dokumentet som giltigt. Om doku-
mentet mot förmodan inte är giltigt har uppsatsförfattaren blivit vilseledd. 

Hur detta dokument analyseras redogörs under avsnitt 3.4 Tillvägagångssätt vid analys av 
empirin. 

3.3.9 Källkritik  

Under uppsatsskrivandets gång har uppsatsförfattaren försökt förhålla sig kritisk till de källor 
som hon har använt. Detta gäller både litteraturkällor som exempelvis har använts i problem-
ställningen och i kapitel två där uppsatsförfattaren redogör för den tidigare forskning som finns 
inom uppsatsens forskningsfält, men även de källor som utgör uppsatsens empiriska mate-
rial. För att kontrollera källorna som har använts i uppsatsen har uppsatsförfattaren undersökt 
dokumentens validitet. Uppsatsförfattaren har då ställt frågor till dokumenten för att kontroll-
era dess validitet (Denscombe, 2009, s. 301). Denscombe (2009) har formulerat ett antal frågor 
som kontrollerar ett dokuments validitet. Uppsatsförfattaren har därför ställt dessa frågor till 
de dokument hon använt: är dokumentet äkta och ursprungligt (är det säkert att det inte är en 
förfalskning)? I vilket syfte skrevs dokumentet? Vem skrev dokumentet? Vilken status har för-
fattaren, har denne någon särskild övertygelse som kan ha färgat materialet? När skrevs doku-
mentet? (Denscombe, 2009, ss. 301-302). De litteraturkällor som till viss del utgör uppsatsens 
problemställning samt tidigare forskning inom uppsatsen forskningsfält (kapitel två) är littera-
tur inom landskapsarkitektur och det miljöpsykologiska fältet, vilket studerar samspelet mellan 
människan och dess omgivning. Exempel på forskare inom detta fält är Bengtsson (2010), 
Jansson (2009), Jansson et. al (2017), Kylin (2004) och Mårtensson (2004). Det som till viss del 
framkommer ur kapitlet om tidigare forskning kan således förstås som till viss del färgade av de 
tankar som är rådande i det miljöpsykologiska fältet, vilket som i sig kan ha påverkat vad som 
framkommer ur detta kapitel om tidigare forskning. 

Gällande de källor som utgör uppsatsens empiriska material har uppsatsförfattaren försökt 
förhålla sig kritisk till det insamlade materialet. Detta har uppsatsförfattaren gjort genom att 
exempelvis ’kontrollera’ de uppgifter som framkommit av intervjuobjekten. Exempelvis har hon 
frågat samma frågor till flera intervjuobjekt för att kontrollera ifall det är fler än en person som 
kan styrka de uppgifter som framkommer ur empirin. Uppsatsförfattaren har även försökt få 
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tag i de personer som kan förstås som mest lämpade att intervjua genom att höra sig för, exem-
pelvis till chefer på Karlskrona kommun, om vilken person som är bäst lämpad att intervjua. 

Uppsatsförfattaren har ibland källhänvisat i andra hand, detta gäller dock främst i kapitel 2. 
Planering, förvaltning och brukare – skilda från varandra. Orsaken till detta är att uppsatsens 
tidsram har gjort det omöjligt för uppsatsförfattaren att söka upp alla källor hon vill använda. 
Denna typ av data, som mer eller mindre kan beskrivas som redan bearbetad och analyserad, 
kan till viss del förstås som problematisk eftersom datan då kan ha uppkommit i ett annat syfte 
än vad som är syftet i denna uppsats (Halvorsen, 1992 , ss. 72-73). Uppsatsförfattaren har där-
för varit uppmärksam på källans syfte och haft detta i åtanke vid källhänvisning i andra hand. 

3.4 Tillvägagångssätt vid analys av empirin

Det finns många ANT-baserade studier som alla skiljer sig i förfarande eftersom ANT inte 
erbjuder några tydliga riktlinjer för hur en studie kan gå tillväga (Ahn, 2015, s. 120). Det finns 
därför inget ’rätt eller fel’ tillvägagångssätt i en ANT-studie. Analysen av empirin i denna upp-
sats sker i fyra steg. Steg 1 till 3 syftar till att besvara uppsatsens två hjälpfrågor. Steg 4 syftar till 
att besvara uppsatsens forskningsfråga. I analysen av det empiriska materialet ska uppsatsens 
fem analytiska begrepp, som tidigare presenterades, operationaliseras. I korthet handlar analy-
sen om att undersöka vilka aktörer som kan identifieras i de tre respektive nätverken (planera-
rens nätverk, förvaltarens närverk och brukarens nätverk) för att få reda på vilka effekter dessa 
tre nätverk medför. Utifrån resultatet av hur skolgården produceras som plats av de tre respek-
tive praktikerna undersöker uppsatsförfattaren hur skolgården samproduceras som plats av alla 
tre praktiker genom att undersöka effekten av detta samproducerade nätverk, vilka investeringar 
som möjliggör denna effekt samt hur skolgården svartlådas som plats. 

Steg 1: Första steget handlar om att kategorisera det empiriska material, således transkribe-
ringar, fältanteckningar, kartmaterial från aktivitetskarteringarna och dokument, som fram-
kommit ur insamlingen av empirin. Kategoriseringen i denna uppsats syftar till att hjälpa upp-
satsförfattaren att skönja det väsentliga och det som förekommer mest frekvent, med fokus på 
uppsatsens frågor och syfte, i den empiri hon har. Grunddragen i kategoriseringen av empirin 
är att uppsatsförfattaren producerar en lista av kategorier som representerar de kategorier som 
hittas i empirin (King, 2004, s. 256). En kategori i denna uppsats utgör en del av det empiriska 
materialet som uppsatsförfattaren har identifierat som särskilt viktig (King, 2004, s. 257) för 
uppsatsen syfte. För att börja kategorisera empirin gick uppsatsförfattaren först igenom de 
frågor som hon ställde vid intervjuerna och undersökte om det fanns specifika kategorier i frå-
gorna (King, 2004, s. 259). Ett första utkast på kategorier skrevs då upp. Sedan läste uppsatsför-
fattaren systematiskt igenom allt empiriskt material och gjorde ’mind-maps’ över vad som mest 
frekvent framkommer ur det empiriska materialet. Kategorierna modifierandes sedan efter att 
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materialet gåtts igenom fler gånger. Det empiriska materialet lästes sedan igenom totalt tre 
gånger innan den slutgiltiga kategoriseringen gjordes. 

Steg 2: Andra steget i analysen syftar till att identifiera vilka aktörer som finns i det empi-
riska materialet. En aktör betraktas inom ANT som människor, olika materiella ting, en hän-
delse eller mer abstrakta företeelser (Ahn, 2015, s. 118; Nilsson, 2010, s. 66) exempelvis ’barn’, 
’gunga’, ’sommar’ eller Boverket. Kategoriseringen av empirin gjorde materialet mer hanterbart 
för uppsatsförfattaren och utifrån varje kategori identifierade uppsatsförfattaren aktörer. De 
aktörer som identifierades i det empiriska materialet sorterades sedan efter vilken praktik de 
tillhör. Därefter rensade uppsatsförfattaren bland de aktörer hon identifierat och försökte ta ut 
de mest centrala aktörerna i respektive nätverk. 

Steg 3: Tredje steget i analysen syftar till att uppsatsförfattaren ska undersöka vilken effekt 
aktörerna i dessa tre respektive nätverk producerar. Se figur 5. Uppsatsförfattaren tar reda på 
effekten av respektive nätverk genom att studera resultatet av steg 1 till 2 i analysen. I analysen 
framkom det att det inte går att skönja enbart en effekt av dessa aktörer utan varje praktikers 

nätverk kan förstås producera flera effekter. Varje praktikers nätverk kan således förstås bestå av 
flertalet mindre nätverk med aktörer som producerar en effekt. 

Steg 4: Det fjärde steget i analysen syftar till att undersöka hur dessa tre nätverk tillsammans 
kan förstås producera skolgården som plats. Detta görs genom att först undersöka hur dessa 
nätverk överlappar varandra. För att ta reda på detta markerar uppsatsförfattaren de aktörer 
som förekommer i fler än ett nätverk vid sammanställningen av det empiriska materialet. Se 
figur 6. Detta görs för att ta reda på de aktörer som möjligtvis framträder i alla tre nätverken 
och då kan ses som särskilt framträdande i hur skolgården samproduceras som plats. Däref-

Figur 5: Steg 3 i tillvägagångssätt vid analys av emprin. Illustration: Susanne Ohlsson.
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Figur 6 och 7: Steg 4 i tillvägagångssättet vid analys av empirin. Illustration: Susanne Ohlsson. 

ter undersöker uppsatsförfattaren de tre nätverkens effekter och ifall det kan skönjas några 
återkommande teman bland de tre nätverkens producerade effekter som kan ses som framträ-
dande i hur skolgården samproduceras som plats. Uppsatsförfattaren undersöker därmed vilken 
sammanlagd effekt alla dessa tre nätverk (med fokus på de aktörer som möjligtvis framträder i 

alla tre nätverken samt om det finns några återkommande teman i de tre nätverkens effekter) 
medför. I detta steg undersöks sedan vilka investeringar som möjliggör denna samproducerade 
effekt samt hur skolgården svartlådas som plats. I detta steg besvarar uppsatsförfattaren forsk-
ningsfrågan: Hur produceras skolgården som en plats?. 
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4. Empiriskt resultat och analys

I detta kapitel ska den empiri som behövs för att besvara forskningsfrågan redogöras för och 
analyseras. I detta kapitel ska därmed de fem analytiska begreppen (aktör, nätverk, effekt, 
investeringar och svartlådning) operationaliseras enligt de fyra steg som presenterades under 
avsnitt 3.4 Tillvägagångssätt vid analys av empiri. Kapitlet är organiserat utifrån uppsatsens 
två hjälpfrågor: Hur producerar planeraren, förvaltaren respektive brukaren skolgården? samt Hur 
överlappar planeraren, förvaltaren respektive brukarens nätverk varandra?. De tre första avsnitten 
i kapitlet avser således hur skolgården produceras som plats av de tre praktikerna planeraren, 
förvaltaren och brukaren. I dessa avsnitt redogörs de centrala aktörer som uppsatsförfattaren 
har identifierat i det empiriska materialet samt de effekter dessa nätverk har till följd. Varje 
praktikers nätverk kan således bestå av mindre nätverk av aktörer som producerar en effekt. 
Vidare i kapitlet undersöks det hur planeraren, förvaltaren respektive brukarens nätverk över-
lappar varandra. Då besvaras den andra hjälpfrågan Hur överlappar planeraren, förvaltaren res-
pektive brukarens nätverk varandra?. Resultatet av dessa avsnitt besvarar forskningsfrågan: Hur 
produceras skolgården som en plats?.

