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Förord 

Detta blir det sista meningarna jag skriver i detta masterarbete. Denna studie får ses som mitt 
avslut inom högskolevärlden som har präglats av hårt, roligt men framförallt lärorikt arbete. 
Totalt fem års studier på Blekinge Tekniska Högskola är härmed över.   

Intresset för skolgårdars yta föddes när jag såg en bild över en skola i en större svensk stad 
som endast bestod av en mindre asfaltsyta. Frågor började då ställas inom mig om det 
verkligen såg ut på detta vis runt om i större städers skolgårdar.  

Jag vill rikta ett särskilt stort tack till min handledare Lina Berglund- Snodgrass 
som genom ett ihålligt kommenteringsarbete i detta dokument samt givande diskussioner 
bidragit till att föra processen framåt. Stort tack till dig Lina! Ett minst lika stort tack vill jag 
rikta till min mamma som stöttat mig med både kramar och exceptionell kokkonst framförallt 
under genomförandets sista delar av denna studie. Dessutom har du dragit upp mig från botten 
när allt känts som värst. Minä rakastan sinua äiti! Sist men absolut inte minst vill ja rikta ett 
stort tack till mina vänner, utan stödet från er hade jag inte klarat detta.  
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur dagens stadsbyggnadsutveckling med allt tätare och 
funktionsblandade städer som ideal har kommit att påverka planeringen av skolgårdar. 
Studien tar avstamp i den offentliga debatten som på senare tid har uppmärksammat att större 
städers skolgårdar krymper allt mer i takt att staden förtätas. För att undersöka om så 
verkligen är fallet att dagens ideal kring den täta och funktionsblandade staden krymper 
skolgårdars ytor, har Malmö stads grundskolor utgjort uppsatsens kartläggning.  

  Studien har genom de lagstadgade normer och riktlinjer som finns att tillgå vid 
planering av skolgårdar kvantitativt kartlagt hur Malmö stads grundskolor uppfyller dessa 
riktlinjer för att på så vis påvisa om den offentliga debatten har någon grogrund eller endast 
bygger på anekdotiska dåliga exempel. Anledningen till varför Malmö valdes som objekt till 
kartläggningen beror på att staden uttryckligen har påpekat att staden ska utvecklas ur idealen 
kring den täta staden i sin förtätningspolicy (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010).  

 Kartläggningen grundar sig på både de nationella riktlinjerna samt de riktlinjer 
som Malmö stadsbyggnadskontor (Malmö stadsbyggnadskontor, 2016) antagit för 
planeringen av skolgårdar samt i historiska stadsbyggnadsideal för att på så vis se om dagens 
stadsutvecklingsideal har haft någon påverkan på planeringen av skolgårdar alternativt att det 
finns någon bakomliggande orsak. Slutligen framkommer det att utifrån dagens 
stadsutvecklingsideal kring den täta och funktionsblandade staden har viss påverkan men är 
inte den enda orsaken till att dagens skolgårdar uppfattas som mindre.  
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund: får barn plats i staden? 

 

“Vi behöver damma av kunskapen om vad som gör städer och orter 
barnvänliga.” 

(Märit Jansson, SLU, Alnarp, Svenska dagbladet debattartikel, 2016). 

På detta vis inleder Märit Jansson sin debattartikel i Svenska dagbladet från 2016. I artikeln 
skriver Jansson att barn idag har i allt högre grad blivit ett särintresse som planerare inte tar 
hänsyn till vid planering av dagens urbaniserade städer. Utemiljöer som har varit barnens 
naturliga platser får ofta lämna plats för utökad bebyggelse, mer trafik och en ökad 
tillgänglighet till stadens olika funktioner. (Svenska dagbladet, 2016). Jansson (Svenska 
dagbladet, 2016) sätter på så vis fingret på en fråga som allt mer kommit fram i 
samhällsdebatten, nämligen om barns möjligheter till att röra sig i stadsrummet begränsas av 
dagens kraftiga urbanisering och stadsbyggnadsideal om den täta staden. Att barns 
möjligheter till utevistelse i stadsrummet kan till stor del, enligt Jansson (Svenska dagbladet, 
2016), bero på att dagens politiker och planerare väljer att endast förhålla sig till fördelarna 
som urbaniseringen och den täta staden för med sig istället för att fokusera på att bebygga 
stadsmiljöer som främjar invånarnas livskvalité, vilket på så vis innebär att miljöer som anses 
vara barnvänliga miljöer, såsom grönytor och naturmarksområden, numera bebyggs.  

Urbaniseringen som sker av dagens städer är kraftig, uppemot hälften av 
världens befolkning lever idag i städer (Regeringskansliet, 2017) och enligt prognoser som 
Förenta Nationerna tagit fram kommer inflyttningen till städerna endast öka, 2050 kommer 
närmare 70 procent av världens invånare leva i städer (Regeringskansliet, 2017). Från 
politiskt håll framhävs det ofta att våra svenska städer ligger i framkant gällande utveckling 
innovationer och idéskapande. Samtidigt framhåller Sveriges politiker även att svenska städer 
måste i högre grad planeras ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållarbart synsätt i och 
med de utmaningar som den kraftiga urbaniseringen medför (Regeringskansliet, 2017). De 
utmaningar som framhålls beskrivs bland annat behandla svårigheterna kring att bebygga 
städer på ett sådant vis att viktiga stadselement, såsom grönytor och allmänna platser inte 
byggs bort, till förmån för element som en tät och funktionsblandad stad enligt politikerna 
bidrar till. Exempelvis nya arbetsmöjligheter, högre möjligheter till utbildning samt ett utökat 
kulturutbud (Boverket, 2016, s.7). Även Sveriges kommuner och landsting (2015, s. 9) lyfter 
fram vikten av att planera städer på ett sådant vis att inte förtätningen får ta överhanden utan 
snarare ska ses som en möjlighet att planera stadsmiljöer som är attraktiva för alla stadens 
invånare, gammal som ung, för att på så vis få till stånd ett välfungerande samhälle.  

Om vi ställer dessa aspekter som framhålls från politiskt håll i förhållande mot 
Janssons debattartikel (Svenska dagbladet, 2016) kring dagens stadsutvecklingstrender så kan 
frågan ställas huruvida ett välfungerande samhälle verkligen skapas av förtätningsidealet, för 
alla stadens invånare. Den offentliga debatten har visat på flertalet fall där barnens miljöer 
förbises för mer lukrativa ekonomiska intressen. Exempelvis visar landskapsarkitekterna 
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Emelie Brunge, Maria Engström och Petra Lindeqvist på problematiken kring att planera 
utifrån dagens ideal om den täta staden i en debattartikel i Svenska dagbladet 2016; 

“Problemet uppstår i nya stadsdelar där förebilden är den täta, stadsmässiga stenstaden. 
Politiskt ligger fokus på att klara bostadsförsörjningen och att maximera intäkter till staden. 
Det leder till en tät exploatering där ytor för människors vardagsliv som gårdar, parker och 
torg minimeras eller kompromissas bort i avvägningen mot andra intressen [...]Nya områden 
får därför sämre förutsättningar för barn, med till och med mindre ytor än vad vi har i den 
äldre stenstaden, vilken står modell för utvecklingen.” (Svenska dagbladet, 2016)   

Denna problematik som Brunge, Engström och Lindeqvist lyfter uppvisar att det finns en 
problematik kring hur förtätningen av städerna ska genomföras för att alla, speciellt barn, ska 
få utrymme i denna nya stadsmiljö samtidigt som kommunerna vill få tillstånd de positiva 
effekterna som en tät och funktionsblandad stad för med sig. En tät och funktionsblandad stad 
kontra stora öppna ytor i staden som frammanar spontana lekmiljöer för barn har visat sig bli 
ett vedertaget problem inom förtätningsidealet (Lindstaf, 2014, s. 57). Förr kunde exempelvis 
barn använda sig av gatumiljöer utanför sin bostad för att kunna utöva sin lek, nu har gatan 
istället kommit att bli en stadsmiljö som till stor del endast är en yta som kan nyttjas av 
fordonstrafiken (Lindstaf, 2014, s. 65) och barnen har istället blivit förpassade till att använda 
de kvarvarande ytorna såsom bostadsträdgårdar och ytor som eventuellt inte finns i närhet till 
bostaden. Detta även om Sverige redan 1990 har ratificerat Förenta Nationernas 
barnkonvention (Unicef, 2016), vilken ställer krav på att barn ska ha tillgång till en god 
utemiljö som är anpassad efter barnets behov.  

Möjligheterna för barn att leka och vara barn i staden har till stor del idag 
förpassats till skolgården, där barn spenderar stor del av sin vakna tid (Sandin, 2017), och 
anlagda lekmiljöer, vilket ställer högre krav på skolgården för att kunna tillgodose en så 
kreativ miljö som möjligt för barn. Statliga riktlinjer (Boverket och Movium, 2015, s. 42) har 
därför tagits fram för att hjälpa kommunerna vid planeringen och utformningen av skolgårdar 
mycket beroende på att urbaniseringen har enligt Boverket (2017, s. 9) medfört att behovet av 
nya skolor kan likställas med behovet som fanns under 1960- och 1970-talet i Sverige. 
Dagens riktlinjer anger att skolgårdar ska ha en tillräckligt stor yta för att kunna bedriva 
ändamålsenlig verksamhet vilket innebär att barn ska kunna ha möjligheter till att utvecklas 
kreativt, socialt och fysiskt (Boverket och Movium, 2015, s. 39).  

Dock har bland annat BARNverket1 gett indikationer på att detta eventuellt inte 
är fallet. Föreningen ställer sig liknande frågor som ovanstående debattörer har frågat sig, 
nämligen om barn verkligen ska finnas i städer, om planeringen av täta städer även kommer ta 
barnens skolgårdar i förfogande (BARNverket, 2015). 

I en artikel från 2015 beskriver BARNverket hur föräldrar från Stockholm 2013 
vände sig till föreningen med synpunkter kring att deras barns skolgårdar skulle bebyggas 
med flertalet nya skolbyggnader vilket skulle leda till att barnens möjligheter till utevistelse 
skulle försämras då skolgårdens yta minskade samtidigt som antalet skolbarn ökade 
(BARNverket, 2015).  

                                                           
1 BARNverket är ett rikstäckande partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar för att barn och 
föräldrar i skol- och fritidsverksamhet ska få en högre delaktighet och ett ökat inflytande inom dessa 
verksamheter (BARNverket, u.å.). 
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Även i Umeå har liknande företeelser förekommit då skolbyggnader har tagit 
skolgårdsyta i besittning för att kunna tillhandahålla nya skolbyggnader för att på så vis kunna 
inhysa fler elever skriver BARNverket (2015) i sin artikel.  

BARNverkets artikel visar på att urbaniseringen och tankarna kring den täta 
staden eventuellt även nått barnens skolgårdar. Boverket (2017) har uttryckligen påtalat att 
behovet av nyetableringar av skolgårdar är stort vilket då öppnar frågor kring hur detta ska 
genomföras, ska den täta stadens ideal även påverka hur skolgårdar utformas (Kylin, 2015). 
Frågan har ett tvetydigt svar då det eventuellt inte endast är dagens stadsutvecklingstrender 
som påverkar hur skolgårdar utformas. Bland annat har genomförandet av olika skolreformer 
givit barn och föräldrar större möjligheter att själva välja skola vilket kan bidra till större 
barnkullar inom allmänt omtyckta skolor, både inom den offentliga och privata sektorn. 
Samtidigt har de fristående skolorna tagit ett allt större utrymme inom skolväsendet i vårt 
samhälle. Konkurrensen om eleverna mellan dessa två skolverksamheter har ökat markant 
vilket också har skapat frågeställningar kring hur planeringen och utformningen av dessa 
skolor och skolgårdar ska ske (Boverket, 2017, s. 18).  

Denna problematik har även lyfts fram i media. Bland annat publicerade 
Svenska dagbladet (2011) en artikel 2011 där de framhävde att varken Skolverket, 
Arbetsmiljöverket eller Skolinspektionen utför kontroller av hur stor yta som skolgårdarna 
tillhandahåller, friskolor kunde startas även om det inte fanns någon skolgård. I artikeln kan 
det även läsas att Arbetsmiljöverkets branschsamordnare medger att Arbetsmiljöverket har 
reagerat på skolor som har öppnat utan en skolgård ens har existerat men att problematiken till 
stor del beror på att det inte finns några tydliga direktiv kring dessa frågor (Svenska 
dagbladet, 2011).    

Sedan 2015 har Boverket tillsammans med Movium (2015, s. 42) presenterat 
riktlinjer kring hur skolgårdar ska utformas, dock medger Boverket att den offentliga debatten 
har visat att det fortfarande finns en problembild kring skolgårdsplanering kontra förtätningen 
av städerna (Boverket, 2018). Utifrån dessa premisser har Boverket tillsammans med 
Statistiska centralbyrån fått i uppgift av riksdagen att under hösten 2017 till våren 2018 
kartlägga barn och ungas utemiljöer vid grundskolor i Sverige för att på så vis undersöka om 
tillgången på barns ytor kring skolgårdsmiljöer faktiskt blir mindre. 

Denna studie ska betraktas som en del av en sådan större kartläggning av 
Sveriges skolgårdar, där fokus i denna studie framförallt inriktar sig mot större städer där 
förtätningsidealet har en dominant ställning inom stadsbyggnadsutvecklingen. Den offentliga 
debatten framhäver flertalet problem med dagens planeringsideal kontra planering av 
barnvänliga miljöer men frågan kan ställas om dessa exempel som debatten kretsar kring 
endast är ett fåtal anekdotiskt dåliga exempel eller om det är ett vedertaget problem i dagens 
städer. För att kunna dra några slutsatser huruvida förtätningsidealet de facto inskränker på 
skolgårdars ytor och barns möjlighet till utveckling inom skolmiljöer måste det finnas ett 
större kunskapsunderlag att utgå från. Föreliggande studie ämnar därför att ytmässigt 
kartlägga en större stads skolgårdar för att på så vis utifrån dessa fakta kunna diskutera barns 
plats i staden. 
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1.2 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att kvantitativt kartlägga barns friytor vid skolmiljöer i en 
större svensk stad för att bidra med kunskapsunderlag för stadsplaneringen att ta utgångspunkt 
i. 