4.1 Produktion av skolgården som plats för planeraren

4.1.1 En plats för rörelse 

Skolgården lyfts fram av landskapsarkitekten i Karlskrona som en plats där brukarna av plat-
sen, barnen, ska röra på sig (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, fältanteckning, 22 
mars, 2017). Barn, skolgård och landskapsarkitekt framträder som viktiga aktörer på platsen 
skolgården utifrån planerarens perspektiv. De aktiviteter som landskapsarkitekten (2017) anser 
hör hemma på en skolgård är aktiviteter som innefattar olika typer av bollsport på konstgräs-
planer eller basketplaner, karuseller eller snurrplattor, rutschkanor, klätternät eller hinderbanor 
som ger ett ’flöde’ av barn (ibid), vilka alla kan förstås utgöras av exempel på aktiviteter där 
barn rör på sig och ej är stillasittande. Dessa aktiviteter visar på att flera aktörer framträder i 
planerarens nätverk: boll, konstgräsplan, basketplan, karusell/snurrplatta, rutschkana, klätternät 
och hinderbanor. Landskapsarkitekten (2017) menar däremot att mer stillasittande aktiviteter, 
som användandet av olika typer av dataspel, inte hör hemma på skolgården. Även studsmattor, 
där barnen enbart hoppar upp och ned, hör likaså inte hemma på skolgården eftersom denna 
typ av lek inte ger barnen tillräckligt mycket rörelse (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karls-
krona, fältanteckning, 22 mars, 2017). Barns ’rörelse’ kan då utifrån denna position förstås som 
en aktivitet där exempelvis barnen springer och rör sig över större ytor. Däremot menar land-
skapsarkitekten att det är viktigt att det även finns sittplatser på skolgården (ibid). Sittplatser 
identifieras som en ytterligare aktör på skolgården utifrån planerarens perspektiv. Att det även 
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ska finnas sittplatser på skolgården visar på att det även ska finnas mer stillasittande aktiviteter 
på en skolgård enligt landskapsarkitekten. 

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur planeraren producerar skolgården som 
plats: skolgård, landskapsarkitekt, barn, boll, konstgräsplan, basketplan, karusell/snurrplatta, 
rutschkana, klätternät, hinderbana och sittplatser. 

Effekten av de ovannämnda framträdande aktörerna blir att skolgården produceras som en 
plats där barnen främst ska ägna sig åt olika typer av rörelselekar, exempelvis olika bollspor-
ter eller hinderbanor, där barnen rör sig över en större yta. Planeraren producerar således inte 
skolgården som en plats där barnen främst är stillasittande eller ägnar sig åt mer stillasittande 
aktiviteter eftersom detta inte är framträdande i planerarens nätverk. 

4.1.2 Lek i grupp på öppna ytor – minskar konflikter och mobbing 

Landskapsarkitekten (2017) vill även främja en lek på skolgårdar som involverar flera barn i 
samma lek. Exempel på lekar som involverar flera barn samtidigt är olika slags hinderbanor, 
olika typer av bollsport eller så kallade ’kompisgungor’ där barn gungar tillsammans minst två 
och två (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, fältanteckning, 22 mars, 2017). Utifrån 
detta kan följande aktörer identifieras: hinderbana, boll, ’kompisgunga’, barn i grupp, skolgård 
och landskapsarkitekt. Landskapsarkitekten (2017) menar att det däremot sällan planeras för 
lekutrustning som exempelvis studsmattor. Skälet till detta som lyfts fram är att ett och samma 
barn då tenderar att studsa själv en längre tid och utelämnar på så vis andra barn utanför leken 
(ibid). Det kan därmed skönjas att landskapsarkitekten främst planerar för att barnen ska leka 
tillsammans, minst två och två, och planerar mindre för att barnen ska leka själva eller att de 
ska utöva en och samma aktivitet under en längre tid. 

Landskapsarkitekten framhäver däremot att det är viktigt att gömslen och rumsligheter finns 
på skolgården så barn får möjlighet att dra sig tillbaka och vara ifred (Landskapsarkitekt i Karls-
krona, Karlskrona, fältanteckning, 22 mars, 2017). Utifrån detta påstående kan barn antas få 
möjlighet att leka ostört och enskilt på platsen skolgården. Gömslen, rumsligheter och ’enskilda 
barn’ betraktas som ytterligare aktörer i planerarens nätverk. Vidare menar landskapsarkitek-
ten (2017) att det även är viktigt att kombinera dessa gömslen och rumsligheter med öppna 
ytor. Dessa öppna ytor motverkar enligt landskapsarkitekten mobbing (ibid). Öppna ytor antas 
motverka mobbing eftersom barnen då förblir synliga för lärarna och då kan konflikter mellan 
barnen lättare upptäckas. Lärare och ’öppna ytor’ framträder som ytterligare aktörer i planera-
rens nätverk. 
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Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur planeraren producerar skolgården som 
plats: landskapsarkitekt, barn i grupp, enskilda barn, skolgård, hinderbana, boll, ’kompisgunga’, 
gömslen, rumsligheter, öppna ytor och lärare. 

En effekt av nätverket av aktörer blir att planeraren producerar skolgården som en plats där 
barnen främst ska leka tillsammans, i grupp, istället för ensamma. Detta motiveras som ange-
läget för att motverka eventuella konflikter och mobbing på skolgården. Denna effekt har till 
följd att det finns ett fokus på öppna ytor i planerarens nätverk snarare än ett fokus på gömslen 
och rumsligheter där barn kan vara ifred, även om sådana platser även lyfts fram som aktörer i 
planerarens nätverk. 

4.1.3 Brukarna – delvis delaktiga i planeringens ’målbild’ 

Barnen, men även till viss del lärarna, framhävs av landskapsarkitekten som viktiga källor för 
information vid planering av skolgårdar (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, fältan-
teckning, 22 mars, 2017). Barnen, lärare, skolgård och landskapsarkitekt ses därmed som vik-
tiga aktörer i hur planeraren producerar skolgården som plats. Brukarna lyfts fram som viktiga 
källor för information eftersom landskapsarkitekten (2017) då kan få kunskap om platsen av 
’de som kan’ platsen utan och innan. Landskapsarkitekten kan då få kännedom om vad som 
faktiskt fungerar på platsen i syfte att inte förändra något som idag, enligt brukarna, fungerar 
(Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, fältanteckning, 22 mars, 2017). Det framkommer 
även att Boverkets rapport ’Gör plats för barn och unga!’, olika kurser som landskapsarkitekten 
tidigare har gått samt sin egen erfarenhet som erfaren landskapsarkitekt utgör underlaget vid 
planering av skolgårdar (ibid). Aktörerna Boverkets rapport, kurser inom landskapsarkitektur 
och universitetsutbildning inom landskapsarkitektur blir framträdande i planerarens nätverk. 

Landskapsarkitekten (2017) förklarade tillvägagångssättet vid omgestaltning av en befintlig 
skolgård. Först får brukarna av platsen lämna synpunkter på vad de önskar sig på skolgården 
på en utskriven karta. Sedan skissar landskapsarkitekten upp ett handritat förslag som sedan 
brukarna får lämna synpunkter på. Därefter ritar landskapsarkitekten upp ett färdigt förslag på 
skolgårdens utformning (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, fältanteckning, 22 mars, 
2017). ’Karta’ framstår som en ytterligare aktör i planeringens nätverk. Utifrån landskapsarki-
tektens beskrivning av tillvägagångssättet vid planering av skolgårdar kan det förstås att bru-
karna, i detta fall barnen och lärarna, är involverade och delaktiga i vad planeringens ’målbild’ 
av platsen skolgården inrymmer, exempelvis om det ska planeras för en ny konstgräsplan eller 
ej. Brukarna av platsen är dock inte involverade och delaktiga i planeringens övergripande ’mål-
bild’ som kan förstås handla om att skolgården ska omgestaltas. Detta beslut är taget av poli-
tiken inom ramen av den representativa demokratin. Brukarna kan då, i detta exempel, förstås 
ha inflytande i vad ’målbilden’ ska inrymma, men brukarna kan inte förstås ha inflytande över 
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det faktum att det planeras för en omgestaltning av skolgården. Detta exempel visar på att den 
kollaborativa planeringen kan ses som närvarande i svensk planering, vilken lyfter fram vikten 
av att skapa dialog mellan delaktiga aktörer på en plats (Allmendinger, 2009, s. 204), men att 
den rådande representativa demokratin gör att beslutet, att skolgården ska omgestaltas, tas av 
politiken och inte av brukarna. 

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur planeraren producerar skolgården som 
plats: landskapsarkitekt, skolgård, barn, lärare, Boverkets rapport, kurser inom landskapsarki-
tektur, universitetsutbildning inom landskapsarkitektur och karta.

Effekten som produceras av dessa ovannämnda aktörer blir att brukarna delvis kan ses som 
delaktiga i planeringens ’målbild’. De ses således som delaktiga i vad ’målbilden’ ska inrymmas, 
men de förstås inte ha varit delaktiga i beslutet att det ska planeras för en omgestaltning av 
skolgården. 

4.1.4 En säker lekutrustning och en orörd natur

Att skolgården ska vara en säker miljö för barnen framhävs som viktigt för landskapsarkitek-
ten (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, fältanteckning, 22 mars, 2017), vilket förstås 
handla om att barnen i största mån inte ska skada sig på det material som finns på skolgården. 
Barn, skolgård och landskapsarkitekt framträder därmed som viktiga aktörer på platsen skol-
gården utifrån planerarens perspektiv. Landskapsarkitekten lyfter även fram att det är särskilt 
viktigt att lekutrustningen på skolgårdar ses över så de är säkra för barnen (ibid) så inte barnen 
skadar sig. Däremot lyfter landskapsarkitekten (2017) att naturområden på skolgårdar i större 
utsträckning än lekutrustning kan ’låtas vara’ som de naturligt är. Naturliga element som finns 
i ett naturområde på en skolgård, exempelvis pinnar och träd, kan således tillåtas vara kvar på 
platsen. Landskapsarkitekten tillägger däremot att även naturområden givetvis ska vara säkra, 
men att de i större mån kan ’låtas vara’ som de naturligt är i de fall naturområdet inte direkt ses 
som ’farligt’ för barnen (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, fältanteckning, 22 mars, 
2017). Lekutrustning, naturområde, pinnar och träd framträds som viktiga aktörer i denna 
analys. 

Landskapsarkitekten menar att barn ofta klarar mer än vad exempelvis lärare tror och att mil-
jön i sig inte bör begränsa barnen (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, fältanteckning, 
22 mars, 2017). Lärare framträder som en aktör på platsen skolgården utifrån planerarens per-
spektiv. Landskapsarkitekten (2017) tar upp exemplet trädklättring och menar att barn ofta 
själva känner när de inte kan eller vågar klättra högre upp. Lärare behöver således inte begränsa 
barnen genom att inte tillåta dem klättra högre upp eftersom barnen självmant kan reglera 
detta (ibid). 
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Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur planeraren producerar skolgården som 
plats: landskapsarkitekt, skolgård, barn, lekutrustning, naturområde, pinnar, träd och lärare.

Effekten av de ovannämnda framträdande aktörerna blir att planeraren producerar skolgården 
som en plats där det ska finnas en säker lekutrustning men en orörd natur där barnen själva ska 
få möjlighet att avgöra när de exempelvis inte klarar av att klättra högre upp i ett träd. 

4.2 Produktion av skolgården som plats för förvaltaren

4.2.1 En ’snygg och grön’ skolgård som inte inbjuder till kreativ lek

Två förvaltningar är involverade i skolgårdens skötsel på Tullskolan: Karlskrona kommuns fast-
ighetsförvaltning och parkförvaltning (Arbetsledare fastighetsförvaltning i Karlskrona kom-
mun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017; Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona 
kommun, Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017). I skötseln av skolgården har arbetsledarna ett 
stort fokus på lekutrustningen respektive grönskan (ibid). Arbetsledaren på parkförvaltningen 
(2017) förklarar deras fokus och ansvar på Tullskolans skolgård: 

”[… ] det har kommit på vår lott att sköta ytterområdena på Tullskolan, alltså grönområdena” 
(Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017).

Dessa ’ytterområden’ som parkförvaltningen ansvarar för inbegriper enligt arbetsledaren ”gräs-
mattor, rabatter, buskar, träd och asfaltsytor” på skolgården (ibid). När arbetsledaren på fastig-
hetsförvaltningen beskriver deras ansvarområde lyfter arbetsledaren fram att det är dem som 
sköter om lekutrustningen på skolgården, exempelvis skolgårdens sandlådor (Arbetsledare 
fastighetsförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017). Det 
framkom inte ett mer precist svar än så vad ’lekutrustningen’ på Tullskolans skolgård innebär. 
Centrala aktörer i förvaltarens nätverk inbegriper därmed arbetsledaren på fastighetsförvalt-
ning, fastighetsförvaltning, arbetsledaren på parkförvaltning, parkförvaltning, skolgård, lekut-
rustning, gräsmatta, rabatt, buske, träd, asfaltsyta och sandlåda. 

Det framkommer av arbetsledaren på parkförvaltningen att skötseln av Tullskolans skolgård 
regleras av en skötselplan, Skötselplanen för Yttre skötsel av Karlskrona kommun (Karlskrona 
kommun, 2016) samt parkförvaltningens inofficiella plan för ’vanliga arbetsuppgifter’ som de 
utför varje vecka på Tullskolans skolgård (Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017). Arbetsledaren på fastighetsförvaltningen lyfter fram att 
de brukar besöka Tullskolans skolgård en gång i månaden för tillsyn av lekutrustningen på 
skolgården (Arbetsledare fastighetsförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, fältanteck-
ning, 14 mars, 2017), en arbetsuppgift som även finns reglerad i Skötselplanen för Yttre skötsel 
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(Karlskrona kommun, 2016). Skötselplanen för Yttre skötsel av Karlskrona kommun, park-
förvaltningens egna inofficiella plan för ’vanliga arbetsuppgifter’ samt fastighetsförvaltningens 
månadsvisa besök på Tullskolan framträder således som viktiga aktörer på platsen skolgården 
utifrån förvaltarens perspektiv. Dessa officiella samt inofficiella planer talar främst om skötseln i 
termer om gräsytor, prydnadsbuskar, bärbuskar, häckar, buskage, perenner, asfaltsytor, sandytor, 
rabatter, lekutrustning och papperskorgar (Karlskrona kommun, 2016; Arbetsledare fastighets-
förvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017; Arbetsledare 
parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017), således främst 
i termer som kan kopplas till de gröna områdena på Tullskolans skolgård. Arbetsledaren på 
parkförvaltningen menar att de verktyg och fordon arbetsledarens ’parkgubbar’ främst använ-
der under skötseln på skolgården är gräsklippare, skyffeljärn, sopborste, kratta, traktor och löv-
blåsare (Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 30 mars, 
2017), vilka även dem kan kopplas till de gröna områdena på Tullskolans skolgård. Aktörerna 
prydnadsbuskar, bärbuskar, häckar, perenner, sandytor, papperskorgar, ’parkgubbar’, gräsklip-
pare, skyffeljärn, sopborste, kratta, traktor och lövblåsare framträder i förvaltarens nätverk. Det 
framgår av arbetsledaren på parkförvaltningen (2017) att det är viktigt att skötseln på Tullsko-
lans skolgård leder till att skolgården hålls ’snygg’, ’ren’ och ’fräsch’. När arbetsledaren talar om 
hur skötseln av skolgården går till nämns dessa adjektiv flera gånger:

”Ähm, vi försöker hålla skolan snygg genom att vara där en gång i veckan och fixa till och dona med 
det som behövs då va […]” (Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, 

intervju, 30 mars, 2017). 

”En vanlig fredag mitt i sommaren så klipper vi ju gräs, vi försöker lurka ogräs i rabatterna så dom 
är snygga och efter det sopar man runt rabatterna och snyggar till” (ibid).  

Att skolgården ska vara ’snygg’, ’ren’ och ’fräsch’ menar arbetsledaren på parkförvaltningen 
(2017) är särskilt viktigt inför skolavslutning i början på sommaren samt när skolorna startar 
på hösten: 

”Sen blir det lite toppar på sommaren inför sommaravslutningen brukar vi lägga ett ordentligt röj 
så att det ser snyggt och fräscht ut inför skolavslutningen. Och likaså när skolorna börjar på hösten, 
så ska det vara snyggt och rent också där” (Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, 

Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017). 

Fredag, gräs, ogräs, skolavslutning, sommar, höst och skola framträder som viktiga aktörer på 
platsen skolgården utifrån förvaltarens perspektiv. Att skolgården ska vara ’snygg’, ’ren’ och 
’fräsch’ kan förstås som ett skötselideal som förvaltaren strävar efter att uppnå. Detta ideal kan 
liknas med Bengtssons (2010) estetiska skötselideal. Detta skötselideal karaktäriseras enligt 



51

Bengtsson av ett välskött, ogräsfritt och välstädat utseende på den plats förvaltningen sköter 
om (Bengtsson, 2010, s. 141), vilket i detta fall kan tyckas likna det ideal som arbetsledaren på 
parkförvaltningen menar att de eftersträvar vid förvaltningen av Tullskolans skolgård. Efter-
som förvaltningen antas sträva efter ett ’snyggt, ’rent’ och ’fräscht’ utseende av skolgården kan 
det misstänkas att det sällan lämnas kvar exempelvis grenar på marken eller annat löst material 
som barnen kan använda i sin lek. Utan detta lösa material antas städas bort till förmån för ett 
’snyggt’, ’rent’ och ’fräscht’ utseende på skolgården. 

När arbetsledaren på parkförvaltningen (2017) får frågan vad arbetsledaren tror att barnen gör 
på skolgården blir svaret att barnen troligtvis främst ’spelar boll’ under rasten: 

”Dom har ju en jättefin bollplan uppe på Tullskolan och där vet jag att det är rätt mycket ungar som 
spelar boll där uppe” (Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 

30 mars, 2017). 

Trots att de officiella samt inofficiella planer som förvaltningen arbetar efter främst fokuserar 
på att sköta om de gröna områdena på skolgården förstås det som att förvaltaren inte ser de 
gröna områdena på skolgården som en plats för barnen lek, utan att dessa gröna platser ska 
vara ’snygga’, ’rena’ och ’fräscha’ utan slag av löst material som barnen kan leka med. Förvaltaren 
uppfattar istället att barnens lek koncentreras till den bollplan, den konstgräsplan, som finns på 
skolgården där barnen kan ’spela boll’. Denna konstgräsplan har dock inte nämnts när skötseln 
av Tullskolans skolgård diskuteras och det är således oklart vem som bär ansvaret för skötseln 
av denna plan. Bollplan, barn och boll framträder således som aktörer på platsen skolgården 
utifrån förvaltarens perspektiv. Vid en första anblick kan det tyckas att förvaltaren i denna 
analys har liknande förhållningssätt mot brukare som förvaltaren i Mårtenssons (2004, s. 60) 
studie: i hennes studie, och i denna studie, framkommer det att förvaltaren förstår skötseln av 
skolgården som något som inte påverkar barns lek.  

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur förvaltaren producerar skolgården som 
plats: arbetsledaren på fastighetsförvaltning, fastighetsförvaltning, arbetsledaren på park-
förvaltning, parkförvaltning, lekutrustning, skolgård, gräsmatta/gräsytor, rabatt, buske, träd, 
asfaltsyta, sandlåda, Skötselplanen för Yttre skötsel av Karlskrona kommun, parkförvaltningens 
egna inofficiella plan för ’vanliga arbetsuppgifter’, fastighetsförvaltningens månadsvisa besök på 
Tullskolan, prydnadsbuskar, bärbuskar, häckar, perenner, sandytor, papperskorgar, ’parkgubbar’, 
gräsklippare, skyffeljärn, sopborste, kratta, traktor, lövblåsare, fredag, gräs, ogräs, skolavslutning, 
sommar, höst, skola, bollplan, barn och boll.  

Effekten som produceras av dessa aktörer blir att skolgården produceras som en ’grön och 
snygg’ plats som inbjuder en viss typ av lek som gör det möjligt att skolgården hålls ’snygg’, ’ren’ 
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och ’fräsch’. Exempel på sådana aktiviteter kan vara bollek på anvisade platser. En kreativ lek, 
som exempelvis kojbyggen, inbjuds dock ej på platsen skolgården eftersom förvaltaren antas 
’städa bort’ det lösa material som finns på skolgården som barnen eventuellt hade kunna bygga 
koja med.
 

4.2.2 Tullskolans rektor och felanmälan – brukarnas främsta kontakt 
med förvaltningen 

Förvaltningen har enligt arbetsledarna på fastighetsförvaltningen och parkförvaltningen i 
Karlskrona kommun viss kontakt med Tullskolans brukare. Denna kontakt sker genom Tull-
skolans rektor samt funktionen ’felanmälan’ på Karlskrona kommun (Arbetsledare fastighets-
förvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017; Arbetsledare 
parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017). Tullskolans rektor, 
fastighetsförvaltning, parkförvaltning, arbetsledare fastighetsförvaltning, arbetsledare parkför-
valtning, skolgård och funktionen ’felanmälan’ betraktas i denna uppsats som aktörer i förval-
tarnas nätverk. Fastighetsförvaltningen har kontakt med en brukare av skolgården, Tullskolans 
rektor, vid val av lekutrustning på Tullskolans skolgård (Arbetsledare fastighetsförvaltning i 
Karlskrona kommun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017). Fastighetsförvaltningen har 
således inte kontakt med de som skulle kunna betraktas som huvudbrukare på skolgården: 
barnen. Utifrån detta kan det därmed antas att fastighetsförvaltningen har kontakt med en 
brukare innan förvaltningens ’målbild’ har bestämts. En brukare kan därför till viss del förstås 
vara delaktig i vad förvaltningens ’målbild’ ska innefatta. Förvaltningen skulle då möjligtvis 
kunna förstås ha drag av ett av Bengtssons (2010) fyra skötselideal: det sociala skötselidealet. 
Det sociala skötselidealet innefattar de förvaltningar som betraktas som lyhörda för vad bru-
karna önskar av en specifik plats (Bengtsson, 2010, s. 142), vilket till viss del denna förvaltning 
betraktas vara. Vad som dock inte framkommer är hur mycket inflytande Tullskolans rektor har 
i valet av lekutrustning. Det framgår dock är att det inte enbart är Tullskolans rektor som är 
delaktig i vilken lekutrustning som finns på Tullskolans skolgård, utan även kommunens upp-
handlingsavtal kan påverka detta val (Arbetsledare fastighetsförvaltning i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017). Upphandlingsavtalet samt lekutrustning betraktas 
som en ytterligare aktör i förvaltarens nätverk. Det framstår således som oklart hur mycket 
inflytande Tullskolans rektor har vid valet av lekutrustning på Tullskolans skolgård, men det 
kan däremot konstateras att rektorn till viss del kan förstås vara delaktig i  vad förvaltningens 
’målbild’ innebär. 