 

1.3  Forskningsfråga 

För att studiens syfte ska uppnås samt besvara den problematik som uppvisades i studiens 
bakgrund ställs följande forskningsfråga. 

1. Har stadsutvecklingstrenderna kring den täta funktionsblandade staden påverkat 
skolmiljöers friytor?  

För att bistå studiens författare vid besvarandet av studiens huvudfråga ställs två stycken 
hjälpfrågor. Dessa frågor har till syfte att enklare strukturera uppsatsens empiri och är därför 
underordnade den huvudsakliga forskningsfrågan.  

 
a. Vad finns det för normer och riktlinjer för planering, gestaltning och 

lokalisering av en skola? 
 

b. Hur väl uppfyller det befintliga skolbeståndet befintliga normer och riktlinjer 
och hur kan det förstås mot bakgrund av olika stadsbyggnadsideal? 

 

1.4 Disposition 

Studien är uppdelad i sju stycken kapitel. Första kapitlet behandlar studiens bakgrund, syfte 
och forskningsfråga. I andra kapitlet redogörs för vad olika stadsbyggnadsideal har präglat 
stadsutvecklingen samt vilken ställning barn respektive skolan hade under dessa tidsperioder, 
detta kapitel syftar till att utgöra analysens bas. I kapitel tre redovisas de lagstadgade normer 
samt de riktlinjer som olika myndigheter har arbetat fram för att hjälpa kommuner vid 
planering av skolgårdar, i detta kapitel besvaras hjälpfrågorna. I kapitel fyra redovisas 
metoden över den kvantitativa datainsamlingen som denna studie bygger på, hur denna har 
genomförts samt de begränsningar som metodmaterialet har bidragit till. I kapitel fem 
redovisas en ingående analys över Malmö stads olika stadstypologier samt redovisas det 
insamlade skolgårdsmaterialet i relation till de lagar och normer som finns att tillgå. I kapitel 
fem redovisas och diskuteras uppsatsen slutsats. I detta kapitel besvaras forskningsfrågan 
samt diskuteras den problemformuleringen som presenterades i det första kapitlet. 
Avslutningsvis redovisas referenser i kapitel sju.  
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2. Stadsplanering och syner på barn – en historisk exposé om 
barns plats i staden 
I följande avsnitt kommer redogöras för tre typer av stadsbyggnadsideal som har präglat den 
svenska stadsutvecklingshistorien. Utifrån dessa ideal kommer även den rådande synen på 
barn i samhället redovisas. Stadsutvecklingsidealen är stenstaden, förstaden och den täta 
staden. 

 

2.1 Stenstaden  

2.1.1 Industrialismens intågande och 1874 års byggnadsstadga 

I slutet av 1800-talet kom industrialismen till Sverige och förde med sig en mängd olika 
tankar och idéer kring hur ett samhälle skulle vara uppbyggt. Det feodala bondesamhälle som 
hade präglat stora delar av Sverige ersattes nu av ett industrisamhälle. Industriutvecklingen 
innebar enligt Björk, Nordling och Reppen (2012, s. 20) att allt fler människor sökte sig till 
städerna för de var i städerna arbetstillfällena fanns. Under flertalet år upplevde städerna en 
markant urbanisering vilket resulterade i att oplanerade kåkstäder började växa fram kring 
städernas stadskärnor (Björk, Nordling och Reppen, 2012, s. 20 ). För att häva etablerandet av 
denna oplanerade bebyggelse anses 1874 års byggnadsstadga vara ett resultat av detta. 
Byggnadsstadgan innebar enligt Berglund (2008) att enhetliga bestämmelser för planering och 
byggande antogs samt att upprättade stadsplaner bestämde hur staden skulle bebyggas. Vidare 
fastslog stadgan att staden inte kunde bebyggas på ett sådant vis att stadsplanen negligerades 
samt att områden utanför planlagd mark inte kunde bebyggas (Berglund 2008, s. 73 ). Enligt 
Berglund (2008, s. 73) behandlade byggnadsstadgan dock inte styrandet av 
markanvändningen vilket ledde till att problematiken kring de oplanerade kåkstäderna utanför 
de planlagda stadsgränserna fortskred.  

 Utifrån stadsplanernas regleringar av exempelvis gatubredd, hushöjd (hushöjden 
skulle inte överstiga fem våningar (Berglund, 2008, s. 73) ), allmänna platser och infrastruktur 
kom städerna att planeras enligt Björk, Nordling och Reppen (2012) utefter rutnätsplaner. 
Rutnätsplanernas stadstypologi kännetecknas av rektangulära slutna kvarter och en jämnhög 
bebyggelse (Björk, Nordling och Reppen, 2012, s. 20), vilken senare har kommit att 
benämnas som stenstaden.  

2.1.2 Barns obefintliga plats i stenstaden 

Industrialismen bidrog även till att barn för första gången på allvar började diskuteras i den 
offentliga debatten. Sandin (2017) anser att under de föregående seklerna hade barnen varit en 
del av det feodala bondesamhälle som det svenska samhället var uppbyggt kring. Barnen 
förväntades därför hjälpa till på familjegården med diverse arbetsuppgifter såsom; djurskötsel 
och odling (Sandin, 2017). Barns möjligheter till att uppleva en god barndom, under 
stenstadens epok, anses enligt Sandin (2017) dock fortfarande ha kretsat kring vilken 
samhällsklass barnet tillhörde. Barn som tillhörde de högre samhällsklasserna växte upp i ett 
liv i överflöd medan barn som tillhörde de lägre samhällsklasserna upplevde en svårare 
barndom (Sandin, 2017).  
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Tidens ökade intresse för barn anses framförallt ha tagit utgångspunkt i den 
ökade kunskapen kring barns svåra levnadssituation i samhället (Socialstyrelsen, 2013, s. 9-
10). För att öka barnens ställning i samhället genomfördes en rad olika reformer på både lokal 
och nationell nivå, bland annat infördes folkskolan 1842 i Sverige (Florin, 2010, 3). 
Folkskolan innebar att barnen nu hade rätt till undervisning oavsett vilken samhällsklass de 
tillhörde, dock menar Sandin (2017) att alla barn inte kunde ta del av denna undervisning 
beroende på att barnens föräldrar i många fall ansåg att barnen fortfarande skulle arbeta inom 
bostaden. För att förändra föräldrarnas inställning till skolundervisningen infördes ett 
reglemente som innebar att föräldrarna kunde straffas om de inte tillät sina barn närvara i 
skolan (Sandin, 2017). Skolplikten som infördes 1870 blev enligt Sandin (u.å., s. 59) den 
avgörande faktorn som avgjorde debatten till fördel för barnen. Skolplikten ledde således till 
att barnen var tvungna att vistas en bestämd tid av sin uppväxt i skolan oavsett om föräldrarna 
ansåg att detta var nödvändigt eller inte (Sandin, u.å., s. 59).   

2.1.2 Stenstadens skolgård 

Skolgården anses ha varit ett naturligt inslag i skolverksamheten sedan folkskolan infördes 
1842. 1865 erhöll även skolgården planeringsriktlinjer som enligt Åkerblom (2004) och 
Skantze (1989) tog avstamp i tidens övergripande bebyggelse mönster. Riktlinjerna 
behandlade framförallt att skolgården skulle utformas med fokus på trädgårdsodling vilket 
innebar att ytor för detta ändamål tillgodosågs samt att skollokalerna skulle vara estetiskt 
utformade på ett sådant vis att skollokalen uppvisade värdighet, prydlighet och vackra 
proportioner (Åkerblom, 2004, s. 241, 242; Skantze, 1989, s. 7). Även synen på skolans 
inverkan på barnuppfostran genomsyrade dessa riktlinjer, barnen skulle uppfostras till att bli 
flitiga, ordningsamma och uppmärksamma medborgare (Lindholm, 1995, s. I-7).  

 

2.2 Förstaden 

2.2.1 Villasamhället  

I slutet av 1800-talet började även förorter till städerna bildas, vilket således bidrog till att nya 
stadskaraktärer bildades utanför stadsgränserna, exempelvis villasamhällen (Björk, Nordling 
& Reppen, 2012, s. 22). Rådberg (1994, s. 15) beskriver villasamhället som en stadstypologi 
med måttlig täthet, låga hus, privata trädgårdar och traditionella gator, torg och mötesplatser. 
Bakgrunden till villastadens framfart under sekelskiftet anses enligt Flinck (1994) ha berott på 
att stenstadens invånare i allt högre grad började inse att den täta urbaniserade stadskärnan 
hade en negativ inverkan på deras hälsa, mycket beroende på den dåliga luftkvalitén som 
rådde i stadskärnan. Landsbygdens rena luft ansågs medföra sig hälsobringande krafter samt 
möjligheterna till ett aktivt friluftsliv anses ha varit aspekter som innebar att allt fler av 
stenstadens invånare sökte sig till villasamhällena (Flinck, 1994, s. 23).  

Under 1910-talet kom även stenstadens rutnätsplaner vara förlegade, den kritik 
som rutnätsplaneringen utsattes för kretsade framförallt enligt Berglund (2008) kring 
rutnätsplanens stereotypiska kvartersstruktur med mörka gränder. För att bemöta denna kritik 
infördes därför en mer flexibel stadsplanering som planlades utefter stadens geografiska 
förutsättningar (Berglund, 2008, s. 73-74). Storgårdskvarterens tidsera såg dagens ljus.  
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Denna stadstypologi kännetecknas framförallt av flerbostadshus med öppna luftiga innegårdar 
(Berglund, 2008, s. 74).  

2.2.2. Kommunalt planmonopol, rekordår och trafikseparering 

Nilsson (2001, s. 13) anser att planeringen, som den ser ut idag, uppstod efter andra 
världskriget. I Sverige innebar detta att byggnadslagen introducerades 1947 och samtidigt 
infördes det kommunala planmonopolet. Det kommunala planmonopolet möjliggjorde för 
kommunen att kontrollera var, när och hur bebyggelseutvecklingen skulle ske (Nilsson, 2001, 
s. 13). Framtagandet av så kallade generalplaner infördes också, vilka skulle visa på hur 
kommunen ansåg att stadens och kommunens utveckling skulle genomföras under en längre 
tid (Nilsson, 2001).  Efter andra världskrigets slut ökade också urbaniseringen i Sverige 
markant (Boverket, 2017, s. 15) och behovet av bostäder var överväldigande. En ny 
urbaniseringsepok inträffade där fokus framförallt låg på planering av så kallade förstäder 
(Björk, Nordling & Reppen, 2012, s. 22)  

 Urbaniseringsepoken var en bidragande orsak till städernas utseende kom att 
förändras radikalt enligt Björk, Nordling och Reppen (2012, s. 22). Bristen på bostäder i 
städerna resulterade i att stora delar av 1800-tals bebyggelse revs mellan åren 1950-1970 för 
att således skapa utrymme för framförallt bostäder. Tidseran har senare fått namnet 
rekordåren beroende på att det aldrig tidigare hade byggts så många bostäder i Sverige. Under 
slutet av rekordåren 1965 beslutade även Sveriges riksdag att en miljon bostäder skulle 
byggas för att råda bot på den svenska bostadsbristen. Det så kallade miljonprogrammet såg 
dagens ljus. Dessa storskaliga bebyggelseområden kännetecknas framförallt av 
funktionalistiska punkthus, skivhus och lamellhus (Björk, Nordling & Reppen, 2012, s. 24). 

 Bilanvändandets drastiska ökning i samhället under 1960-talet kom även bidra 
till städernas förändrade utseende enligt Björk, Nordling och Reppen (2012, s. 28). Flerfiliga 
motorvägar och separata gång- och cykelvägar präglade stadsutvecklingen. Separeringen av 
de olika trafikslagen berodde till stor del på en markant ökning i antalet avlidna i trafiken från 
föregående decennier, varav flertalet avlidna var barn (Vägverket, 2008, s. 6), 
Infrastrukturutvecklingen bidrog enligt Boverket (2017) till att städerna kom i allt högre grad 
utvidgas allt mer i form av grannskapsenheter och distriktscentrum. Vilket anses berott på att 
den utvecklade infrastrukturen möjliggjorde för människor att bosätta sig allt längre ifrån 
arbete och service. Dessa satellitområden bidrog även till att städerna genomgick en 
funktionsuppdelning under 1970-talet (Björk, Nordling och Reppen, 2012, s. 24 ) 

2.2.3 Barnens århundrade i förstaden 

Sekelskiftets inträdande innebar en ny era kring tankarna kring barn i staden. Sandin (u.å.) 
menar på att det först var nu som den offentliga debatten kring barns situation i samhället fick 
genomslag (Sandin, u.å.). Diskussionerna som fördes kretsade framförallt kring att bandomen 
skulle ge utrymme för lek och en ordnad skolgång vilket med andra ord innebar att 1800-
talets tankar kring att barnet skulle arbeta inom bostaden förkastades (Sandin, u.å.). Istället för 
att barn skulle ses som en arbetskraft inom industrier eller inom bostaden föddes nu idéer 
kring att barn endast skulle ses som en känslomässig tillgång. Således skulle barn som 
närvarade i skolan ses som en normalitet enligt Sandin (u.å.). Bilden av barndomen som ett 
sommarlov där barnen i frihet växer fram utefter varje enskild individs förutsättningar kom att 
bli något av ett ideal i samhällsdebatten.  
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1900-talet skulle bli barnens århundrade (Sandin, u.å.), det skulle dock dröja till efter andra 
världskrigets slut innan dessa tankar upplevde ett större gehör.  