Genom funktionen ’felanmälan’ har däremot fler brukare än enbart Tullskolans rektor kontakt 
med förvaltningen (Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 
30 mars, 2017). Funktionen ’felanmälan’ innebär att privatpersoner kan anmäla till kommunen 
om exempelvis en lekutrustning är trasig eller om det är skräpigt på kommunens platser (ibid). 
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När en felanmälan kommer till kännedom för kommunen rapporteras detta vidare till park-
förvaltningen eller fastighetsförvaltningen som reparerar eller ’städar’ på platsen ifråga (ibid). 
Arbetsledaren på parkförvaltningen (2017) förklarar hur funktionen felanmälan fungerar:

”[…] kommunen har ju en felanmälan. Det sitter tre personer tror jag det är och bara tar emot felan-
mälningar […]” (Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 30 

mars, 2017).

Dessa ’tre personer’ utgörs således av tre anställda på Karlskrona kommun som tar emot fel-
anmälningar (ibid). Privatpersoner, Karlskrona kommun, tre anställda på Karlskrona som tar 
emot felanmälningar och skräp betraktas som ytterligare aktörer i förvaltarens nätverk. Brukar-
nas kontakt med förvaltningen, med funktionen felanmälan, tycks dock enbart beröra det som 
redan finns på platsen, exempelvis lekutrustningen. Funktionen ’felanmälan’ kan således förstås 
som en funktion som enbart berör brukarna när förvaltningens ’målbild’ redan är uppnådd. 
Brukarna kan därmed inte med funktionen ’felanmälan’ ses som delaktiga i vad förvaltningens 
’målbild’ ska innebära, till skillnad från förvaltningens kontakt med Tullskolans rektor vilken 
som till viss del kan förstås vara delaktig i vad förvaltningens ’målbild’ ska innebära. 

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur förvaltaren producerar skolgården som 
plats: Tullskolans rektor, funktionen ’felanmälan’, skolgård, fastighetsförvaltning, parkförvalt-
ning, arbetsledare fastighetsförvaltning, arbetsledare parkförvaltning, Karlskrona kommuns 
upphandlingsavtal, lekutrustning, privatpersoner, Karlskrona kommun, skräp och tre anställda 
på Karlskrona kommun som tar emot felanmälningar. 

Effekten som produceras av dessa aktörer blir att brukarnas kontakt med förvaltningen enbart 
sker genom funktionen ’felanmälan’ och genom Tullskolans rektor. Det kan dock förstås att 
denna kontakt inte antas påverka förvaltningens ’målbild’ nämnvärt då det enbart är Tullsko-
lans rektor som har kontakt med förvaltningen innan förvaltningens ’målbild’ är fastställd. 
Eftersom valet av lekutrustning även beror på vilket upphandlingsavtal Karlskrona kommun 
har kan det inte konstateras hur mycket inflytande Tullskolans rektor har i vad förvaltningens 
’målbild’ inryms av.  

4.2.3 Säker lekutrustning påverkar barnens lek 

Praktikern förvaltaren försöker i skötseln av Tullskolans skolgård hindra att människor skadas 
på platsen (Arbetsledare fastighetsförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, fältanteck-
ning, 14 mars, 2017; Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 
30 mars, 2017). I Skötselplan Yttre skötsel (2016) framgår det att det finns reglerat hur ofta 
olika föremål (exempelvis staket, plank, grindar och murar) på kommunens platser ska kont-
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rolleras för att föremålen inte ska ’vålla till skada’ för människor (Karlskrona kommun, 2016). 
Arbetsledaren på fastighetsförvaltningen, arbetsledaren på parkförvaltningen, parkförvaltning, 
fastighetsförvaltning, människor, skolgård, Skötselplan Yttre skötsel, staket, plank, grindar och 
murar framträder således som viktiga aktörer på platsen skolgården utifrån förvaltarens per-
spektiv. Det lyfts även fram i Skötselplan Yttre skötsel (2016), men även av arbetsledaren på 
fastighetsförvaltningen, att lekutrustning ska inspekteras en gång i månaden för att kontrollera 
att lekutrustningen inte är skadad (Karlskrona kommun, 2016; Arbetsledare fastighetsförvalt-
ning i Karlskrona kommun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017). Lekutrustning och 
kontrollering av lekutrustning en gång i månaden framträder som aktörer på platsen skolgår-
den utifrån förvaltarens perspektiv. Arbetsledaren på fastighetsförvaltningen förklarar att om 
de stöter på en trasig lekutrusning brukar de först ta bort hela lekutrustningen för att sedan 
ersätta den med en ny, säker lekutrusning (Arbetsledare fastighetsförvaltning i Karlskrona 
kommun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017), detta antas dock bara gälla om det finns 
större skador på lekutrustningen som inte kan repareras direkt. Arbetsledaren menar dock att 
själva återställningen av lekutrusningen kan dröja på grund av den ’mänskliga faktorn’, vilken 
arbetsledaren menar kan försena arbetet (ibid). Fastighetsförvaltningen tycks således handla 
relativt snabbt om de upptäcker en skada på en lekutrustning på Tullskolans skolgård trots att 
det inte nämndes hur många dagar det kunde ta innan förvaltningen agerar. Även arbetsledaren 
för parkförvaltningen (2017) lyfter fram att trasig lekutrustning, exempelvis en trasig gunga, 
bör bytas ut snabbt:

”Ja, en trasig gunga på en skolgård, det får inte ta mer än en dag eller någonting. Nä. Det beror på 
vad felet är, men en trasig gunga så kanske barnen an skada sig på. Det måste åtgärdas omgående” 

(Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017).

Gunga och barn framträder här som aktörer på platsen skolgården utifrån förvaltarens perspek-
tiv. När Skötselplan Yttre skötsel (Karlskrona kommun, 2016) samt fastighets- och parkför-
valtningens handlande (Arbetsledare fastighetsförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, 
fältanteckning, 14 mars, 2017; Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, 
intervju, 30 mars, 2017) studeras framstår praktikern förvaltaren som beskyddande i och med 
att de prioriterar barnens säkerhet eftersom de vill reparera eller ta bort det skadade föremålet 
omgående. Förvaltaren kan således förstås vilja kontrollera att barnen inte ska skada sig på de 
platser som de sköter om. Denna kontrollerande syn på barn är relativt vanligt förekommande 
för vuxna (Nowak, 1999 i Mårtensson, 2004 s. 16). 

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur förvaltaren producerar skolgården som 
plats: Arbetsledare fastighetsförvaltning, arbetsledare parkförvaltning, parkförvaltning, fastig-
hetsförvaltning, människor, skolgård, Skötselplan Yttre skötsel, staket, plank, grindar, murar, 
lekutrustning, kontrollering av lekutrustning en gång i månaden, barn och gunga. 
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Effekten som produceras av aktörerna i nätverket blir att barnens lek kan komma att påverkas 
av förvaltarens handlande i och med att viss lekutrustning tas bort under en längre tid om den 
är skadad, i och med att den ’mänskliga faktorn’ fördröjer repareringen av lekutrustningen. 
Barnen får då inte lika stor chans, under en längre tid, att leka med den lekutrustning de vill 
på skolgården om den lekutrustningen skulle vara skadad. Förvaltningens handlande samt för-
dröjning av återställning av skadad lekutrustning påverkar således barnens möjlighet till lek på 
Tullskolans skolgård. 

4.3 Produktion av skolgården som plats för brukare

4.3.1 En plats främst för rörelse- och laglekar

Platsen skolgården lyfts fram av arbetsterapeuten på Tullskolan och barn 2 på Tullskolan som 
en plats där barnen ska röra på sig (Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, Karls-
krona, intervju, 11 april, 2017; Barn 2 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 
29 mars, 2017). Den typ av aktivitet som flest barn utövar på Tullskolans skolgård är utan tve-
kan olika typer av rörelselekar, främst bollekar som fotboll på konstgräsplanen (Aktivitetskar-
tering, 2017; Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 
2017; Barn 1-3, 5 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017; Klass-
föreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 7 april, 2017). Arbetstera-
peuten (2017) och klassföreståndaren (2017) berättar: 

Uppsatsförfattaren: ”Okej. Ehm, och då, vilken är favoriten [för barnen red. anm.]?” 
Klassföreståndaren: ”Det är fotboll” (Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, Karls-

krona, intervju, 7 april, 2017).

”[…] många spelar fotboll eller gör någon aktivitet på själva konstgräsplanen där”
(Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 2017).

Aktiviteten ’fotboll’ framstår således som en central lek på Tullskolans skolgård. Utifrån aktivi-
tetskarteringen (2017) framgick det att aktiviteten ’fotboll’ utövades på både konstgräsplanen, 
innebandyplanen med sarg, ’kanten’ utanför sargområdet och mot gympasalen (Aktivitetskar-
tering, 2017). Orsaken till att olika rörelseaktiviteter, främst aktiviteten ’fotboll’, är populära 
på Tullskolans skolgård kan vara flera. Exempelvis lyfter barn 3 (2017) att det gillar att spela 
fotboll för att det ’är roligt’: 

”Jag gillar fotboll, det är roligt att köra fotboll. Det är roligt att göra mål och sånt” (Barn 3 Tullskolan 
i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017).
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Barn 2 (2017) lyfter att lärarna vill att barnen ska utöva olika rörelseaktiviteter under rasten, 
vilket kan förstås som bidragande till att barnen faktiskt utövar dessa aktiviteter på skolgården: 

”De vill inte att vi inte ska vara så jättestela, att vi ska röra på oss” (Barn 2 Tullskolan i Karlskrona 
kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017).

Skolgård, barn, arbetsterapeut, klassföreståndaren, anställda på Tullskolan, boll, konstgräsplan, 
innebandyplanen med sarg, ’kanten’ utanför sargområdet och vid gympasalen, lärarnas uppma-
ning att barnen ska röra sig på rasten, lärare och fotbollsmål framträder som viktiga aktörer 
på platsen skolgården utifrån brukarens perspektiv. Det framkommer även att andra typer av 
’laglekar’ än fotboll är framträdande på platsen skolgården. Dessa ’laglekar’, där flera barn leker 
med varandra, uppfattar barnen att lärarna vill att de ska utöva på rasten (Barn 4-5 Tullskolan i 
Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). Barn 4 och 5 (2017) berättar: 

Uppsatsförfattaren: ”Vad tänker ni att lärarna vill att ni ska göra på rasten?”
Barn 4: ”Leka med alla” (Barn 4 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 

2017).

Även barn 5 (2017) instämmer med barn 4 (2017):  

”Gå ut och vara med alla” (Barn 5 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 
mars, 2017). 

Lärarna uppmuntrar således barnen att både utöva rörelselekar samt laglekar. Dessa laglekar 
kan exempelvis vara: handboll på konstgräsplanen (Aktivitetskartering, 2017), basket på basket-
planen (Aktivitetskartering, 2017; Barn 2-3 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, 
intervju, 29 mars, 2017), ’häst’ med medtaget grindskaft (Barn 2 Tullskolan i Karlskrona kom-
mun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017; Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, intervju, 7 april, 2017), leken ’is och sol ’ på innebandy planen med sarg (Barn 2, 6 
Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017), klättra tillsammans i 
klätterställningen (Aktivitetskartering, 2017), ’kartan’ på innebandy planen med sarg (ibid), ’king’ 
med boll (Barn 1 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017; Klass-
föreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 7 april, 2017) och datten13 
(Aktivitetskartering, 2017; Barn 2 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 
mars, 2017; Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 7 april, 
2017). De ytterligare aktörer som framträder i brukarens nätverk är: basketplan, grindskaft, 
klätterställning samt lärarnas uppmaning att barnen ska leka tillsammans med andra barn. 

13 Lokalt ord för ’tafattlek’.
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Lärarna på Tullskolan anordnar även så kallade ’styrda aktiviteter’, exempelvis olika typer av 
rörelse- och laglekar, varje måndag och torsdag som uppmuntrar till att barnen ska leka till-
sammans: 

”Eh, så det är på måndagar och torsdagar […]. Då är det en fritidspedagog som är ute mellan klockan 
nio till, ja vad det nu är dom har rast till, om det är till tio kanske. Och då finns det speciella styrda 
aktiviteter, det finns ett lugnt hörn då och eh. Då är det lite så, det är lite sittsäckar och det är lite stolar 
man kan sitta i och man kan rita lite och så. Eh, och så är det en aktivitet som är styrd. Eh, och det 
kan vara lite blandat, och då var tanken att dom ska gå ner i den här ja, lilla hagen brukar vi kalla 
en för (skratt) där nere i parken, eh och kunna göra någon styrd lek då” (Arbetsterapeut Tullskolan 

i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 2017).

Denna ’styrda aktivitet’ sker dock i Tullparken, en nära belägen park till skolan, och ses således 
inte vara en del av skolgården. Dessa aktiviteter antas ske i Tullparken på grund av att det inte 
finns tillräckligt stora ytor för barnen att utöva dessa aktiviteter fullt ut på Tullskolans skolgård. 
Det kan dock antas att lärarna även uppmuntrar barnen på skolgården att leka tillsammans i 
lag eftersom det tidigare framkom att lärarna gärna vill att barnen ska leka i grupp (Barn 4-5 
Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). Fritidspedagog, vecko-
dagarna måndag och torsdag, ’lugnt hörn’ på skolgården, sittsäck, stol, papper och penna fram-
träder således som viktiga aktörer på platsen skolgården utifrån brukarens perspektiv. Det kan 
dock skönjas av arbetsterapeuten (2017) att lärarna ger stillasittande aktiviteter och ’enmans-
aktiviteter’, exempelvis att sitta och rita, utrymme på skolgården (Arbetsterapeut Tullskolan i 
Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 2017). Platsen skolgården används således 
inte enbart för rörelseaktiveter och laglekar, dock är dessa lugna aktiviteter inte lika framträ-
dande på skolgården som de aktiviteter som kan kopplas till rörelse- och laglekar (Aktivi-
tetskartering, 2017). Att barnen ägnar tiden på skolgården åt mer ’lugna’ aktiviteter bekräftas 
även av klassföreståndaren (2017) och aktivitetskarteringen (2017). Klassföreståndaren (2017) 
menar att en del av de äldre barnen på skolan, vill sitta stilla, ’chilla’ och sola på rasten: 

”Sexorna nu, dom är snart på väg till sjuan, dom är ju det här mellanläget så dom vill sitta och chilla 
och helst vill dom sitta inne sexorna” (Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, Karls-

krona, intervju, 7 april, 2017).

”Eller så sitter dom i solen nu då” (ibid). 

Under aktivitetskarteringen framkom det även att en del barn utövade lugna aktiviteter på 
skolgården: det var en del barn som satt och pratade på bänkarna, några barn satt på stängslet 
runt förskolegården, några barn stod stilla bredvid gungorna och ett barn satt och ritade med 
papper och penna (Aktivitetskartering, 2017). De ytterligare aktörer som framträder i bruka-
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rens nätverk är således: bänk, stängsel, förskolegård, sol och gunga. Men trots att det har införts 
ett ’lugnt hörn’ på Tullskolans skolgård där det uppmuntras till mer lugna aktiviteter samt 
’enmansaktiviteter’ förstås det ändå som att lärarna främst vill se att barnen ska leka tillsam-
mans i lag samt röra på sig eftersom lärarnas uppmaningar visar på sådana tendenser. Detta ger 
intrycket av att ’enmansaktiviteter’ och lugna aktiviteter inte får lika stort utrymme på skolgår-
den som laglekar och rörelselekar.

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur brukaren producerar skolgården som 
plats: skolgård, barn, arbetsterapeut, klassföreståndaren, anställda på Tullskolan, boll, konst-
gräsplan, innebandyplanen med sarg, ’kanten’ utanför sargområdet och vid gympasalen, fot-
bollsmål, lärarnas uppmaning att barnen ska röra sig på rasten, lärare, basketplan, grindskaft, 
lärarnas uppmaning att barnen ska leka tillsammans med andra barn, ’lugnt hörn’ på skolgår-
den, sittsäck, stol, penna, klätterställning, papper, fritidspedagog, veckodagarna måndag och 
torsdag, bänk, stängsel, förskolegård, sol och gunga. 

Effekten av aktörerna i nätverket blir att skolgården uppfattas som en plats där rörelselekar 
och laglekar, som exempelvis fotboll, får ta stort utrymme. Skolgården produceras således inte 
främst som en plats för ensamlek samt mer stillasittande lek eftersom detta inte är lika fram-
trädande i brukarens nätverk. 

4.3.2 Konstgräsplanen – en plats för konflikter

Enligt arbetsterapeuten och klassföreståndaren är aktiviteten ’fotboll’ en väldigt konfliktdrab-
bad aktivitet på skolgården (Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, 
intervju, 11 april, 2017; Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, inter-
vju, 7 april, 2017). Aktiviteten ’fotboll’ beskrivs som konfliktfylld eftersom det ofta blir bråk 
om vilka regler som gäller vid fotbollsspel, men det framkommer även att det blir konflikter 
gällande vilka barn som ska få vara med och spela eller ej (Barn 2 Tullskolan i Karlskrona 
kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017; Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kom-
mun, Karlskrona, intervju, 7 april, 2017). Det lyfts även fram av arbetsterapeuten att det kan 
bli konflikter kring konstgräsplanens användning som fotbollsplan då inte alla barn vill nyttja 
konstgräsplanen för fotbollsspel (Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, 
intervju, 11 april, 2017). Boll, konstgräsplan, arbetsterapeut, klassföreståndare, skolgård, regler 
vid fotbollsspel och barn framträder därmed som viktiga aktörer på platsen skolgården uti-
från brukarnas perspektiv. Konstgräsplanen på Tullskolans skolgård förstås således av brukarna 
som en plats som leder till mycket konflikter. Detta ledde till att lärarna under hösten 2016 
beslutade sig för att införa ett ’schema’ över konstgräsplanens användning (Klassföreståndare 
Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 7 april, 2017). En ytterligare aktör kan 
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skönjas i brukarens nätverk: ’schemat’ över konstgräsplanen. Barnen (2017) berättar hur sche-
mat på konstgräsplanen är utformat: 

Barn 3: ”En vecka är det bollfritt”
Barn 1: ”Och då får man leka vad som helst då”

Barn 3: ”Nästa vecka är det handboll och då får man bara köra handboll. Och nästa vecka är det 
fotboll”

Barn 2: ”Så vi har tre olika saker på tre olika veckor” (Barn 1-3 Tullskolan i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). 

’Schemat’ reglerar följaktligen vilka aktiviteter som får utföras på konstgräsplanen (en vecka 
fotboll, en vecka handboll och en vecka bollfrilek) för att på så sätt minska konflikterna kring 
konstgräsplanens användande. Det framgår dock inte explicit hur mycket konflikter det är nu, 
efter införandet av ’schemat’, kring konstgräsplanens användning. Det tycks dock finnas kvar 
en del konflikter som är kopplade till aktiviteten ’fotboll’ eftersom klassföreståndaren (2017) 
lyfter fram att det fungerar jättebra den veckan det är bollfrilek:

”Så då blir det andra lekar när det är bollfritt. Och det tycker jag har varit jättebra, just för att man 
slipper konflikterna som det blir i fotbollen” (Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, 

Karlskrona, intervju, 7 april, 2017).

Även barn 2 (2017) talar i presens när konflikterna vid bollek på konstgräsplanen beskrivs:

”Det är så många som bråkar, vi var här före, vi vill fortfarande spela och leka [på konstgräsplanen 
red. anm.]” (Barn 2 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017).

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur brukaren producerar skolgården som 
plats: boll, konstgräsplan, arbetsterapeut, klassföreståndare, regler vid fotbollsspel, skolgård, 
barn och ’schema’ över konstgräsplanen. 

Den effekt som produceras av ovanstående aktörer i nätverket blir att konstgräsplanen upp-
fattas som en konfliktfylld plats där konflikterna främst kan kopplas samman med aktiviteten 
fotboll.  Detta till trots att lärarna har infört ett ’schema’ över aktiviteterna på konstgräsplanen 
för att minska konflikterna på platsen. 

4.3.3 Skolgården – ett ytterligare klassrum 

Klassföreståndaren på Tullskolan lyfter fram att skolgården ibland används i skolans undervis-
ning (Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 7 april, 2017). 
Klassföreståndaren (2017) berättar:
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”Jag är ju ute framförallt i matten och har utematte. Och likadant beroende på vilket område du kör i 
no:n, det är ju dom två ämnena jag har, så kan man ju vara ute. Så förra veckan var det väl, så hade 

vi flygplanstävling. Pappersflygplan” (ibid). 

Klassföreståndaren (2017) och barnen använder följaktligen skolgården i ämnena matematik 
och naturkunskap ungefär en gång i veckan. Klassföreståndaren menar även att de brukar leka 
andra ’mattelekar’ under mattelektionerna än enbart flygplanstävlingar. Barnen brukar exem-
pelvis gå tipsrundor där de ska hitta ’fem gånger tre pinnar’, hoppa hopprep eller leta kvadrater 
på skolgården. Vidare berättar klassföreståndaren att de också brukar gå upp på ’Berget’ och 
titta på småkryp och blommor på våren (Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, intervju, 7 april, 2017). De aktörer som framkommer i brukarens nätverk är: klass-
föreståndaren, barn, skolgård, matematik, naturkunskap, ’utematte’, ’mattelekar’, pappersflyg-
plan, tipsrunda, pinne, hopprep, kvadrater, ’Berget’, småkryp, blommor och vår. Klassförestån-
daren (2017) lyfter även att det finns inskrivet i läroplanen att undervisning ska ske i skolans 
omgivning. Skolans läroplan framträder här som viktig en aktör på platsen skolgården utifrån 
brukarnas perspektiv. Klassföreståndaren tar upp, medan klassföreståndaren bläddrar i läro-
planen, att det framkommer i läroplanen att barnen ska i undervisas i matematik i naturen: 

”Jo här står faktiskt att symmetri, till exempel i bilder och i naturen” (Klassföreståndare Tullskolan 
i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 7 april, 2017).