 Efter andra världskriget förändrades samhällets syn på barn ytterligare. Skolan 
skulle reformeras för att kunna fostra barnen till att bli demokratiskt tänkande individer 
(Florin, 2010, s. 11). Den offentliga debatten som fördes kring skolan kretsade till stor del 
enligt Florin (2010) kring att skolväsendet skulle tillhandahålla barnen de verktyg som 
krävdes för att barnen skulle kunna möta samhällets efterfråga på kunskap. Skolan skulle 
dessutom bli mer jämlik vilket således innebar att tillhörandet av en viss samhällsklass eller 
ett visst kön inte skulle påverka möjligheterna till utbildning (Florin, 2010, s. 11). Enligt 
Florin (2010) skedde skolans reformering både ur ett kvalificerings- och ideologiskt 
perspektiv. Detta resulterade i att folkskolan ersattes 1962 av den svenska grundskolan vilket 
anses bidragit till enligt Florin (2010) att barn fick rätt till ytterligare undervisning, bland 
annat genom utökade skolämnen och utökade obligatoriska skolår.  

 Utökningen av gång- och cykelvägar i infrastrukturen medförde också att barn 
nu till allt högre grad på ett säkert vis transportera sig själva till exempelvis skolan, lekytor 
och till andra aktiviteter (Tykesson och Magnusson Staaf, s. 79). Trafiksepareringen visade 
sig vara bra i teorin men enligt Berglund (2008) innebar denna separering i praktiken att gång- 
och cykelvägarna allt som oftast inte erbjöd den genaste vägen för dess trafikanter (Berglund, 
2008, s. 74).  

 Skolans reformerande efter andra världskriget och tankarna kring barndomen 
som ett sommarlov som fötts under början av 1900-talet bidrog till att under rekordåren 
ansågs barn för första gången få vara barn (Danielsson, 2016). Enligt Danielsson (2016) 
berodde detta till stor del på att barn började diskuteras i samma termer som vuxna. Fysisk 
integritet och mental integritet var begrepp som applicerades till barnen, med andra ord om 
barn har rätt till sina kroppar ska de också ha rätt till att bli lyssnade på (Danielsson, 2016). 
Det hårda samhällsklimat som barnen fått uppleva under deras uppväxt var nu på väg att få ett 
slut (Danielsson, 2016).   

2.2.4 Förstadens skolgård 

Fram till efter första världskriget kretsade skolgårdens funktion kring trädgårdsodling och 
endast en grusplan framför skolbyggnaden var avsedd för lek (Larsson, Norlin och Rönnlund, 
2017, s. 239-240). Åkerblom (2004) menar att grundtanken till denna utformning av 
skolgården kretsade kring uppfostran, en välskött utemiljö bidrar till att fostra barnen till att 
bli goda medborgare. Vidare anser Åkerblom (2004) att barnen genom dessa kunskaper kring 
trädgårdsodling självständigt kunde förse sig och sin familj med livsmedel (Åkerblom, 2004, 
s. 237-238).  

 Under 1940-talet kom skolgården förändras utefter tidens modernistiska tankar. 
Tekniska innovationer för att transportera och förvara livsmedel bidrog till att 1800-talets 
trädgårdsinfluerade skolgårdar med mycket vegetation och mjuka ytor började i allt högre 
grad försvinna (Larsson, Norlin och Rönnlund, 2017, s. 240). Skolgårdens utformning istället 
att kretsa kring asfalterade hårda ytor som ramades in av vegetation vilket på så vis skiljde av 
skolgården från övriga skolbyggnader. Skolgården som ett undervisningsrum för trädgårdslära 
utvecklades till att mer utgöra en yta där fysisk aktivitet kan utföras. (Larsson, Norlin och 
Rönnlund, 2017, s. 241).  
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2.3 Den täta staden  

2.3.1 Plan- och bygglagen och den funktionsblandade staden 

Dagens ideal kring planläggandet av städer har kommit att förändras sedan Plan- och 
bygglagens införande 1987, då all beslutanderätt kring mark tillades kommunen istället för 
staten som tidigare varit fallet (Berglund, 2008, s. 74). Stadsutvecklingen präglas framförallt 
av den täta staden med en blandad markanvändning. Förtätningen av städer kretsar kring att 
bebygga stadens lågexploaterade områden, exempelvis parkeringstomter och nedlagda 
industriområden, med bostads- och kontorsbyggnader (Björk, Nordling och Reppen, 2012, s. 
26). Urbaniseringen av städerna som 2000-talet har fört med sig anses också vara en 
bidragande orsak till att stadsplaneringen har återgått till stenstadens täta kvartersstruktur, för 
att på så vis kunna motverka den bostadsbrist som råder utan att behöva ta värdefull åkermark 
i besittning (Björk, Nordling och Reppen, 2012, s. 26).  

 Den trafikseparering som genomfördes under 1960-talet har även blivit starkt 
kritiserad framförallt för den anses bidra till höga hastigheter hos biltrafikanterna. Normerna 
och kraven kring planering styr istället planeringen till att bli mer funktionsblandad för att på 
så vis öka säkerheten, tryggheten och tillgängligheten. Begreppet shared space har fått en 
stark ställning i dagens stadsutveckling (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, s. 299, 324).  

 Dagens tankesätt kring en tätare funktionsblandad stad har dessutom enligt 
Tykesson och Magnusson Staaf (2009) inneburit att det har blivit allt svårare att planera en 
variationsrik och spänningsfylld stad mycket beroende på att säkerhet, trygghet och 
tillgänglighet får alltför stor plats i planeringen av dagens städer (Tykesson, Magnusson Staaf, 
2009, s. 324). 

2.3.1 Barns starkare ställning i samhället 

Sedan slutet av 1990-talet har barnen fått en allt starkare ställning i samhället (Sandin, u.å., 
60). Mycket beroende på de tankarna som fördes under rekordåren om barnens plats i 
samhället, samtidigt som skolan har genomgått större reformer vilket har bidragit till barns 
möjligheter till utbildning har ökat markant (Skolinspektionen, 2015).  

1991 kommunaliserades skolan vilket innebar att staten förde över stor del av 
ansvaret kring skolväsendet till kommunerna (Skolinspektionen, 2015). Vilket förde med sig 
kritik från bland annat lärarna som ansåg att detta system skulle leda till en sämre kvalité på 
undervisningen och skolmiljöerna (Skolinspektionen, 2015). 1992 infördes även den 
fristående skolan i Sverige. Vilket innebar att skolverksamheten inte behövde drivas av en 
offentlig allmän förvaltning utan istället drivs skolan av ideella eller ekonomiska föreningar, 
privata företag, stiftelser eller trossamfund. För att skolan skulle kunna erhålla kommunala 
bidrag var skolan tvungen att följa den läroplan som antagits av riksdagen samt skulle skolan 
vara öppen för alla och en skolavgift fick inte tas ut på grundskolenivå (Tykesson och 
Magnusson Staaf, 2009, s. 316) Samtidigt infördes även det fria skolvalet som gav barn och 
föräldrar rätt att självständigt välja skola (Skolvalet, u.å.). 

2.3.2. Den täta stadens skolgård 

Dagens stadsutvecklingsideal om den täta staden har enligt Åkerblom (2004) fått betydelse 
för hur skolgården planeras idag. Placeringen och utformandet av dagens skolgårdar beror till 
stor del på vilket engagemang som personal och föräldrar visar.  
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I dagsläget finns det skolgårdar som är väldigt välutformade med naturmark, lekområden, en 
skolgård utformad för barn etc. men det finns även skolgårdar som endast består av en enkel 
asfaltsyta. Åkerblom (2004, s. 245) påpekar också att det även förekommer skolor som inte 
har någon skolgård överhuvudtaget. Skolgårdarna i de centrala delarna av städerna är oftast 
små, slutna och saknar oftast naturmark inom skolgården eller i närheten av denna. Vilket då 
har inneburit att dagens skolgårdar inte nyttjas efter skoldagens slut menar Åkerblom (2004).  

 

2.4 Samtidens förtätningideal 

Om barns plats i staden har förändrats i samband med olika stadsbyggnadsideal på synen på 
barn genom tiderna, så utgör samtidens förtätningsideal ytterligare en markant förändring för 
barnen gällande deras plats i samhället. Sedan slutet av 1900-talet har barnen fått en allt 
starkare ställning i samhället (Sandin, u.å., s. 60). Deras tillgång till samhället som fullvärdiga 
medlemmar och rätten till att bli hörda har ökat avsevärt. Barnperspektivet är idag något 
enligt Sandin (u.å., s. 67) som är centralt inom lagstiftningen och allt tydligare har deras 
rättigheter blivit likställda med vuxnas. Nordström (2010, s. 515) menar på att merparten av 
dagens barn i världen kommer att växa upp och leva sina liv i en urban miljö, vilket då ställer 
krav på att stadsrummet utformas även för dem.  

Dagens utformning av denna stadsmiljö har sitt ursprung i tankarna kring smart 
growth och har blivit planeringens metod för att förhindra den stadsutbredning som sker (och 
har skett) samtidigt som planeringen försöker åstadkomma en mer hållbar utveckling 
(Neuman, 2005, s. 12). Enligt Boverket (2016, s. 6-7) är grundpelaren för den täta staden att 
motverka stadsutbredningen och istället fokusera på att bebygga områden innanför 
stadsgränserna, exempelvis lucktomter, parkeringsområden eller på höjden (Boverket, 2016, 
s. 12). Ståhle (2008, s. 11) menar att den täta staden kännetecknas av en “kompakt 
utbredning”. Med detta menar Ståhle att stadsutvecklingen av den täta staden framförallt 
fokuserar på hög densitet av byggnader samtidigt som det finns flertalet öppna offentliga 
platser. Neuman (2005, s. 12) och Kenworthy (2006, s. 70) vidareutvecklar detta resonemang 
genom att påpeka att det inte endast är den höga densiteten och tillgängligheten som skapar en 
tät stad utan det krävs även en blandad markanvändning som skapar en större interaktion på 
ett ekonomiskt och socialt plan. Med andra ord så är det även viktigt att tänka på hur 
utformningen av staden sker och inte endast fokusera på att bygga tätt (Neuman, 2005, s.14). 
Den täta staden ska bestå av en funktionsintegrerad bebyggelsemiljö med blandad 
markanvändning, vilket innebär att människor i denna blandstad ska kunna, inom syn- eller 
gångavstånd, ha närhet till andra funktioner än bostäder (Bellander, 2005, s. 5). Lenninger och 
Olsson (2006) menar dock på att det är viktigt för barns utveckling och för att de ska känna 
sig delaktiga i stadsrummet att platser där lek kan utövas får plats i det täta stadsrummet. 
Barnen får då en plats som är ”deras” där de kan träffa andra barn och på så vis utveckla sin 
sociala kompetens (Lenninger och Olsson, 2006, s. 54). Vid planerandet av sådana lekmiljöer 
krävs det att dessa är intressanta ur barnens perspektiv.  

Barn vill ha miljöer där de både kan leka vilda lekar likaväl som lugna samt 
kunna få gå undan och vara för sig själva. Det är också viktigt att planera sådana miljöer 
utifrån barnets perspektiv, för barnets visuella, funktionella och estetiska värden skiljer sig 
oftast från en vuxens perspektiv (Sveriges kommuner och landsting 2015).  
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Neuman (2005, s. 13) fortsätter sitt resonemang om den täta staden med att poängtera att den 
täta staden även är energieffektivare och orsakar mindre koldioxidutsläpp med tanke på att 
invånarna är bosatta närmare arbeten och lokal service, vilket då enligt Neuman bör leda till 
ett mindre bilanvändande då invånarna istället kan välja andra transportmedel såsom att gå, 
cykla eller använda sig av kollektivtrafiken (Neuman, 2005, s. 13). Burton (2000, s. 1970) ger 
stöd till detta resonemang kring att biltrafiken bör minska bilanvändandet i den täta staden 
dock anser Burton att en tät stad fortfarande kommer belastas av en sämre luftkvalité dels till 
viss del beroende biltrafiken men även på faktumet att stadens bostadshus, industri och 
kommersiella verksamheter är belägna närmare varandra vilket också påverkar luftkvalitén i 
staden (Burton, 2000, s. 1970). Boyko och Cooper (2011, s. 12-13) menar på att en tät stad 
med blandad markanvändning oftast leder till en allt högre grad av minskade koldioxidutsläpp 
och minskade luftföroreningar då den blandade markanvändningen och tillgängligheten till 
stadens olika funktioner underlättar användandet av miljövänliga transportmedel såsom 
exempelvis cykel. Dock vidhåller Socialdepartementet (2003, s. 36) att dagens utveckling av 
gaturummet kan komma få konsekvenser för barn i form av ökade skaderisker samt minskade 
utvecklingsmöjligheter. Statens folkhälsoinstitut menar också att andelen barn som tar sig till 
skolan eller andra aktiviteter har kraftigt minskat. Mängden barn som självständigt tog sig till 
skolan gåendes eller cyklandes under 1970-talet var 94 procent, samma siffra var under 1990-
talet 77 procent (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 26). Under 2000-talet har minskningen 
fortsatt och 2012 var samma siffra under 50 procent i Sverige (Sveriges kommuner och 
landsting, 2015 s. 16).  

Mycket av detta anses av Statens folkinstitut bero på att flertalet av de svenska 
barnen som går i grundskolan inte har en tillräckligt säker och trygg skolväg för gång och 
cykling vilket då innebär att föräldrarna känner sig tvingade till att skjutsa barnen eller låta 
dem åka med kollektivtrafiken (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 26). Det anses inte endast 
vara den fysiska rörelsen som barn går miste om när de blir skjutsade till olika målpunkter. Ett 
barn som går eller cyklar till exempelvis skolan får samtidigt möjlighet att stanna till på 
vägen, genomföra observationer, börja leka eller undersöka saker, vilket på så vis bidrar till 
att barn får ett starkare band till platser menar Sveriges kommuner och landsting (2015, s. 16). 
Studier som genomförts har dock visat att det är fullt genomförbart att genom förbättringar i 
planeringsstadiet av den bebyggda miljön öka möjligheten till att förändra barn och 
framförallt föräldrars tankesätt kring att låta barn självständigt ta sig till skolan (Statens 
folkhälsoinstitut, 2008, s. 26).  