Natur framträder här som en aktör på platsen skolgården utifrån brukarnas perspektiv. Skolans 
omgivning och naturen förstås i detta sammanhang främst beröra skolans skolgård. 

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur brukaren producerar skolgården som 
plats: klassföreståndaren, barn, skolgård, matematik, naturkunskap, ’utematte’, ’mattelekar’, 
pappersflygplan, tipsrunda, pinne, hopprep, kvadrater, ’Berget’, småkryp, blommor, läroplan, 
natur och vår.

Effekten som produceras av dessa aktörer blir att skolgården som plats kan förstås som ett 
ytterligare klassrum på Tullskolan i och med att platsen används i undervisningssyfte cirka en 
gång i veckan. 

4.3.4 ’Berget’ – en farlig plats för barnen enligt de anställda på Tull-
skolan

Enligt arbetsterapeuten, barnen och klassföreståndaren finns det vissa ’regler’ kring vad barnen 
på Tullskolan inte får göra på skolgården (Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, intervju, 11 april, 2017; Barn 1-4, 6 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, 
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intervju, 29 mars, 2017; Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, inter-
vju, 7 april, 2017). Arbetsterapeuten uppger att barnen exempelvis inte får gå bakom inhägna-
den på ’Berget’ (Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 
2017). Arbetsterapeuten (2017) berättar: 

”Ja det är väl lite uppe på Berget där. Där kan det vara lite att dom där går bakom den inhägnaden 
där, så där får man vara och säga till” (ibid).  

Skolgård, klassföreståndare, arbetsterapeut, barn, inhägnad, ’Berget’ och arbetsterapeutens upp-
maning om att barnen inte får gå bakom inhägnaden framträder som viktiga aktörer på platsen 
skolgården utifrån brukarnas perspektiv. Arbetsterapeuten (2017) beskriver fler aktiviteter som 
barnen inte får utöva på skolgården:

”Ibland att det slås med pinnar och kastas sten, lite sånt där. Och lite så, skjuta bollar mot gympasalen 
mot dom där stora fönstren där. Eh, och sen är det vissa barn som drar sig ut på sidan här på skol-
gården med, så att dom liksom, ja, kommer mer utmed vägen eller så” (Arbetsterapeut Tullskolan i 

Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 2017). 

Barnen får således enligt arbetsterapeuten inte slåss med pinnar, kasta sten, skjuta bollar mot 
gympasalens fönster eller gå ner mot vägen utanför skolans område (ibid). Pinne, sten, boll, 
gympasalens fönster och väg framträds således som aktörer i brukarens nätverk. Från aktivi-
tetskarteringen framkommer det även att barnen inte får klättra i träden på ’Berget’ då de blev 
tillsagda av lärare att inte göra det under rasten (Aktivitetskartering, 2017). Träd, lärare samt 
lärarens uppmaning att barnen inte får klättra i träd framträder som viktiga aktörer på platsen 
skolgården. Barnen (2017) lyfter att det finns fler aktiviteter som barnen inte ’får’ göra på skol-
gården för lärarna. Barnen berättar: 

Barn 3: ”Vi kör också snöbollskrig ibland”
Barn 1: ”Det får man inte, men det är där nere där det är inhägnat där [på Tullparken red. anm.] vi 

får göra det. Du vet där i parken”
Barn 2: ”Om X och X [två lärare på Tullskolans red.anm.] följer med oss ner får vi köra snöbollskrig 

där hela klassen.
Uppsatsförfattaren: ”Vad händer om ni börjar köra snöbollskrig här uppe [på skolgården red. anm.]?”

Barn 3: ”Man får inte det.
Uppsatsförfattaren: ”Vad händer då, blir ni tillsagda då?”

Barn 1-3: ”Ja” (Barn 1-3 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017).

Enligt barnens redogörelse får barnen inte leka snöbollskrig på skolgården (ibid), men om de 
gör det så sker dessa ’snölekar’, som snöbollskrig kan förstås tillhöra, på ’Berget’ på skolgården 
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(Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 2017). Barnen 
berättar dock att det är tillåtet att leka snöbollskrig i Tullparken, vilken ligger utanför sko-
lans område (Barn 1-3 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). 
Detta bekräftar även klassföreståndaren (Klassföreståndare Tullskolan i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, intervju, 7 april, 2017). Snöboll framträder här som en aktör på platsen skolgår-
den utifrån brukarnas perspektiv. Barn 6 (2017) berättar varför de inte får leka snöbollskrig på 
skolgården: 

”Nej men jag tror det är därför att man kan få typ snöbollen i någon annans ansikte typ” (Barn 6 
Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017).

Barn 1 (2017) lyfter även fram att när det i vintras kom snö åkte dem ’kana’ på ’Berget’. Men 
efter några dagar bestämde lärarna att barnen inte längre fick ’kana’ på ’Berget’ utan hjälm (Barn 
1 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). Hjälm, vinter och snö 
framträder som ytterligare aktörer i på platsen skolgården utifrån brukarnas perspektiv. Barn 4 
och 6 (2017) förklarar varför lärarna införde ’hjälmkravet’. 

Barn 4: ”Någon hade skadat sig lite”
Barn 6: ”Jo lite med en gren men det var inte hjälmens problem utan ur golv, marken så var det en 

liten…”
Barn 4: Sten.

Barn 6: Sten och grenar som dök upp och sen så kunde vi ju inte göra något åt det. Det hjälpte ing-
enting med hjälm” (Barn 4, 6 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 

2017).

Det framkommer därmed att ’hjälmkravet’ infördes för att det var ett barn som hade skadat sig 
på grenar och stenar ur marken när barnet ’kanade’ på ’Berget’. Gren och mark framträder som 
aktörer i brukarens nätverk. Utifrån detta kan det förstås att lärarna vill hindra att barnen ska 
skada sig på det material som finns på skolgården, men de vill även hindra att barnen ska lämna 
skolgårdens område, exempelvis att barnen ska gå ner mot vägen utanför skolans område. 

När dessa ovanstående aktörer i brukarens nätverk betraktas blir det tydligt att majoriteten av 
de aktörer som framträder i brukarens nätverk kan kopplas till platsen ’Berget’ på skolgården, 
vilken även i sig är en aktör i brukarens nätverk. Detta gäller aktörerna hjälm, snöboll, snö, gren, 
mark, inhägnad, vinter, pinnar, sten, arbetsterapeutens uppmaning, lärarens uppmaning och 
träd. Utifrån detta kan det skönjas att platsen ’Berget’ ses som en plats av lärarna där huvudbru-
karna av skolgården, barnen, blir tillsagda och hindrade från att göra olika aktiviteter av lärarna. 
Det kan även förstås att de aktiviteter barnen gör på ’Berget’ aktiverar ett ’säkerhetstänk’ hos 
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de anställda på Tullskolan. Detta ’säkerhetstänk’ resulterar i att exempelvis lärarna uppmanar 
barnen att inte klättra i träden på ’Berget’.  

Sammanfattningsvis framträder följande aktörer i hur brukaren producerar skolgården som 
plats: skolgård, klassföreståndare, arbetsterapeut, barn, inhägnad, ’Berget’, arbetsterapeutens 
uppmaning att barnen inte får gå bakom inhägnaden, lärarens uppmaning att barnen inte får 
klättra i träden, pinne, sten, boll, gympasalens fönster, väg, träd, lärare, snöboll, hjälm, vinter, 
snö, gren och mark. 

Effekten som produceras av aktörerna i nätverket blir att ’Berget’ uppfattas som en ’farlig’ plats 
för barn att vistas på enligt de anställda på Tullskolan eftersom det mesta barnen hindras från 
att göra på skolgården kan kopplas till platsen ’Berget’ och inte den övriga delen av skolgården. 
’Berget’ framstår således som en ’farlig’ plats enligt de anställda på Tullskolan som barnen bör 
skyddas från.

4.4 Skolgården som en samproducerad plats av de tre 
praktikerna 

4.4.1 Skolgården – en säker plats för rörelselek och laglek 

Figur 8 och 9: De tre nätverkens effekter som pekar på att skolgården samproduceras som en säker plats för 

rörelselek och laglek. De aktörer som förekommer i alla tre nätverk samtidigt. Flera av dessa aktörer pekar på att 

skolgården produceras som en plats för rörelselek och laglek. 
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När dessa tre praktikers aktörer, nätverk och effekter undersöks så framkommer det att alla 
dessa tre praktikers nätverk producerar en eller flera effekter som pekar på att skolgården, som 
en samproducerad plats, är en säker plats för rörelselek och laglek. Detta tydliggörs i figur 8 och 9 
där det framkommer de aktörer som förekommer i alla tre nätverk. Flera av dessa aktörer för-
stås i denna analys kunna kopplas till en rörelselek och laglek (exempelvis boll, bollplan/konst-
gräsplan). Det framkommer även att dessa tre nätverk producerar flertalet effekter som pekar 
på att skolgården som plats produceras som en säker plats för rörelselek och laglek, exempelvis 
att planeraren producerar skolgården som en plats för rörelse samt att det ska finnas en säker 
lekutrustning på skolgården som barnen ej skadar sig på (se figur 8). Effekten av detta sampro-
ducerade nätverk kan då förstås vara en säker plats för rörelselek och laglek. Vilka investeringar 
ligger då till grund till att skolgården samproduceras som en säker plats för rörelselek och laglek 
samt hur svartlådas skolgården som plats? I produktion av skolgården som plats för planeraren 
är skolgården en plats där brukarna, barnen, ska röra på sig (Landskapsarkitekt i Karlskrona, 
Karlskrona, fältanteckning, 22 mars, 2017). Exempel på aktiviteter som anses höra hemma på 
en skolgård är olika typer av bollsport på konstgräsplaner eller basketplaner, karuseller eller 
snurrplattor, rutschkanor, klätternät eller olika sorters hinderbanor som ger ett ’flöde’ av barn 
(ibid). Lek som involverar flera barn i en och samma lek lyfts även fram av landskapsarkitekten 
(2017). Exempel på lek som involverar flera barn samtidigt är olika slags hinderbanor, olika 
typer av bollsport eller så kallade ’kompisgungor’ (Landskapsarkitekt i Karlskrona, Karlskrona, 
fältanteckning, 22 mars, 2017). Det lyfts även fram som särskilt viktigt att lekutrustning på 
skolgårdar ska ses över så de är ’säkra’ för barnen (ibid) så barn inte skadar sig på lekutrust-
ningen. Planeraren investerar således i att platsen skolgården främst ska användas för olika typer 
av rörelselekar i grupp som exempelvis olika typer av bollekar eller hinderbanor.  Planeraren 
möjliggör således dessa typer av lekar på skolgården genom planering och ses således investera 
i att barnen ska leka dessa typer av lekar. Planeraren investerar även i att delar av skolgården, 
lekutrustningen, ska ses som en säker plats för barn att vistas på.  