2.4.1 Förtätning – varför? 

Anledningarna till varför förtätning har blivit en så pass stor del av planeringen idag beror till 
stor del av den ökande befolkningsökningen i Sverige. Statistiska centralbyrån redovisar 
statistik som visar att sedan i början av 2000-talet föds det i genomsnitt 20 000 barn mer varje 
år i Sverige, i relation med flyktinginvandringen så har detta bidragit till att Sveriges 
befolkning har ökat markant de senaste 20 åren (SCB, u.å.). Den kraftiga 
befolkningsökningen, framförallt i städerna, innebär att det enligt bland annat Boverket 
(2015) råder en brist på bostäder i många kommuner. 

 Utvecklingen av städerna och orterna har framförallt skett på ett sådant sätt så de 
växer utåt, detta har i sin tur medfört att bilen har fått en starkare ställning som 
transportmedel.  
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Enligt Boverket (2015) har denna utveckling bidragit till att värdefull naturmark och 
jordbruksmark har tagits i besittning för att bidra till utvecklingen av städer och orter 
(Boverket, 2015, s. 7). Förtätning - genom att bygga staden inåt - har då kommit att ses som 
en strategi för att kunna bygga bostäder samtidigt som strategin motverkar att nyproduktionen 
tar värdefull mark till förfogande. 

 Mycket av koncepten kring förtätning kretsar kring att bebygga städerna på ett 
hållbart sätt och energisnålt sätt (Boverket, 2010). Burton et. al. (1996, s. 2, 3) anser att 
städerna bidrar till de största miljöskadorna samtidigt som det är inom städernas gränser som 
de största miljöförbättringarna kan genomföras. Stadens täthet har betydelse för energiåtgång, 
uppvärmningsalternativ, val av transportmedel och transportbehov. I och med att det i 
dagsläget pågår en klimatförändring (IPCC, 2014) i världen där utsläpp av växthusgaser anses 
vara den största orsaken till förändringen är minskningen av koldioxidutsläpp viktig 
(Boverket, 2010, s. 13). Stadens fysiska struktur anses ha stor påverkan på hur pass 
miljövänlig en stad är, en tätare struktur anses minska transportavstånden vilket i tur minskar 
koldioxidutsläppen, med andra ord anses den fysiska strukturen i mångt och mycket avgöra 
vilka stadens möjligheter är till att vara miljövänlig (Boverket, 2010, s. 13).  

Boverket (2010, s. 15) anser vidare att dagens modernistiska bebyggelsestruktur 
förutsätter och gynnar i mångt och mycket bilanvändande vilket tydliggörs framförallt genom 
att avstånden mellan bostad, arbetsplatser och handel är relativt långa vilket ökar 
transportbehovet. En tät stad anses således bidra till en hållbar stad, framförallt genom att öka 
närheten till stadens olika funktioner. Naturvårdsverket menar på att möjligheterna till att 
främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik som en tät stad bidrar till innebär att 
minskningen av koldioxidutsläppen ökar markant (Naturskyddsföreningen, 2013, s. 27) 
tillgängligheten till stadens funktioner ska därför prioriteras framför rörligheten. Den täta 
stadens tillgänglighet främjar också den sociala integrationen i staden, mycket beroende på att 
tätheten mellan blandstadens olika funktioner främjar miljösmarta transportalternativ. 

 

2.5 Barns miljöer i det täta stadsrummet 

Cele (2004) anser att barns utemiljö är viktig, detta beror på menar Cele att barns upplevelse 
av utemiljön påverkar deras hemkänsla och förmåga att orientera sig (Cele, 2005, s. 34). 
Vidare anser Cele att hur denna upplevelse av sin utemiljö uttrycker sig beror på barnets 
ålder. Mindre barn har exempelvis närmare till marken vilket då innebär att de uppfattar 
stadsmiljön ur ett annat perspektiv än vad ett större barn gör resonerar Cele (2004, s.4). 
Storleken på utrymmet där barn rör sig skiljer även den mellan åldrarna. Barn skapar enligt 
Cele mentala kartor över sin närmiljö där de sätter upp olika gränser för vart deras område 
slutar respektive startar (Cele, 2006, s. 34). Enligt Cele kan sådana gränser uttrycka sig i form 
av ett buskage, ett vattendrag eller en gata (Cele, 2006, s. 35). Desto äldre ett barn blir desto 
mer utvidgas deras mentala kartor, vilket både kan vara en spännande men även skrämmande 
process för barn, dock menar Cele att denna process kan underlättas genom att utemiljön ha 
en variationsrik karaktär som tydligt avgränsar det privata och offentliga rummen (Cele, 2006, 
s. 36). Mårtensson (2004) fortsätter diskussionen den variationsrika utemiljön genom att 
hävda att sådana miljöer främjar möjligheterna till att upptäcka nya ting för barn. En miljö där 
allt redan är upptäckt anses leda till att barn tycker platsen blir tråkig och så småningom 
tröttnar de på miljön (Mårtensson, 2004, s. 109).  
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Mårtensson (2004, s. 110) definierar en plats ur ett barnperspektiv utifrån hur 
platsen ser ut, hur platsen används och hur platsens sociala miljö verkar. För att barnen ska 
kunna definiera en plats använder de alla sina sinnen menar Mårtensson, därför kan en plats 
även definieras utifrån lukt, ljud, känsla eller tidigare sociala erfarenheter lika väl som hur 
platsen ser ut (Mårtensson, 2004, s. 110). Cele (2005, s. 91) bygger vidare på detta 
resonemang genom att påpeka att barn anser att en plats som har ett välfungerande socialt 
samspel men saknar en tilltalande utformning uppfattas som mer positiv än en plats som är 
välplanerad men saknar eller har ett negativt socialt samspel (Cele, 2005, 91 ). Björklid 
(2004) menar på att barn tycker att ett socialt samspel är viktigt samt vill de att säkerheten, 
kvaliteten och tillgängligheten (utifrån deras perspektiv) på stadsmiljön ska förbättras snarare 
än att nya anlagda lekplatser byggs. Barn anses vilja röra sig fritt i stadsmiljön, så mycket som 
möjligt på deras egna villkor, välja vart de vill leka, vara en del av samhället och 
vuxenvärlden (Björklid, 2004, s. 30).   

När diskussioner förs om hur planering av barnmiljöer och barns olika 
aktiviteter så är det svårt att ignorera lekelementet. Björklid (2004) framhåller att barn inte 
bryr sig om leken sker i en miljö som är planerad för detta ändamål eller om den sker på mer 
spontana platser - barn leker överallt (Björklid, 2004, 29, 30). Cele (2006) vidareutvecklar 
detta resonemang och menar på att det utifrån denna aspekt är nästintill omöjligt att begränsa 
barns lek till specifika platser, utan barns möjlighet till att fritt kunna vistas och röra sig i sin 
närmiljö är en grundläggande premiss för att barn ska kunna utvecklas och må bra (Cele, 
2006, s 45.). 

Barns utomhuslek är fysisk, skiftande och sinnlig. Enligt Mårtensson (2004, 
s.119) kan samma lek ha flera olika element i sig för att leken ska kunna fortlöpa på ett 
intressant och utvecklande sätt. Fysiska aktiviteter som att gunga, hjula och springa kan vara 
en fysisk utmaning men samtidigt så kan dessa aktiviteter väcka barnens sinnen (Mårtensson, 
2004, s.119). En miljö där barn både kan använda sig av sin kropp och sina sinnen främjar 
både kreativitet och fysisk rörelse enligt Cele (2004, s. 2). Cele anser också att barn har ett 
behov av platser utomhus som de självständigt kan uppsöka för att ta det lugnt och få ro, 
vilket oftast kan vara svårt att hitta i det täta stadsrummet. Klätterträdet utpekas av Cele 
(2004, s. 3) som en sådan plats för barn. Natur och trädgård har visat sig enligt Cele ha en 
avstressande funktion för barn, dessutom så bidrar historiken kring sådana platser att intresset 
hos barnen ökar, även rena skönhetsupplevelser som exempelvis en blomstrande äng 
uppskattas av barn (Cele, 2004, s 3). Även om barns vilda och fartfyllda aktiviteter kan 
medföra visst slitage på platsen så har barn en förmåga att anpassa sitt uppträdande till 
platsen, således måste de få tillgång till sådana miljöer för att på så vis lära sig vilka miljöer 
som kan anses vara miljöer där viss mån av försiktighet bör tillämpas (Cele, 2006).  

2.5.1 Lek startar genom rörelse 

Rörelse är något som utmärker leken enligt Mårtensson (2004). Leken initieras oftast i form 
av rörelse och dessa rörelsemönster finns sedan med genom hela leken för att på så vis driva 
leken framåt anser Mårtensson. Rörelsen sker både med hjälp av den egna kroppen eller att 
något lekredskap används. Viktiga rörelser för barnen som Mårtensson har identifierat verkar 
vara snurra, rulla, kana, klänga runt, klättra, hoppa, gunga samt röra sig över stora kuperade 
ytor (Mårtensson, 2004, s. 82).  
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Enligt Mårtensson medför detta lekbeteende att barnens försiktighet mot varandra minskar, 
underlättar kroppskontakt, framhäver fantasivärlden samt bidrar till ökade sociala 
interaktioner mellan barnen (Mårtensson, 2004, s.82 ). Lenninger och Olsson (2006, s. 73) 
menar även att dessa rörelser bidrar till att barnen fysiskt får använda sig av kroppen samtidigt 
som världens olika dimensioner lättare uppfattas.    

2.5.2 Utemiljön måste skapa utmaningar 

För att barn ska kunna utvecklas anser Mårtensson (2004) att det krävs att barnen blir 
utmanade av sin omgivning. Mårtensson bedömer att utmaningarna inte behöver vara av 
sådan art att barnen “tävlar” mot varandra utan kan snarare bestå i att barnet självständigt ska 
kunna övervinna hindret. Att miljön är utformad på ett sådant vis att den består av flertalet 
utmanande händelser bidrar till att barnet självförtroende ökar efter att barnet har klarat av 
utmaningen (Mårtensson, 2004, s. 99-100). 

2.5.3 Utemiljöns karaktär är avgörande 

Platsens karaktär är avgörande på vilket vis platsen kommer nyttjas på. Mycket växtlighet är 
en företeelse som är återkommande vid diskussioner om hur planering av lekmiljöer ska 
genomföras (Mårtensson et al., 2014, s.104). Mårtensson et al (2014) menar på att barns 
utemiljöer framförallt bör kretsa kring naturmark av vild, anlagd eller naturlig karaktär för att 
på så vis kunna främja en god lekmiljö. Naturmarkens inslag av naturliga färger, ekologisk 
mångfald, biologisk mångfald och naturmarkens kontinuerliga förändring under året anses 
vara positiva inslag för en god lekmiljö (Mårtensson et al., 2014, s. 109).  

Lindholm (1995, s. II-15, 17) karaktäriserar av att underlaget inte är hårdgjord, att djurliv har 
observerats på platsen samt att växtligheten får till hög grad växa fritt. I sådana miljöer menar 
Lindholm (1995) att barns möjligheter till att fritt röra sig ökar i jämförelse mot en tydligt 
anlagd yta. Detta beror på att vid anlagda lekytor kan de spår som barnen lämna efter sig 
uppfattas som skadegörelse medan de i naturmiljöer blir en del av platsen enligt Lindholm 
(1995). Att barn kan se olika spår som de själva har skapat anses vara viktigt för deras 
upplevelse av utemiljön samt för att främja deras välbefinnande (Lindholm, 1995, s. II-17).  

Hur platsen avgränsas anses av Mårtensson (2004) också ha stor betydelse för 
hur och på vilket vis platsen används. En del lekar exempelvis fotboll, innebandy etc. anses 
klara av att en viss mån av publik närvarar medan andra lekar såsom rollekar (mamma-pappa-
barn) och övningslekar (där barnet övar på att övervinna ett utmanande hinder) anses vara 
lekar där barnet kan behöva vara självständigt för att våga genomföra denna sorts lek 
(Mårtensson, 2004, 74, 78).  

2.5.4 Löst material utvecklar platsen 

Anlagda naturmiljöer alternativt faktiska naturmiljöer är ofta även rikt på löst material såsom 
löv, grenar, pinnar osv. men även på konstgjorda material. Löst material anses innebär att 
platsens förändringsmöjligheter, utefter årstider och olika lekar, är ofantliga (Mårtensson, 
2004, 19). Mårtensson (2004) menar att de lösa materialet bidrar till att öka barnens fantasi, 
fysik och välbefinnande i och med att barnen hela tiden kan använda och förändra platsen 
efter vad de själva anser att platsen ska användas till.  
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Utemiljöer som används för pedagogiska ändamål bör därför enligt Mårtensson (2004) aldrig 
helt färdigställas utan snarare dessa kontinuerligt förändras för att barnen ska uppfatta platsen 
som variationsrik och oavslutad.  

Således får barnen en större känsla av att platsen är skapad för ”dem” om de självständigt kan 
utveckla platsen, vilket även anses öka platsens betydelse för barnen (Mårtensson, 2004, s. 
98).   

2.5.5 Utformningen och storleken har betydelse 

Lenninger och Olsson (2006, s. 72-74) menar att utformningen och storleken av platser där 
barn vistas är viktiga element som ska tas i beaktande vid planering av dessa, för att på så vis 
inte hämma barnens möjligheter till utövandet av olika aktiviteter. Plan- och bygglagen anger 
inga specifika mått utan skriver att tillräckligt stor yta ska finnas för att ändamålsenlig 
verksamhet ska kunna genomföras inom platsen (SFS:2010:800). Lindholm (1995, s. II-18) 
framhäver att skolgårdar som har en stor totalyta där ytan dessutom inhyser flertalet 
medelstora rum främjar barnens aktiviteter mer än på en skolgård som har en mindre totalyta. 
Cele (2004) vidareutvecklar diskussionen med att anse att kuperade utemiljöer bidrar till att 
barns upplevelse av platsen ökar markant, möjligheten till att befinna sig på olika nivåer 
bidrar också till att platsen upplevs som intressant och utmanande. Nivåskillnaderna kan 
enligt Cele (2004, s. 3) användas för att få en överblick över leken eller för att planera en 
eventuell medverkan respektive eventuellt utträde ur leken. Höjder är även viktiga enligt Cele 
(2004, s. 3) när leken involverar någon form av rörelse, beroende på att barn då får en 
uppfattning om fart kontra motstånd samt utvecklar dem fysiskt. Mårtensson (2004, s. 71) tar 
även upp möjligheterna till olika former av kommunikation som större ytor bidrar till, att 
genom tecken eller ljud kommunicera över längre sträckor blir en naturlig del i leken.  

2.5.6 Objekt i utemiljön skapar olika förutsättningar 

Objekt i stadsmiljön har olika betydelser för olika tillfällen menar Cele (2005, s 90), att 
objektet från början inte var tänkt att nyttjas till lek är inget hinder för barn. Enligt Cele (2005, 
s. 89) letar barn ständigt efter objekt i sin närhet som de kan nyttja för att leken ska bli ännu 
mer intressant. Lösa objekt i stadsmiljön tas därför snabbt omhand och blir en del av leken 
eller så används dessa för att märka ut gränser eller landmärken i barns mentala kartor. 
Vimplar eller flaggor som fladdrar och hänger ner uppfattas av barn vara något som de måste 
nå upp till genom att hoppa menar Cele (2004, s 2), även skyltar fyller denna funktion. Murar 
och staket är ytterligare objekt som går att hoppa över alternativt ta sig igenom. Dessa objekt 
fyller även funktionen att skapa en fast gräns mellan vad som är tillåtet och vad som inte är 
tillåtet menar Cele (2004, s. 2) vilket barn anser vara attraktivt - barn lockas gärna till att 
utforska det som inte är tillåtet.  

 Tydliga former och funktioner anses göra det lättare för barnen att samordna 
leken och skapa ett samspel i leken där alla kan vara delaktiga. Mårtensson (2004, s. 18) anser 
att konstgjorda lekredskap alltför ofta har tydliga och ensidiga funktioner vilket bidrar till att 
variationen i leken försvinner vilket då även påverkar barnens kreativitet. Istället för att 
främja leken stjälper dessa redskap möjligheterna till att leken leds vidare, alla kanske 
eventuellt inte kan vara med i leken vilket ofta leder till att en maktkamp skapas mellan 
barnen enligt Mårtensson (2004, s. 123).  
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 Placeringen av lekredskapen anses av Mårtensson (2004, s. 82) också ha stor 
betydelse för hur mycket dessa redskap kommer att användas av barnen, redskap som är 
placerade i närhet av miljöer som används mycket av barnen bidrar till att användningen av 
lekredskapen ökar då det kan involveras i barnens aktiviteter i högre grad.  

Om redskapet istället isoleras på exempelvis en sandyta så går barnen miste om möjligheterna 
till att använda redskapet i förhållande till sin omgivning vilket leder till att en stor del av 
lekvärdet går förlorat. Mårtensson tar upp gungor som ett typexempel på detta, om gungorna 
placeras centralt och öppet blir det en plats där mindre barn känner sig trygga då det finns en 
närvaro av vuxna. Om gungorna istället placeras i områdets utkant, förslagsvis i närheten av 
naturmark, ökar detta barnens mentala rörelseriktning, stämningen förhöjs och leken får större 
utrymme att utvecklas och nå nya oförutsägbara håll (Mårtensson, 2004, s. 82-83). Med andra 
ord ökar barnens kreativitet beroende på hur och var lekredskapet placeras enligt Mårtensson.   
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3. Skolgårdens politiska sammanhang – lagar, normer och regler 
I följande avsnitt redovisas de lagstadgade normer samt nationella riktlinjer från diverse 
myndigheter som tillgå vid planering av skolgårdar. De lagstadgade normerna är följande; 
Plan- och bygglagen (Plan- och Bygglagen, 2010), Skollagen (Skollagen, 2010), Miljöbalken 
(Miljöbalken, 1998) och Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljölagen, 1977:1160).  

 

3.1 Plan- och bygglagen  

Sveriges kommuner och landsting anser att Plan- och bygglagen är ett av de viktigaste 
redskapen i dagens fysiska planering. Lagen reglerar hur planeringen och byggande ska 
genomföras samt vad som ska åstadkommas för att planeringen och byggandet ska kunna 
vinna laga kraft (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

 Kommunen ansvaret för planläggningen av mark och bygglovsprövningar enligt 
Plan- och bygglagen, i enlighet med det så kallade “planmonopolet”(Sveriges kommuner och 
landsting, 2017). Vilket således innebär att det är kommunens ansvar att vid planeringen 
avsätta tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, skolor, 
förskolor, fritidshem och liknande. Dock anger inte Plan- och bygglagen vad som anses vara 
en tillräckligt stor friyta utan detta får varje enskild kommun avgöra, vilket oftast sker i 
kommunens byggnadsnämnd (Boverket, 2015). Utan det som Plan- och bygglagen reglerar (8 
kap. 9 §) är att tomter och allmänna platser ska utformas utifrån villkoret att dessa ska vara 
tillgänglig för alla samhällets invånare oavsett funktionsnedsättningar såsom exempelvis 
nedsatt syn och hörsel (SFS:2010:900).   

 Områden som är lämpliga för lek och utevistelse anses av Boverket (2015) vara 
nödvändiga för att ett samhälle ska fungera och räknas därför som ett allmänt intresse enligt 2 
kap. 7 § PBL (SFS:2010:900), vilket således innebär att vid planeringen ska ytor för lek och 
utevistelse inom sammanhållen bebyggelse tas på lika stort allvar som vid planeringen av 
kommersiella funktioner samt övriga samhällsfunktioner (Boverket och Movium, 2015, s. 
28).  

 Kommunen ska i översiktsplaneringen redovisa för hur kravet på platser för lek 
och utevistelse tillgodoses samt hur detta värderas jämfört med andra allmänna och enskilda 
intressen. Vid detaljplaneringen ska behovet av friyta bedömas utifrån andra allmänna och 
enskilda intressen. Under bygglovsprövningen definieras det allmänna intresset utifrån vilken 
funktion byggnationen avser att gälla, exempelvis bostäder, fritidshem, skola etc. samt så ska 
det redovisas att det finns tillräckligt stor friyta på tomten, eller i anslutning, som är lämplig 
för lek och utevistelse (Boverket och Movium, 2015, s. 28-29). I 8 kap. 9 § andra stycket 
Plan- och bygglagen preciseras det allmänna intresset friyta på följande sätt; 

"Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 
lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten 
eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om 
det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enl. första stycket 
kap. 4, ska man i första hand prioritera friyta." (SFS:2010:900).  
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Om det likväl visar sig att en anläggning saknar friyta för lek och utevistelse kan ärendet 
komma att skickas vidare till tillsynsmyndigheten utifrån den aspekten att anläggningen inte 
uppfyller de ändamål som avsetts vid beslutet för bygglov (Boverket och Movium, 2015, s. 
29). Detta beroende på att den yta som anses avse lekbar friyta vid bygglovsprövningen, som 
är grundläggande för att kunna utöva ändamålsenlig verksamhet, ska vara färdigställd för 
användning vid verksamhetens uppstart. Byggnadsnämnden är också ansvarig för underhåll, 
säkerhet och tillgänglighet på lekplatser inom kommunen, vilket avser alla lekplatser på 
kvartersmark, skolgårdar, förskolegårdar och allmänna platser (Boverket och Movium, 2015, 
s. 29).  

 

3.2 Miljöbalken 

Miljöbalken riktar sig mot den som utövar verksamheten och lagen fokuserar framförallt på 
de miljömässiga och hälsomässiga påföljderna av verksamheten. Detta innefattar alla sorters 
verksamheter oavsett vem som utövar dem (Boverket och Movium, 2015, s. 30). Enligt 
Miljöbalkens 2 kap. 2 § (SFS:1998:808) måste verksamhetsutövaren införskaffa sig den 
kunskap som krävs för att skydda miljön och människors hälsa mot skada eller andra 
hälsorisker. Dessutom ställer Miljöbalken krav på verksamhetens lokalisering i 2 kap. 6 §;  

“För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas 
en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljön.”(SFS:1998:808).   

Vilket således innebär att verksamheter såsom exempelvis skola inte får placeras i miljöer där 
det finns en uppenbar risk för att barnen drabbar på ett negativt vis. På senare år har även 
rättspraxis visat på att förskolor ska placeras på ett sådant vis som möjliggör utevistelse för 
barnen då utomhusvistelsen har visat på god kvalité för barnens hälsa (2011 MD Mål nr 4740-
10; MÖD 2011:26), någon liknande praxis finns dock inte för grundskolan. Skola, förskola 
och fritidshem har dessutom anmälningsplikt enligt 9 kap. Miljöbalken (SFS:1998:901) och 
ska därför utöva egenkontroll av verksamheten. En anmälan sker oftast till miljöförvaltningen 
eller en liknande förvaltning och ska omfatta information om buller, både inom- och utomhus, 
samt luftkvalité (Boverket och Movium, 2015, s. 30). Dessutom är kommunens miljönämnd 
eller liknande förvaltning ålagd att genomföra kontinuerlig tillsyn av verksamheterna enligt 
Miljöbalken. Vid sådan tillsynsutövning ska förskolor och skolor tas i särskilt beaktande 
enligt 45 § förordningen (SFS:1998:899).  

 

3.3 Skollagen 

Skollagen reglerar hur skolväsendet i Sverige ska skötas samt beskriver målet med 
utbildningen, ansvarstagandet och vilka roller olika aktörer har. I 1 kap. 4 § Skollagen kan 
läsas;  

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära.  
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Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare.” (SFS:2010:800) 

 I det tredje stycket nämns aktivitet som ett av målen med utbildningens 
ändamål, vilket Boverket och Movium (2015, s. 31) anses kan kopplas till en skolgård, utöver 
detta nämner lagen inget som behandlar hur stor eller hur utformningen av en skolgård ska 
vara. Dessa aspekter behandlas dock i förskolans och grundskolans Skolverkets (2016) 
läroplaner vilka anses räknas som målstyrningsinstrument, således ingen lagstadgad norm. 
Läroplanen beskriver utemiljön som viktig för att barnen ska kunna växla mellan olika 
aktiviteter under dagen, ge utlopp för deras fantasi, kreativitet och självständiga planer 
(Skolverket, 2016, s, 48). Skolgården anses även fylla en funktion i ett pedagogiskt syfte då 
barnen ska genom undervisning utveckla ett kunnande kring sin vistelse i utemiljöer samt 
naturen under årets alla årstider för att på så vis bilda sig en förståelse för vad ett aktivt 
friluftsliv innebär. Vidare påpekar Skolverket att skolgården bör vara utformad på ett sådant 
vis att möjligheter ges till lek och pedagogisk undervisning i både anlagda miljöer och 
naturmiljöer (Skolverket, 2016, 48). 

 

3.4 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) innefattar både elever och skolpersonal i grund- och 
gymnasieskolan. Dock ställer Arbetsmiljölagen inga specifika krav på hur skolgården ska 
utformas utan detta tas istället upp i föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning 
(Arbetsmiljöverket, 2009). I föreskrifterna beskriver Arbetsmiljöverket att skolgården ska ha 
som funktion att verka som ett pausutrymme samt en arbetsplats för både barn och 
skolpersonal. Detta pausutrymme ska vara säkert, bekvämt och överskådligt, särskilt gällande 
yngre skolbarn Vidare menar Arbetsmiljöverket att en “skolgård” i en park i anslutning till 
skolan alternativt en skolgård där toaletter inte finns i närhet till skolgården inte uppfyller 
kraven som avses med ett pausutrymme (Arbetsmiljöverket, 2009, s. 33).   

Arbetsmiljölagen kräver också att arbetsgivaren ägnar sig åt ett kontinuerligt 
arbetsmiljöarbete, vilket bör ske i samarbete med arbetstagaren. Således omfattas detta arbete 
i skolans värld både skolpersonal och elever (SFS:1977:1160). 
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3.5 Riktlinjer vid planering av skolgårdar 

Svenska Akademien definierar begreppet “riktlinje” på följande sätt; 

“riktlinje... anvisning om huvuddragen av viss verksamhet och hur den ska gå till” (Svenska 
Akademien, 2018). 

En riktlinje är med andra ord inget som ska genomföras enligt lag utan snarare en vägvisning 
om hur något bör genomföras för att kunna ge bästa resultat.  

3.5.1 Boverket och Moviums riktlinjer  

Som kan läsas ovan så specificerar inte Plan- och bygglagen hur skolgården ska utformas eller 
vilken storlek den ska innefatta för att vara gynna barnen utan snarare uttrycks endast att det 
ska finnas en tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse (SFS:2010:900). Således kan olika 
tolkningar göras utifrån det lagstadgade materialet. För att minimera dessa tolkningar så har 
Boverket tagit fram policydokument där de redovisar hur Boverket anser att kommuner ska 
tolka lagtexten. 