I produktion av skolgården som plats för förvaltaren framkommer det att förvaltaren, arbets-
ledaren på parkförvaltningen, anser att det är viktigt att skötseln på Tullskolan ska leda till att 
skolgården hålls ’snygg’, ’ren’ och ’fräsch’ (Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017). Detta ställningstagande antas leda till att förvaltaren säl-
lan lämnar kvar exempelvis nedfallna grenar, löv eller träd på skolgården som barnen eventuellt 
hade kunnat använda i sin lek. Detta lösa material antas istället ’städas bort’ för att möjliggöra 
det för ’snygga’, ’rena’ och ’fräscha’ utseendet på skolgården. Denna handling antas leda till att en 
kreativ lek, där barnen använder löst material i sin lek, motarbetas av förvaltaren i och med att 
de inte möjliggör för denna typ av lek på skolgården. Förvaltaren investerar därmed att skolgår-
den som plats inte ska nyttjas av barnen i en kreativ lek. Förvaltaren kan då förstås möjliggöra 
att annan lek får mer utrymme på skolgården än en kreativ lek. 
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I produktion av skolgården som plats för förvaltaren framkommer det även att förvaltaren för-
söker i skötseln av Tullskolans skolgård hindra att människor skadas på platsen (Arbetsledare 
fastighetsförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017; Arbets-
ledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 30 mars, 2017). För att 
förhindra eventuella skador på människor finns det reglerat i Skötselplan Yttre skötsel (2016) 
hur ofta lekutrustning, staket, plank, grindar och muras ska kontrolleras (Karlskrona kommun, 
2016). Det framkommer av arbetsledaren på fastighetsförvaltningen att om en trasig lekutrus-
ning påträffas byter de ut hela lekutrusningen direkt istället för att låta en trasig lekutrusning 
vara kvar på skolgården i väntan på reparering (Arbetsledare fastighetsförvaltning i Karlskrona 
kommun, Karlskrona, fältanteckning, 14 mars, 2017). Skolgården kan därmed vara utan lekut-
rusning en längre tid eftersom den ’mänskliga faktorn kan fördröja arbetet med återställningen 
(ibid). Förvaltaren kan följaktligen förstås som beskyddande i och med att denne verkar mån 
om att barnen på Tullskolan ej ska skada sig på de föremål de har ansvar för. Förvaltarna kan 
därmed förstås investera i att platsen skolgården ska vara en säker plats för barn att vistas på i 
och med att det finns reglerat hur ofta olika föremål ska kontrolleras för att föremålen ej ska 
’vålla till skada’. Förvaltaren förstås även investera i att skolgården ska vara en säker plats efter-
som denne byter ut skadad lekutrustning relativt snabbt. I och med att förvaltaren tycks byta 
ut lekutrustning som anses ’farlig’ för barnen kan denna handling även ses som en investering 
som möjliggör att annan lek, än lek i befintlig lekutrustning, får mer utrymme på skolgården 
eftersom det kan dra ut på tiden tills att lekutrustningen återställs. Denna ’annan lek’ skulle 
möjligtvis kunna vara exempelvis olika rörelselekar i lag och således ej en kreativ lek eftersom, 
som ovannämnt, förvaltaren förstås investera i att skolgården inte ska användas i en kreativ lek. 

I produktion av skolgården som plats för brukare klargörs det att lärarna, vilka utgör en del av 
brukarna av skolgården, gärna uppmuntrar och vill att barnen på skolgården ska leka i lag samt 
att barnen ska röra på sig på skolgården (Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, 
Karlskrona, intervju, 11 april, 2017; Barn 2, 5 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, 
intervju, 29 mars, 2017). Lärarna, vilka utgör en del av brukarna av skolgården, investerar såle-
des i att platsen skolgården ska användas för rörelselek samt olika typer av laglekar eftersom 
de uppmuntrar barnen till att utöva dessa aktiviteter på skolgården. Den stora brukargruppen 
barnen har även uttryckt att de gärna vill utöva olika typer av laglekar samt rörelselekar på 
skolgården (Barn 1-3, 5 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). 
Den stora brukargruppen barnen investerar därmed i att platsen skolgården ska användas för 
rörelselek samt olika typer av laglekar genom deras användning. 

Det lyfts även fram att lärarna ’hindrar’ barnen från att utöva vissa aktiviteter som kan kopp-
las till platsen ’Berget’, grönområdet, på Tullskolans skolgård. Det framkommer exempelvis 
att barnen inte får ’kana’ på ’Berget’ om de inte har hjälm på sig (Barn 1 Tullskolan i Karls-
krona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). Barnen får heller inte leka snöbollskrig på 
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’Berget’ (Arbetsterapeut Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 2017; 
Barn 1-3 Tullskolan i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 29 mars, 2017). På ’Berget’ 
tillåts inte barnen gå bakom inhägnaden som omringar skolgården (Arbetsterapeut Tullskolan 
i Karlskrona kommun, Karlskrona, intervju, 11 april, 2017) och barnen tillåts inte klättra i träd 
på ’Berget’ (Aktivitetskartering, 2017). De aktiviteter barnen utövar, exempelvis klättra i träd, 
kan således förstås som något som aktiverar ett ’säkerhetstänk’ hos de anställda på Tullskolan, 
lärarna. Eftersom lärarna, vilka utgör en del av brukarna av skolgården, ’hindrar’ barnen att 
utöva vissa aktiviteter på ’Berget’ investerar lärarna i att andra, mer säkra platser, på skolgården 
ska användas av barnen. Lärarna investerar således i att ’Berget’ inte ska användas av barnen i 
lika hög utsträckning som de övriga platserna på skolgården, exempelvis de platser som består 
av lekutrustning, innebandyplanen med sarg, konstgräsplanen eller basketplanen, därmed de 
platser som kan förstås uppmuntra till en rörelselek och laglek. Den stora brukargruppen, bar-
nen, kan dock inte förstås investera i att platsen skolgården ska vara en säker plats, utan förstås 
enbart investera i att skolgården som plats produceras som en plats för rörelselek och laglek, 
eftersom barnen gärna vill utöva ’farliga’ lekar. Dessa ’farliga’ lekar försöker dock lärarna hindra 
att barnen ska utöva. 

4.4.2 Skolgården svartlådas som en säker plats för rörelselek och lag-
lek

Alla dessa tre praktiker kan således förstås investera i att skolgården som plats ska vara en säker 
plats för rörelselek och laglek. Dessa ovanstående investeringar som alla tre praktiker gör syftar 
därmed till att upprätthålla relationerna i detta samproducerade nätverk (att skolgården ska 
vara en säker plats för rörelselek och laglek). Resultatet av att alla tre praktikerna investerar i att 
skolgården ska vara en säker plats för rörelselek och laglek blir att relationerna i detta sampro-
ducerade nätverk hålls stabila. Ju mer stabilt ett nätverk blir desto mer svartlådas ett nätverk 
(Nilsson, 2010, s. 71) och därför kan det förstås att skolgården i detta studieobjekt svartlådas 
som en säker plats för rörelselek och laglek. Det kan dock förstås att det inte är alla brukare av 
platsen skolgården som investerar i att skolgården ska vara en säker plats. Den stora brukar-
gruppen av skolgården, barnen, förstås inte investera i att skolgården ska vara en säker plats. 
Skolgården förstås därmed enbart svartlådas som en säker plats för rörelselek och laglek för de 
anställda på skolan, ej barnen, planeraren och förvaltaren. 

Ett svartlådat nätverk förstås av Paulsson (2015) som ett nätverk som är förutsägbart (Paulsson, 
2015, s. 77), exempelvis att vi förväntar oss att vatten ska rinna ur en kran. På samma sätt kan 
då platsen skolgården förstås inneha en redan införstådd användning för de tre praktikerna, 
dock ej huvudbrukarna av skolgården (barnen): att barn ska utöva en säker rörelselek och lag-
lek på platsen. Det finns därmed en territoriell dimension av skolgården som plats som gör att 
alla tre praktikerna förutom barnen uppfattar och förknippar skolgården med effekten av det 
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samproducerade nätverket (att barn ska utöva en säker rörelselek och laglek på skolgården). 
Den territoriella dimensionen av skolgården har enligt Kärrholm (2004) som följd att exem-
pelvis brukarna av platsen vet vad som förväntas av dem när de är på platsen (Kärrholm, 2004, 
ss. 124-125), i detta exempel att exempelvis lärarna innehar föreställningen att barnen ’ska’ ägna 
sig åt en säker rörelselek och laglek på skolgården. Den territoriella dimensionen av skolgården, 
skolgården som territorium, har även till följd att de två praktikerna planeraren och förvalta-
ren vet vad som förväntas av dem när de planerar respektive förvaltar skolgården: de förväntas 
skapa en säker plats för rörelselek och laglek. Denna territoriella dimension av platsen skolgår-
den medför att skolgården framstår som en specifik plats för de tre praktikerna: en säker plats 
där barn ska utöva rörelselek och laglek.
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5. Slutsats och diskussion

I detta kapitel ska uppsatsförfattaren besvara uppsatsens forskningsfråga Hur produceras skolgår-
den som en plats? samt svara på uppsatsens problemformulering. I det analytiska kapitlet (kapitel 
4. Empiriskt resultat och analys) framkommer det att skolgården i denna studie, genom ANT 
(aktör-nätverksteori), produceras som en säker plats för rörelselek och laglek. Alla tre praktikers 
nätverk (planerarens nätverk, förvaltarens nätverk och brukarens nätverk) innefattar olika aktö-
rer som producerar en eller flera effekter som pekar på att skolgården, som ett samproducerat 
nätverk, blir en säker plats för rörelselek och laglek. Alla tre praktiker investerar i att skolgården, 
som ett samproducerat nätverk, ska upprätthållas som en säker plats för rörelselek och laglek. 
Praktikern planeraren investerar i att barn ska utöva rörelselek och laglek på skolgården efter-
som planeraren möjliggör för dessa aktiviteter på skolgårdar genom planering för olika typer av 
bollplaner, klätternät och hinderbanor. Planeraren investerar även i att skolgården ska vara en 
säker plats för barn att vistas på eftersom planeraren i denna studie menar att det är särskilt vik-
tigt att lekutrustning på skolgårdar ska ses över så de är säkra för barnen. Praktikern förvaltaren 
investerar i att skolgården ska vara en säker plats för rörelselek och laglek genom att ’städa bort’ 
löst material på skolgården som barnen eventuellt hade kunnat använda i sin lek. Förvaltaren 
förstås därmed investera i att andra lekar, än en kreativ lek, ska utövas på skolgården. Förval-
taren kan även förstås investera i att skolgården ska vara en säker plats för barn då förvaltaren 
byter ut lekutrustning som är trasig så barn inte ska skada sig på skolgården. Praktikern bruka-
ren investerar i att skolgården ska vara en säker plats för rörelselek och laglek genom att lärarna, 
en del av brukarna av skolgården, uppmuntrar barnen att leka i grupp och röra på sig. Lärarna 
hindrar även till viss del barnen från att vistas på ’Berget’, ett grönområde på skolgården, efter-
som ’Berget’ ses som en farlig plats för barn att vistas på. Denna handling medför att brukarna, 
lärarna, investerar i att andra platser på skolgården än ’Berget’ ska användas av barnen. Denna 
handling medför även att lärarna, en del av brukargruppen, investerar i att skolgården ska vara 
en säker plats för barn att vistas på. Huvudbrukaren av platsen, barnen, investerar däremot i att 
skolgården ska vara en plats för rörelselek och laglek genom dess användning av platsen. 

De investeringar som praktikerna gör medför att relationerna i det samproducerade nätverket 
skolgården hålls stabila. Ju mer stabilt ett nätverk är desto mer svartlådas skolgården som plats. I 
denna studie svartlådas därför platsen skolgården som en säker plats för rörelselek och laglek av 
de tre praktikerna. Däremot svartlådas inte skolgården som en säker plats för huvudbrukarna, 
barnen, eftersom de inte investerar i att platsen skolgården ska vara en säker plats. Denna bru-
kargrupp investerar däremot i att skolgården ska vara en plats för rörelselek och laglek. Denna 
svartlådning av skolgården medför att platsen kan förstås inneha en införstådd användning för 
de tre praktikerna, dock ej barnen: att barn ska utöva en säker rörelselek och laglek på skolgården.
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Även om den samproducerade platsen skolgården produceras som en säker plats för rörelselek och 
laglek av de tre praktikerna tydliggörs det i denna studie att varje praktiker även innehar ’egna’ 
föreställningar och målsättningar om hur platsen skolgården ska tas i bruk och användas, vilket 
påvisas när uppsatsförfattaren redogör för hur skolgården produceras som plats av de tre prak-
tikerna. Det framkommer även i det analytiska kapitlet att det i denna studie påvisas att det 
inte finns mycket kontakt eller samarbete mellan de tre praktikerna. Det blir därmed påtagligt 
att det finns ett rådande ’stuprörstänk’ där varje praktiker har fokus på ’sin’ målsättning med 
skolgården som plats. I studien tydliggörs det även att det finns konflikter i praktikernas olika 
målsättningar på platsen. Exempelvis lyfter praktikern planeraren att barnen på skolgården ska 
ges möjlighet att klättra i träd, men detta är något som lärarna hindrar barnen från att göra. 
Förvaltaren antas inte heller möjliggöra för denna typ av lek eftersom de främst har fokus på att 
de gröna platserna på skolgården ska vara ’snygga’ och ’rena’ platser utan inslag av barnens lek. 
Studieobjektet  Tullskolans skolgård kan därmed ses som ett exempel på en större mer generell 
problematik som påvisar att det finns ett ’stuprörstänk’ beträffande praktikernas målsättningar 
och att det även finns konflikter i målsättningar mellan de tre praktikerna.

Denna utökade kunskap om hur platser produceras i relation mellan de tre praktikerna kan 
medverka till att planerare får en utökad förståelse att exempelvis praktikern förvaltningen i 
dagsläget innehar egna målsättningar om hur en plats ska användas och tas i bruk som möj-
ligtvis kan försvåra att planeringens målsättning kan uppnås. Utifrån denna kunskap om hur 
platser produceras blir det tydligt att det krävs en större samordning och samarbete mellan 
de tre praktikerna eftersom de tillsammans producerar platser. Det blir därmed tydligt att 
det exempelvis behövs förvaltningsstrategier som överensstämmer med planeringens målsätt-
ningar på en plats. Om det skulle finnas en gemensam strategi, ett gemensamt mål, om hur en 
plats ska tas i bruk och användas av de tre praktikerna skulle då denna gemensamma målsätt-
ning kunna uppnås eftersom alla praktiker då skulle förstås investera i att detta mål ska uppnås 
och vidmakthållas.
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BILAGA (1)

Intervjufrågor planerare:
• Skulle du berätta om något skolgårdsprojekt (ex. det på Tullskolan och andra) och hur ni 

gick till väga vid planeringen (gärna med barn i låg-mellanstadiet)? 

• Vilka har ni samarbetat med i dessa projekt? Har ni haft något samarbete med barnen/
lärarna respektive förvaltning? Om ja, hur skedde samarbetet? Om nej, varför skedde 
inte samarbetet med dessa aktörer? Vad tror du hade blivit annorlunda om man 
integrerat dessa andra aktörer i processen (om de inte involverat de ovan beskrivna 
aktörerna)? 

• Vilka aktiviteter har ni planerare planerat att barnen ska göra på dessa skolgårdar?

• Vilka aktiviteter tänker du att barnen inte ska göra på skolgårdarna ni planerat (om det 
finns någon aktivitet ex. ’farliga lekar’)?

• Finns det någon skillnad i planeringen när ni planerar för mindre barn, ex. sexåringar 
respektive äldre barn (10-12 år)? 

• Hur har ni kommit fram till de aktiviteter ni har planerat för? (Om ej kan svara, fråga om 
hon tagit inspiration från riktlinjer, gått på egna erfarenheter eller fakta från barn/lärare 
osv.). 

• Finns det några aktiviteter som du märkt att ex. lärarna/föräldrarna hellre vill/hellre inte 
vill att barnen ska göra? Hur ställer du dig som planerare mot det? 

• Har ni följt upp resultatet på skolgårdar ni planerat? Har ni studerat om skolgården blev 
använt på det sätt ni hade tänkt? 

Intervjufrågor förvaltarna:
• Kan du berätta om din yrkesroll samt din koppling till Tullskolan? Grönskan eller 

involverad i val av leksaker också? 

• Vad är det som avgör hur grönskan ser ut på Tullskolans skolgård? Finns det något ideal 
hur grönskan ska se ut?

• Finns det några skötselplaner på hur förvaltningen ska gå till på skolgården? Om det 
finns, hur ser i sådana fall den planen ut? Vad heter den planen/planerna och vad 
innehåller dem?

• Vad ligger till grund för dessa skötselplaner/ideal? Hur har dessa ideal/skötselplaner 
uppkommit? Ex. forskning/frågat barnen vad de vill ha/praxis inom kommunen osv.

• Hur ofta besöker ni Tullskolans skolgård och ”kollar läget”? Vad kollar ni på då? Vad 
händer om ni ex. ser en trasig gunga? 
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• Hur ofta klipper ni träden/rensar bland buskarna på Tullskolans skolgård? Vad använder 
ni då för verktyg? 

• Röjer ni bort något på skolgården när ni är där och arbetar? I sådana fall, vad är det för 
något? 

• Har ni fått samarbeta med planarkitekter någon gång vid utformandet av skolgårdar?

• Har skolan uttryckt några önskningar om utformandet av grönskan på skolgården?

• Vad tänker du generellt att barn gör på Tullskolans skolgård? Finns det någon skillnad hur 
ni tänker att små barn leker respektive hur äldre barn leker? 

Intervjufrågor brukarna (barnen):
• Vad brukar ni göra under rasten på skolgården? Vad är roligast att göra på skolgården? 

Vilken är er favoritaktivitet? 

• Vad lekte ni när ni började på Tullskolan? Har leken ändrats från då till nu? Leker ni 
fortfarande med er favoritaktivitet som ni hade då?  

• Vad har ni för känslor när det blir rast? Vad ser ni fram emot med rasten? 

• Gör ni andra saker på rasten under vintern respektive sommaren? Vilka aktiviteter gör ni 
bara på sommaren respektive vintern? 

• Vad tror ni att lärarna och era föräldrar vill att ni ska göra under rasten? Stämmer det 
överens med vad ni egentligen gör?

• Vad får ni inte göra på skolgården? Vilka bestämmer det? Vad tycker ni om det? 

• Finns det något ni inte kan göra på skolgården? Vad är i sådana fall det?

Intervjufrågor brukarna (klassföreståndare och 
arbetsterapeut):

• Vad brukar barnen göra på skolgården som går i åk 4-6? 

• Vad är favoritaktiviteten på skolgården enligt dig? 

• Skiljer sig barnens lek under sommaren och vintern? Om den skiljer sig åt, hur skiljer den 
sig åt? 

• Har du sett någon förändring av barnens lek när de blev lite äldre (från att de gick på 
förskolan till åk 4-6)?

• Är det någon aktivitet som du fått uppfattningen av att barnen vill göra på skolgården 
idag, men som de inte, av någon anledning, kan göra idag? Hur ser ni på användning av 
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mobiltelefoner på rasten, får barnen göra det?

• Vad är det barnen inte får göra på skolgården? Är det något ni säger till barnen att de 
inte får göra? 

• Finns det något i läroplanen/skollagen som talar om hur barnen ska vara/leka/göra på 
rasten?

• Har ni hört något av föräldrar av vad de inte tycker är lämpligt att barnen gör på rasten 
på skolgården?

• Är det något ni röjer bort från skolgården innan rast/innan skoldagen börjar (ex. farliga 
föremål/nåt som de inte passar in på skolgården)? 

• Hur sker städning av skolgården? Brukar ni tillsammans med barnen städa på skolgården? 

• Om något lekredskap gått sönder, hur går ni då till väga?
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Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Institutionen för Fysisk planering
Valhallavägen 1 (Campus Gräsvik)
371 79 Karlskrona

Information till vårdnadshavare till elever på Tullskolan om undersökning 
om barns uppfattning av sin skolgård

Nu under våren skriver jag (Susanne Ohlsson) masterarbete i Stadsplanering på BTH. Jag skriver hur barn, 
lärare, förvaltare och planerare etc. förstår platsen skolgården. Jag behöver därför er hjälp! Jag skulle jättegärna 
vilja prata med några av barnen om vad de gör under rasten på skolgården, vad de inte gör, vad de inte får göra 
etc., för att på så sätt få förståelse för hur barnen ser på skolgården. 

Fältarbetet är planerat till veckorna mellan sportlovet och påsklovet (vecka 9-14). 

Karlskrona 25 februari 2017
Susanne Ohlsson
Student på Masterprogrammet i Stadsplanering åk 2 

Ring eller maila om ni har några frågor!
susanneohlsson@live.se
070-5677669

För att genomföra undersökningen krävs vårdnadshavares tillåtelse för att ta foto samt spela in intervjuer i 
samband med undersökningen på skolan. Inga namn på barnen kommer att publiceras i uppsatsen, jag kallar 
barnen som intervjuas “flicka 1” , “pojke 2” etc. Materialet kommer användas (1) i den färdiga masteruppsatsen 
som senare kommer publiceras på nätet och på (2) presentation av masterarbetet i juni 2017 på BTH. 

Stryk det ej önskade

Jag tillåter att mitt barn

•	 Fotograferas

•	 Deltar i inspelad intervju

i samband med undersökningen och att det materialet får användas i ovan nämnda sammanhang.

Underskrift och datum

Namnförtydligande

Karlskrona 25 februari 2017
Susanne Ohlsson
Student på Masterprogrammet i Stadsplanering åk 2

BILAGA (2)
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BILAGA (3)
 Sammanställd karta strukturerad observation med aktivitetskartering, Karlskrona. (2017). 14 mars - 7 april. 
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Dokument

Karlskrona kommun. (2016). Skötselplan Yttre skötsel. Karlskrona: Karlskrona kommun.

Fältanteckningar

Arbetsledare Fastighetsförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona. (2017). Fältanteckningar 
14 mars 2017.
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Intervjuer

Arbetsledare parkförvaltning i Karlskrona kommun, Karlskrona. (2017). Intervju 30 mars 2017. 
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