3.5.1.1 Planering och utformande av friyta på obebyggd respektive bebyggd tomt 

8 kap. 9 § andra stycket i Plan- och bygglagen (SFS:2010:900) behandlar lokalisering och 
upprättandet av friyta på obebyggd tomt. Boverket anser friyta som är placerad intill ett 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet ska visas särskild hänsyn vid 
planeringen. För att således inte negligeras när diskussioner förs kring storlek, utformning, 
säkerhet och tillgänglighet (Boverket, 2015, s. 1). Vidare framhäver Boverket att storleken på 
friytan ska vara tillräckligt stor för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet. Boverket 
definierar ändamålsenlig verksamhet vid planering av skolgårdar på följande vis;  

”Med ändamålsenlig verksamhet avses i dessa allmänna råd att friytan kan användas till lek, 
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är avsedd 
för.” (Boverket, 2015, s. 1) 

Boverket menar vidare att friytans storlek är av stor betydelse för hur denna yta kan utformas, 
således ska storleken på friytan innefatta tillräckligt stora arealer för att kunna utformas med 
kuperad terräng och varierande vegetation utan att friytan kan utsättas för betydande slitage 
(Boverket, 2015, s. 1). Dessutom framhäver Boverket att friytan ska innefattas av gynnsamma 
sol- och skuggförhållanden, en god luftkvalité samt en god ljudkvalité (Boverket, 2015, s. 1). 
Lokaliseringen av friytan anser Boverket ska ske på ett sådant vis att barnen självständigt ska 
kunna transportera sig till ytan, således är det viktigt att friytan är placerad i direkt eller i nära 
anslutning till skolverksamhetens lokaler (Boverket, 2015, s. 1).  

 Boverkets riktlinjer kring placering och etablering av friyta inom bebyggd tomt 
anser att 8 kap. 9§ Plan- och bygglagen ska tillämpas i skälig omfattning. Vid bedömningen 
av vad som ska anses som skälig omfattning bedömer Boverket att riktlinjerna kring 
ändamålsenlig verksamhet inom friytan ska visas hänsyn, samt att barnen självständigt ska 
kunna transportera sig till och från friytan från skolverksamhetens lokaler (Boverket, 2015, s. 
2).  
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3.5.1.2 Utformning och storlek av förskole- och grundskolegårdar  

Då friytans storlek inte är lagstadgat i Plan- och bygglagen anser Boverket och Movium att 
kommuner ska fastställa egna riktlinjer kring hur friytans storlek och tillgänglighet ska 
utformas redan under översiktplaneringsstadiet. Således kan eventuella kontroverser undvikas 
i ett senare skede i planeringsprocessen (Boverket och Movium, 2015, s. 40-41). Kommunens 
egenhändigt fastslagna riktlinjer bör vidare enligt Boverket och Movium ställa krav på 
friytans kvalité för att på så vis undvika att skolgårdar som inte följer riktlinjerna uppstår 
(Boverket och Movium, 2015, s. 41). Boverket poängterar att det viktigaste vid framtagandet 
av kommunernas egna riktlinjer är att dessa behandlar både arealer kring friyta per barn samt 
den totala friytan. Enligt Boverket är ett skäligt mått på andelen friyta per barn 40 
kvadratmeter i förskoleverksamheter samt 30 kvadratmeter friyta per barn i 
grundskoleverksamheter (Boverket och Movium, 2015, s. 42). Forskning visar även på att 
friytans totala area bör överstiga 3000 kvadratmeter (oavsett antal barn) för att på så sätt 
tillgodose barnens utveckling inom kreativitet och socialt samspel. 3000 kvadratmeter anses 
vara en relativt stor yta vilket innebär att lokaliseringen av förskolor och grundskolor bör ske i 
närhet till parkområden alternativt naturområden för att dessa miljöer ska kunna bidra med 
kvalitéer som inte behöver rymmas inom skolgårdens gränser (Boverket och Movium, 2017, 
s. 42, 43). Boverket medger emellertid att denna riktlinje kring lokaliseringen av skolor inte är 
optimal då eventuellt slitage på den allmänna marken kan komma att öka (Boverket och 
Movium, 2015, s. 47). För att platsbrist inte ska uppkomma på dessa allmänna platser anser 
Boverket att kommunen i detaljplaneskedet fastslår att viss del av platsen blir kvartersmark, 
vilket Boverket då anser skulle innebära att skolverksamheten får förtur till miljön (Boverket 
och Movium, 2015, s. 47).  

 Vid nyetablering av skolor anses det vara viktigt att undersöka vilka platser barn 
redan vistas inom för att på så vis kunna dra nytta av det redan etablerade sociala samspel 
mellan barn som finns inom platsen. Dessutom menar Boverket att möjligheterna för barn att 
självständigt kunna transportera sig till friytan och skolan måste vara tillräckligt goda för att 
detta ska kunna ske. Således bör inte gång- och cykelvägar planeras på ett sådant vis att barn 
behöver passera en trafikerad gata, väg eller större cykelstråk (Boverket och Movium, 2015, 
s.43-44).  

 Hur skolgården etableras utifrån stadens övriga funktioner anser Boverket också 
vara viktigt att ta i beaktande i planeringsstadiet. För att undvika försämrade ljud- och 
luftkvalitéer i närheten av skolgården bör skolans avstånd till vägar och industrier utredas. 
Boverkets riktlinjer anger att på de platser av skolgården som är planerade för lek, rekreation 
och pedagogisk verksamhet får ljudnivån uppgå till 50 dBA ekvivalentnivå i dagsvärde dock 
medger Boverket att planeringsambitionen för ljudnivån bör vara 55 dBA ekvivalentnivå. 
(Boverket och Movium, 2015, s. 43). Vidare påpekar Boverket att vegetation såsom träd eller 
buskage endast har en mindre påverkan på ljudnivån, således bör skolbyggnaden placeras på 
ett sådant vis att den fungerar som en bullerskärm för att avskärma friytan från ljud (Boverket 
och Movium, 2015, s. 44).  
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3.5.2 Statens folkhälsoinstituts riktlinjer kring skolgården 

Barn vistas till stor del av sin vakna tid i skolan, vilket innebär att skolgården blir en av 
barnens viktigaste förutsättningar för fysisk aktivitet. Statens folkhälsoinstitut (2008) menar 
att det finns stora incitament till att en skolgård ska vara väl utformad samt vara tillräckligt 
stor för att kunna främja barnens utveckling. Studier har visat att väl utformade skolgårdar 
kan bidra kraftigt till positiva effekter på barns hälsa och välbefinnande exempelvis, 
förbättrad motorik, inlärning, skolmognad, social kompetens och ökad koncentration (Statens 
folkhälsoinstitut, 2008, s. 22). 

 Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att ett barn ska utöva någon form av 
fysisk aktivitet utomhus 60 minuter dagligen vilket således innebär att skolgården bör vara 
utformad på ett sådant vis att friytan främjar rörelse (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 15).  

Yngre skolbarns rörelsemönster anses kunna förbättras genom att utforma skolgården på ett 
sådant vis så friytan stimulerar rörelse exempelvis genom mönster, figurer och slingor i 
markbeläggningen (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 22). Vidare menar Statens 
folkhälsoinstitut att genom att förbättra skolgårdens olika funktioner (basketkorgar, 
klätterställningar, fotbollsmål, gungor etc.) ökar barnens fysiska aktivitet markant under 
rasterna (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 22). För de yngre barnen i de lägre årskurserna 
anses liknande inslag vara träd, buskar ojämn oregelbunden och kuperad terräng vilka anses 
enligt Statens folkhälsoinstitut bidra till en utvecklande och fysisk utomhusvistelse (Statens 
folkhälsoinstitut, 2008, s. 22).  

3.5.3 Naturvårdsverkets rekommendationer kring skolgården 

Naturvårdsverket är ytterligare en myndighet som reglerar barns miljöer. De framhäver 
framförallt i sina riktlinjer att ljudmiljön ska tas i särskilt beaktande vid planering av 
skolgårdar (Naturvårdsverket, 2017, s. 3). Mycket beroende på att det anses att människors 
hälsa kan drabbas negativt vid en längre tids exponering av buller. Naturvårdsverkets 
riktlinjer grundar sig framförallt på buller från väg- och spårtrafik beroende på att det är 
framförallt dessa funktioner i samhället som bidrar till förhöjda bullernivåer 
(Naturvårdsverket, 2017, s. 4). Dock anser Naturvårdsverket att dessa riktlinjer även utgöra en 
grund när ljudnivåer uppmäts från någon övrig samhällsfunktion eller verksamhet 
(Naturvårdsverket, 2017, s. 5).   

 Naturvårdsverkets riktlinjer kring ljudnivåer vid en nyetablerad skola fastslår att 
bullernivån inte bör överstiga 50 dBA (årsmedeldygn) ekvivalentnivå på de ytor av 
skolgården som avses användas för lek, vila och pedagogisk verksamhet men 
planeringsambitionen på dessa ytor bör vara 55 dBA ekvivalentnivå. Dessutom bör inte den 
maximala ljudnivån 70 dBA, som Naturvårdsverket anger i sina riktlinjer, överstigas endast 
fem gånger per genomsnittlig timme (Naturvårdsverket, 2017, s. 4).  

 Dessa siffror baserar Naturvårdsverket på de nivåer som antagits i 3 § 
SFS:2015:216 där denna förordning fastslår att trafikbuller vid bostadsbyggnader bör vara 
mindre vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att på så vis minska risken för en negativ 
hälsopåverkan (Naturvårdsverket, 2017, s. 4).  
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För en befintlig skolas skolgård rekommenderar Naturvårdsverket (2017) 
bullernivåerna från väg- eller spårtrafik understiger ett ekvivalentvärde på 55 dBA på de delar 
av gården som är planerade att inhysa lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den 
maximala ljudnivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessutom bör inte den maximala 
ljudnivån överstigas mer än fem gånger per timme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolgården nyttjas Naturvårdsverket, 2017, s. 5). Emellertid påpekar Naturvårdsverket (2017, 
s. 5) att vid befintliga skolgårdar är det framförallt inte ljudnivåerna som ska prioriteras utan 
istället att de delar av gården som avser lek, vila och pedagogisk verksamhet upprätthåller en 
god miljö. 

3.5.4 Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsens riktlinjer kring utformning av skolgårdar 

Strålskyddsmyndigheten har tillsammans med Länsstyrelsen (2009) tagit fram riktlinjer kring 
hur planerare bör tänka kring solljus och ultraviolettstrålning vid planering av skolgårdar. 
Detta beroende på att barn enligt Strålskyddsmyndigheten lättare bränner sig i förhållande till 
vuxna om de exponeras av solens ultravioletta strålar för länge. Detta anses således leda till 
att barn inte tillåts vara utomhus under solens starkaste timmar enligt Strålskyddsmyndigheten 
alternativt förbättras planeringen för att på så vis inte exponera dem i lika hög grad 
(Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelserna, 2009, s. 2).  

3.5.4.1 Vegetation 

Vegetation anses av Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen (2009) vara viktiga inslag på 
en skolgård beroende på att vegetationen anses minska den ultravioletta exponeringen med 
nästintill 50 procent. Vidare fyller vegetationen även en funktion skydd för regn, blåst, binder 
damm och ger bättre luftfuktighet samt skapar skugga. Utifrån dessa aspekter anser därför 
Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen att vegetation ska genomsyra hela skolgården för 
att på så vis låta barn självständigt välja att vistas på ytor som är soliga eller som ligger i 
skuggan (Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen, 2009, s. 4)  

3.5.4.2 Friytans storlek 

Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen menar på att desto större friyta en skolgård har 
desto mer rör sig barnen, allra helst vill Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen (2009) att 
friytan ska uppgå till en fotbollsplans area (cirka 6000 kvadratmeter) men medger att 
Boverkets riktlinjer (Boverket och Movium, 2015) på 3000 kvadratmeter är fullt tillräckligt. 
Studier har även visat på att barn som rör sig över större ytor som tillhandahöll mycket 
vegetation och en kuperad terräng inte endast utsattes för mindre ultraviolettstrålning utan de 
rörde sig cirka 20 procent mer än barn som inte hade samma förutsättningar på deras skolgård 
(Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen, 2009, s. 5).  

3.5.4.3 Inhägnade skolgårdar 

Samhällets befintliga skolgårdar delas oftast av med hjälp av stängsel för att på så vis skapa 
olika rum inom skolgården, exempelvis till de yngsta barnen eller för att avgränsa någon av 
skolgårdens olika funktioner. Detta synsätt anser Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen 
vara felaktigt med tanke på att stängslet i sig är barriärskapande vilket då innebär att barn inte 
kan självständigt kan ta sig mellan soliga och skuggiga platser (Strålskyddsmyndigheten och 
Länsstyrelsen, 2009, s. 6). För att motverka dessa barriäreffekter som stängsel medför anser  
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Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen att i planeringsskedet ska det skapas möjligheter 
för att genomfartsvägar genom att inte låta stängslet ansluta till byggnadsväggen för att på så 
vis öppna upp skolgården (Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen, 2009, s. 6). Dessutom 
anser Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen att naturmaterial är ett fullgott alternativ till 
ett stängsel, exempelvis stockar som är tillräckligt höga för att de minsta barnen inte kan ta sig 
över men är tillräckligt låga för de äldre barnen ska kunna klättra över dem 
(Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen, 2009, s. 6). 

3.5.4.4 Kuperad terräng och bevuxen vegetation 

Mer än hälften av skolgårdens terräng bör vara kuperad och bevuxen menar 
Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen (2009) för att på så vis skapa incitament för fysisk 
aktivitet hos barnen, samt för att skydda dem från solen. Skolgården bör också innehålla löst 
naturmaterial, såsom pinnar, stenar och löv eftersom detta anses inspirerar kreativitet. 
Skolgårdens växtlighet behöver heller skötas nämnvärt menar Strålskyddsverket och 
Länsstyrelsen eftersom snår och gläntor blir till storslagna äventyr i barnens fantasivärld när 
dessa utforskas. För att uppnå detta behövs det inga större ytor av skogsmark utan tio 
kvadratmeter med tät växtlighet anses för ett barn uppfattas som en djungel 
(Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen, 2009, s. 7). 

3.5.4.5 När solen lyser som starkast 

För att fortfarande kunna nyttja skolgården under de timmar mitt på dagen då solen lyser som 
starkast (då det även är störst risk att bränna sig) rekommenderar Strålskyddsmyndigheten och 
Länsstyrelsen (2009, s. 8) att klätterställningar, gungor, sandlådor och andra av barnen 
uppskattade lekinstallationer lokaliseras till ytor där skugga förekommer under dessa timmar 
på dygnet.  

3.5.4.6 Placering av byggnader 

Vid nyetablering eller tillbyggnad på en befintlig skolgård är det inte endast utformningen av 
utemiljön som bör tas i beaktande utan även vart dessa placeras. I och med att solens strålar 
lyser som svagast under morgonen och kvällen rekommenderar Strålskyddsmyndigheten och 
Länsstyrelsen att friytorna följaktligen placeras i sådana väderstreck (exempelvis öster om 
förskolebyggnad - morgonsol) vilket då innebär att dessa ytor fortfarande användas utan att 
behöva vara skuggade (Strålskyddsmyndigheten och Länsstyrelsen, 2009, 9). 
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4. Metod  

 
4.1 Kartläggning som metod 

Denna studie har det kvantitativa syftet att kartlägga skolgårdars absoluta friytearealer i en 
större svensk stad för att på så vis kunna bidra med kunskapsunderlag för stadsplanering och 
lokalisering av nya skolmiljöer.  

4.1.1 Urval av fall 

Studiens syfte inriktar sig endast på storstadskommuner beroende på att det är inom dessa 
kommuner som dagens förtätningsideal dominerar stadsutvecklingen. Malmö är ett exempel 
på detta då kommunen har antagit en förtätningspolicy där strategier presenteras för att en 
förtätning av Malmö stadskärna ska kunna uppnås (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 9).  

 Fallet Malmö utgör, förutom ovanstående premiss, även ett tillräckligt ”litet” 
urval av grundskolor för att kunna kartlägga dessa i sin helhet under den tidsaspekten som 
detta masterarbete spänner sig över.  

4.1.2 Urvalet av grundskolor 

Urvalet av grundskolor som har ingått i det undersökta materialet har avgränsats till att endast 
behandla de 88 stycken grundskolor som är lokaliserade innanför den Yttre ringvägen i 
Malmö. Anledningen till detta beror på att Malmö har i sin förtätningspolicy pekat ut 
områdena innanför den Yttre ringvägen som områden där en potentiell förtätning ska ske 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 9).  

 Anledningen till varför endast Malmös grundskolor innefattas i denna studie 
beror på att det är framförallt i dessa åldrar som en skolgård fortfarande utgör ett viktigt 
element i barnens utveckling. I äldre åldrar så blir barn och ungdomar mer självständiga och 
skolgården som ett rum där barn kan få utlopp för sin kreativa och sociala sida minskar 
(Boverket & Movium, 2015, s. 18).  

 

4.2 Kartläggningens tillvägagångssätt 

4.2.1 Kartlägga friytor genom GIS 

Den geografiska lokaliseringen av dessa 88 grundskolor genomfördes med hjälp 
av Lantmäteriets GIS (geografiska informationssystem) webapplikation GET samt Malmö 
kommuns webapplikation Malmö stadsatlas. Utifrån de kartmaterial över Malmö kommun 
som GET tillhandahöll var det sedan relativt enkelt att lokalisera de grundskolor som var 
placerade innanför den Yttre Ringvägen med hjälp av datorprogrammet ArcMap. 

Utifrån denna geografiska lokalisering av grundskolorna i Malmö kommun 
genomfördes sedan en numerisk (Creswell, 2014, s. 143) kartläggning av varje enskild 
grundskolas friyta som barnen kunde tillgodogöra sig.  
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Kartläggningen av friytor i skolmiljöer krävde att varje enskild grundskolas totala 
fastighetsyta räknades fram vilket genomfördes med hjälp av datorprogrammet ArcMap. Det 
är dock viktigt att påpeka att den totala fastighetsytan inte är detsamma som den totala friytan 
som barnen har till förfogande.  

Utan för att få fram denna siffra krävdes det att sortera ut de funktioner och företeelser som 
inte ingår i barnens friyta. Denna sortering skedde utifrån den definition som Boverket och 
Movium (2015) har presenterat gällande friyta.  

”Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar den yta som barnen kan använda på 
egen hand vid sin utevistelse. En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för 
barnen i huvudsak under skoltid men även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och 
cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen och ingår 
därmed inte i friytan för lek och utevistelse” (Boverket och Movium, 2015, s. 12).  

Utifrån denna definition räknades varje enskild grundskolas totala fastighetsyta om för att 
endast inbegripa friyta. 

 Dessa numeriska värden som denna kartläggning resulterade i gav svar på den 
totala yta som barnen tillsammans har till förfogande inom varje enskild skolgård. Denna 
ekvation såg ut på följande vis;  

Fastighetens totala storlek i kvadratmeter - kvadratmeter yta som är otillgänglig för barnen = 
total friyta i kvadratmeter som barnen tillsammans förfogar över 

 För att utveckla detta statistiska underlag ytterligare, vilket en kvantitativ metod 
framförallt består av (Cresswell, 2014, s. 143; Bryman, 2002, s. 250), räknades varje enskilt 
barns totala friyta fram. Detta genomfördes genom att inhämta information från Skolverkets 
(2017) databas SIRIS. Denna information bestod av antalet skolelever som varje enskild 
grundskola inhyste under höst- och vårterminen 2016/2017. Anledningen till varför urvalet 
istället inte genomfördes på höst- och vårterminen 2017/2018 beror på att SIRIS endast 
genererar data på skolårsbasis. Utifrån de data kring antalet skolelever som varje enskild 
grundskola inhyste dividerades dessa data med grundskolans totala friyta. Denna ekvation såg 
ut på följande vis; 

Total friyta i kvadratmeter som barnen tillsammans förfogar över / antalet skolelever som 
grundskolan inhyser = total friyta i kvadratmeter per elev   

4.2.2 Metodologiska begränsningar 

Vissa metodologiska begränsningar har förekommit under denna studies genomförande, vilka 
har framförallt kretsat kring ett föråldrat kartmaterial. Kartmaterialet som GET tillhandahöll 
över Malmö stad var framtagit av Lantmäteriet 2011. I en stad som Malmö, där förändringar i 
stadsmiljön sker kontinuerligt blir detta kartmaterial därför till viss del missvisande.  

 Kartmaterialet från GET, som användes i ArcMap, visade sig även skapa en viss 
problematik vid framräkningen av varje skolgårds andel friyta. I och med att varje 
fastighetsyta ingick inom samma marklager bidrog detta till att ytor som inte ingick i 
Boverkets definition av friyta var tvungen att räknas bort med hjälp av satellitfoton från 
Google Maps, vilket då medför att viss data kan ha gått förlorad. Dessutom blir dessa data till 
viss del subjektiv då forskaren avgör vilken yta som ska ingå i den ytan som mäts, vilket 
innebär att det kan finnas svårigheter att reproducera exakt likadan data.  
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 Ytterligare avvägningar har forskaren tvingats att genomföra kring vissa av 
skolverksamheterna, framförallt är fristående grundskolor. Detta beroende på att dessa inte 
uppvisades som en skolfastighet i kartmaterialet från GET då dessa skolbyggnader oftast har 
inhyst någon annan funktion innan de började användas till skolverksamhet.  

Detta har medfört att i vissa fall har funnits flera olika verksamheter inom samma 
fastighetsgräns vilket har skapat en problematik kring att avgöra vilken yta som är 
skolgårdsyta respektive annan yta. För att skapa en förståelse för vilken yta som räknas som 
skolgårdsyta tog forskaren kontakt med respektive skola via telefon under april 2018 för att på 
så vis skapa sig kunskap kring vad skolan anser ingå i deras skolgård. Dock kunde inte alla 
grundskolor av olika skäl svara på dessa frågor vilket har resulterat i att en grundskola är 
borttagen ur urvalet.  

 

4.3 Analytiskt tillvägagångssätt 

För att kunna analysera det insamlade datamaterialet har det analytiska tillvägagångssättet 
delats upp i två olika steg.  

4.3.1 Steg 1 

Det första steget avser att situera resultatet av den insamlade data mot bakgrund av befintliga 
normer och rekommendationer. Detta för att undersöka hur Malmös grundskolor förhåller sig 
mot de riktlinjer som olika myndigheter rekommenderar som tillräckligt stora friytor ska 
kunna ges de bästa möjligheterna för att kunna utvecklas.  

4.3.2 Steg 2  

Det andra steget avser att undersöka om det finns någon korrelation mellan andelen 
kvadratmeter friyta i relation till olika stadsbyggnadsideologier. Detta för att se om andelen 
friyta har kommit att förändras beroende på vilket stadsbyggnadsideal som har varit rådande.  

 

4.4 Presentation av resultat 

Baserat på den statistik som urvalet av grundskolor genererar kommer detta resultat 
presenteras i form av diagram och kartmaterial. Diagrammen avser att uppvisa den 
sammanhängande friytan som varje enskild av Malmös grundskolor har till förfogande samt 
den totala andel friyta som varje barn har att tillgå. Kartmaterialet redovisar vilken 
stadsbyggnadstypologi som respektive grundskola är lokaliserad för att på så vis påvisa 
eventuella skillnader mellan de olika typologierna i förhållande till storlek av friyta.  

 Skolgårdarna kommer att redovisas på ett symboliskt vis där kommunala 
respektive fristående grundskolor åtskiljs genom olika färgsättning. I de fall där statistiken 
uppvisar markanta avvikelser kommer dessa resultat att analyseras ytterligare för att på så vis 
få sig en uppfattning kring dessa företeelser.  
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5. Malmö (föreställningar om) ”den täta och gröna 
staden”  
Följande kapitel består av först en introduktion till Malmös byggda 
miljö (6.1) och analyseras mot bakgrund av forskningsöversikten (2.1). 

 I avsnitt 6.2 kommer Malmös förtätningsstrategi från 
2010 presenteras för att sedan i avsnitt 6.3 redovisa Malmö stads olika 
stadsstrukturer samt görs en kortare analys av dessa. Avsnitt 6.4 – 6.5 
redovisar Malmö kommuns riktlinjer vid planering av skolmiljöer och 
6.6 redogör för en kortfattad historisk tillbakablick av Malmös 
skolverksamhet.  

 

5.1 Introduktion till Malmö 

För att kunna förstå hur dagens planeringsutveckling har kommit att påverka Malmö stad 
krävs det att en historisk tillbakablick görs. Framförallt beroende på att merparten av Malmös 
stadsyta har tillkommit under det senaste halvseklet enligt Malmö stad (2000b), där merparten 
av Malmös befintliga bebyggelse tillkom under 1945-1975 (Tykesson och Magnusson Staaf, 
2009 s. 6).  

5.1.1 Industrialismens Malmö  

När industrialismen gjorde sitt intåg i Sverige under 1800-talet innebar detta att städerna 
upplevde en markant urbanisering (Björk, Nordling & Reppen, 2012, s. 13). Även Malmö tog 
del av denna befolkningstillväxt vilket bidrog till att staden successivt kom att utvidgas i form 
av nya stadsdelar och ny bebyggelse fram till andra världskriget (Malmö stad, 2000c). 
Tykesson och Magnusson Staaf (2009 s. 32) anser att denna befolkningstillväxt till stor del 
berodde på att samhällets syn på familj och individ inte längre var densamma som innan 
kriget – samhällets klasstrukturer började upplösas allt mer. Upplösandet av dåtidens 
klasstrukturer innebar även enligt Tykesson och Magnusson Staaf att stadens bostadssituation 
började diskuteras allt mer. Diskussionerna kretsade framförallt kring att standarden på 
bostäderna i framförallt stadsdelar där arbetarfamiljer levde var väldigt bristfällig. 
Lägenheternas rumsdisponeringar hade sina rötter från 1800-talet och föreföll 1945 som 
väldigt föråldrade. Samhällets tankar kring jämlikhet och ett svenskt folkhem anses ha varit 
en bidragande orsak till denna debatt (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009 s. 32-34) 

5.1.2 Från enkärnig struktur till flerkärnig struktur 

Under 1950- och 1960 talet började Malmö förändras, generalplanerna från denna tid visar 
hur Malmö allt mer börjar ta staden omkringliggande åkermark i besittning för att kunna möta 
stadens behov av nya bostäder och mark reserverades för den Inre och Yttre ringleden. Vilket 
anses ha inneburit att staden fick en flerkärnig struktur (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009 
s. 66). Den flerkärniga strukturen innebar enligt Tykesson och Magnusson Staaf att staden 
upplevdes av invånarna som mer splittrad med stora avstånd mellan de olika stadsdelarna och 
innerstaden, vilket ledde till att diskussioner kring förtätning av staden innanför ringlederna 
började föras och ledde så småningom till en tätare stadsväv (Tykesson och Magnusson Staaf, 
2009, s. 76).  
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Dessa diskussioner om en förtätning av staden kom även att främja tankarna kring att Malmös 
invånare skulle kunna cykla från bostaden till arbetet oavsett vart i staden de bodde. 
Trafiksepareringen som skedde under denna tid bidrog även den enligt Tykesson och 
Magnusson Staaf (2009, s. 80) att främja cyklismen, framförallt i stadens nyexploaterade 
områden. 

Även Malmös centrum kom att förändras då stora delar av stadens 1800-tals 
bebyggelse revs för att ersättas med kontor- och handelsbyggnader (Tykesson och Magnusson 
Staaf, 2009, s. 102). I och med att allt fler handelsbyggnader uppfördes i stadens centrala 
delar blev bilen ett genomgående inslag i stadsmiljön, vilket innebar en problematik kring hur 
stadens utrymme skulle fördelas. Lösningen på denna problematik enligt Tykesson och 
Magnusson Staaf blev att stadskärnan skulle avlastas med så kallade distriktscentrum. Således 
kunde antalet bostäder i stadens centrala delar minska och istället förläggas till dessa nya 
stadsdelar, även allt mer av Malmös handel kom att förläggas inom dessa distriktscentrum. 
Stadsdelarna Limhamn, Rosengård, Fosie, Burlöv och Hyllie är exempel på sådana 
distriktscentrum (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, s. 107).  

 Stadskärnans kraftiga förändring anses inte endast ha fört med sig positiva 
egenskaper såsom en koncentrerad handel till stadskärnan utan förde även med sig en våg av 
protester från stadens invånare som ansåg att rivningarna resulterade i att förfula stadens 
stadsbild. Tykesson och Magnusson Staaf (2009, s. 108, 177) anser att denna folkopinion mot 
stadens sanering växte sig allt starkare under 1970-talet och förändrade politikernas syn kring 
vilka strukturer som skulle behållas respektive saneras, vilket innebar att Malmös historiska 
kärna skulle bevaras, försiktighet kring nyexploatering i centrumkärnan skulle råda samt 
skulle attraktiviteten kring stadskärnan öka betydligt (Malmö stad, 2000b, s. 2)  

5.1.3 Från ”bombhål” till en förändrad syn på staden 

Under 1970- och 1980-talet blev Malmö känd som staden med ”bombhål” (Tykesson och 
Magnusson Staaf, 2009, s. 179 ). Detta uttryck anses av Tykesson och Magnusson Staaf 
(2009) ha myntats på grund av alla de tomter i centrala Malmö som inte hade bebyggts efter 
saneringen av Malmös centrala delar. De obebyggda tomterna bebyggdes under 1980- och 
1990-talet, framförallt med bostäder vilket således innebar att Malmös innerstad blev allt mer 
kompakt (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, 188).  

 Under denna tid förändrades även invånarnas syn på staden enligt Tykesson och 
Magnusson Staaf (2009). Istället för tankar kring trafikleder genom staden, för att främja 
handeln, som anses ha präglat 1960-talet, förändrades normerna kring stadsutveckling till 
främja en allt levande stad under dygnets alla timmar. Zonplaner utarbetades som anses ha 
haft som syfte att öka boendet och förbättra trafiksituationen i staden. Enligt Tykesson och 
Magnusson Staaf var målbilden att allt fler barnfamiljer skulle söka sig in till staden och detta 
skulle ske genom gaturegleringar, gårdssaneringar och förbättrad standard på lägenheter, fler 
gröna friytor för barnen och säkrare skolvägar (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, s. 149).  

5.1.4 BO01 och steget in i kunskapssamhället 

Under 1990-talet kom Malmös visioner om stadens framtid att förändras, vilket skedde på ett 
sektoriellt vis där samhällets olika funktioner ingick i en egen vision.  
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Stadsbyggnadsvisionen kom att präglas av att stadens attraktionskraft skulle öka markant 
såväl för stadens invånare som för små och medelstora kunskapsintensiva företag. (Tykesson 
och Magnusson Staaf, 2009, s. 298). För staden skulle kunna uppnå detta mål krävdes det 
enligt Tykesson och Magnusson Staaf att stadens allmänna platsers attraktionskraft ökade för 
att på så vis skapa miljöer fyllda av mänskligt liv (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, s. 
299). 

 Sommaren 2001 pågick bostadsmässan BO01 i Västra Hamnen i Malmö som 
anses ha varit ett delresultat av det visionsarbete som genomfördes under 1990-talet. Från 
början hade planerna varit att förlägga BO01 till Ön på Limhamn (en konstgjord ö som 
skapats av kalkbrottets schaktmassor) men när industriområdet i Västra Hamnen allt eftersom 
avvecklades lokaliserades bostadsmässan till Västra hamnen istället för att Malmö på så vis 
återigen skulle kunna utvidga sig mot havet (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, s. 275). 
Stadsdelen i Västra Hamnen kom att präglas av samtidens tankar kring den oregelbundna täta 
kvartersstruktur med trånga och veckade gränder med högre hus i ytterkanten och lägre 
innanför vilket således medförde att en väderskyddad inre miljö skapas (Tykesson och 
Magnusson Staaf, 2009, s. 276). Stadsdelens ambition var att genom olika tekniska lösningar 
och att utifrån moderna planeringsideologier skapa en ekologiskt hållbar och variationsrik 
stadsdel som skulle representera ett attraktivt och modernt boende (Tykesson och Magnusson 
Staaf, 2009, s. 277).  

 Stadsdelen kom även att få ett landmärke i form av Turning Torso som kom att 
förändra skalförhållandena markant i Västra Hamnen. Skyskrapan kom att utstå massiv kritik 
då det ansågs att byggnaden tydde på övermod och storstadsvansinne bland stadens planerare, 
dessutom ansåg det av många invånare att Turning Torso var ett bevis på att staden hade 
glömt sin historia som en industristad. Efter byggnadens färdigställande tystnade dock 
kritikerna och Turning Torso anses runt om i världen ha berikat Malmös stadsbild (Tykesson 
och Magnusson Staaf, 2009, s. 302-303).  

 Förutom BO01 i Västra hamnen kom stadsutvecklingen av Malmö framförallt 
att kretsa kring Öresundsbrons öppnande och öppnandet av infrastrukturleden Yttre ringvägen 
år 2000, som kom att förbinda staden med den europeiska kontinenten (Malmö stad, 2000b, s. 
2). Två år senare kom den gamla Kockumskranen i Västra Hamnen att monteras ner, 
händelsen beskrivs enligt Tykesson och Magnusson Staaf (2009, s. 324) som det definitiva 
avslutet på Malmös kapitel som en industristad och staden har i och med detta påbörjat ett 
nytt kapitel som en mer kunskapsbaserad stad, där staden fortsatt utvecklas på ett sådant vis 
att den täta stadsväven bibehålls och samtidigt ger utrymme för fler bostäder och arbetsplatser 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 7).  

 

5.2 Så förtätar vi Malmö! 

2010 publicerade Malmö stadsbyggnadskontor en strategi kring hur Malmö stad ska förtätas 
för att kunna inrymma minst 100 000 fler invånare/arbetare utan att behöva ta Malmös 
omkringliggande åkermark i besittning (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 2). Detta 
motsvarar enligt Malmö stadsbyggnadskontor ungefär en förtätning med en femtedel av 
Malmös yta.  
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Strategin kretsar kring att framförallt förtäta de områden som ligger innanför den Yttre 
Ringvägen och bygger på fyra olika principer för att staden ska kunna utvecklas som en 
funktionsblandad, tät och grön stad som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2010, s. 9).  

5.2.1 Strategi kring att utnyttja stationsnära lägen och kollektivstråk 

Malmös förtätningsstrategi pekar ut stadens stationsnära områden samt större kollektivstråk 
som extra viktiga vid en förtätning av staden. Detta anses bero på att dessa områden redan har 
ett befintligt rörelsemönster bland människor vilket då kan skapa synergieffekter om dessa 
områden utnyttjas vid bebyggelse av arbetsplatser och besöksintensiva funktioner (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2010, s. 10).  

5.2.2 Strategi kring att skapa en mer blandad stad 

Malmös stadsbyggnadskontor menar på att stadens strategi kring förtätning av ger utrymme 
stationsnära områden samt Malmös verksamhetsområden och bostadsområden skapas det 
möjligheter för att den funktionsblandade stadens yta ökar till att omfatta ungefär hälften av 
Malmös idag bebyggda yta (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 10).  

5.2.3 Strategi kring att omvandla trafikgator till stadsgator 

Malmö stadsbyggnadskontor pekar ut infartslederna innanför Inre Ringvägen som möjliga 
trafikgator att omvandla till stadsgator, beroende på att större mängder mark skulle frigöras 
för exploatering om detta genomförs. Detta skulle således resultera i att de barriäreffekter som 
stadens trafikleder idag bidrar till försvinner. Vidare menar Malmö stadsbyggnadskontor att 
fler korsningar, lägre hastigheter, utåtriktade bottenvåningar och attraktivare möjligheter till 
cykel- och gångtrafik bidrar till att ge staden en storstadskaraktär och ökar kontakten mellan 
Malmös olika stadsdelar (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 11). 

5.2.4 Strategi kring utvecklandet av mellanrummet, det gröna och de blå 

Stadens förtätning kommer öka kravet på existerande friytor enligt Malmö 
stadsbyggnadskontor (2010), således anser Malmö stadsbyggnadskontor att det är viktigt att 
utveckla stadens befintliga friytor för att dessa ska kunna klara av ett högre användande av 
stadens invånare. Vidare anses det att fler friytor behöver skapas, förslagsvis kan ytorna 
mellan exempelvis parkeringar eller restbitar intill gatukorsningar omvandlas till att bli lokala 
mötesplatser för att på så vis öka det offentliga rummets kvalité anser Malmö 
stadsbyggnadskontor (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 11). 
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Karta 1: Malmös stadsbyggnastypologier, inspiration är hämtad från 
Malmö stadsbyggnadskontors kartor (Löfgren, 2018). 
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5.3 Malmös stadskaraktärer 

Förtätningsstrategin kommer innebära stora förändringar för Malmös stadskärna som ska 
utvidgas för att få karaktären av en tät och rörelsefrämjande storstad som innebär ett intensivt 
stadsliv. I Innerstadens omkringliggande stadsdelar planeras de historiska stadsstrukturerna 
från mitten av 1900-talet och framåt också förtätas för att på så vis låta strategin genomsyra 
alla Malmös stadsstrukturer (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2010, s. 9).   

5.3.1 Malmös stenstad 

Stenstaden i Malmö utgörs av stadens slutna kvartersstruktur som framförallt är förlägen till 
de centrala delarna av Malmö. Bebyggelsen upptar enligt Malmö stadsbyggnadskontor (2010, 
s. 26) cirka 6,5 procent av stadens totalt bebyggda yta. Strukturen är byggt utefter 1874 års 
byggnadsstadga tankar kring att rutnätsplanens rektangulära slutna kvarter skulle utgöra 
idealet vid stadsutveckling (Berglund, 2008, s. 73). Även om en större del av 1800-
talsbebyggelsen kom att rivas i Malmö under saneringsåren, för att ersättas med högre 
bebyggelse med annan utformning, behölls rutnätsplanens gatustruktur vilket således har 
medfört att Malmös slutna kvartersstad idag präglas av en tät och funktionsblandad väv 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 26).   

 Strukturens allmänna platser som stadsplanerna reglerade i 1874 års 
byggnadsstadga består framförallt av mindre och större torg samt även mindre grönytor. 
Största delen grönytor utgörs av befintliga skolgårdar, vilket Malmö stadsbyggnadskontor 
innebär att slitaget av dessa ytor blir markant (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 26).   

5.3.1.1 Analys av Malmös stenstad 

I och med att Malmös slutna kvartersstad är uppbyggt utefter rutnätsplanens kvartersbildning 
medför detta att möjligheterna till att förtäta strukturen är relativt liten. Detta medger även 
Malmö stadsbyggnadskontor (2010, s. 26) då de menar på att strukturen ska nästintill ses som 
färdigbyggd. De få grönytorna som strukturen uppvisar bidrar även till att möjligheterna till 
att förtäta stadens slutna kvartersstruktur ytterligare blir begränsade. I och med att Malmö 
stadsbyggnadskontor (2010, s. 26) pekar ut befintliga skolgårdar inom strukturen som 
grönytor innebär detta även ett problem, då fler människor kommer nyttja dessa ytor. Slitaget, 
som redan är markant, kommer eventuellt även bli ännu större med tanke på att den slutna 
kvartersstadens centrala läge medför att barnfamiljer (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 
26) i högre grad vill bosätta sig inom denna stadsdel. Således kommer detta medföra att fler 
barn kommer nyttja redan hårt exploaterade grönytor. I och med att den Malmös stenstad 
består av en sluten tät bebyggelse med mindre mörka innegårdar betyder detta att de fåtal 
grönytor som finns inom strukturen bör utvecklas för att på vis undvika att slitaget inom 
platser som av barn tillhör dem ökar ytterligare.  

5.3.2 Malmös förstäder 

Malmös förstäder har uppkommit från slutet av 1800-talet till 1980-talet och består av 
följande stadskaraktärer; småskalig bebyggelse, grannskapsenheter, öppen kvartersstad och 
storskaliga bostadsområden 
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5.3.2.1 Malmös småskaliga bebyggelse 

Malmös småskaliga bebyggelse är den struktur som enligt Malmö stadsbyggnadskontor 
upptar störst del av stadens bebyggda miljö, 41 procent av den bebyggda miljön upptas av 
småskalig bebyggelse (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 34). Malmös småskaliga 
bebyggelse är framförallt uppförd i form av grupphusbebyggelse vilket överensstämmer med 
planeringsstrategin kring villasamhället.  

Således är stadens småskaliga bebyggelse framförallt lokaliserad till Malmös utkanter vilket 
kan ses som en reaktion av sekelskiftets negativa tankar kring den täta stenstaden som 
utmärkte diskussionerna angående stadsutveckling under denna tid.  

 Även om strukturen nästintill upptar halva Malmö stads totalt bebyggda miljö 
tillhandahåller strukturen endast 18 procent av stadens totala bostadsbestånd (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2010, s. 34). I och med att villasamhället lyfte fram möjligheterna till 
en bostad med en egen trädgård medför detta att möjligheterna till att förtäta denna struktur är 
begränsad, beroende på de privatägda tomterna. Snarare bör en eventuell förtätning inom 
denna struktur ske genom att integrera fler verksamheter samt olika boendeformer inom dessa 
områden för att på så vis få till stånd en mer funktionsblandad stad enligt Malmö 
stadsbyggnadskontor (2010, s. 34).  

5.3.2.2 Malmös grannskapsenheter 

Malmös grannskapsenheter byggdes under 1950-talet och planerades således utefter 
efterkrigstidens tankar kring att staden skulle bestå av flertalet kärnor som utgjordes av 
självförsörjande stadsdelar med egna centrum. Vilket var en reaktion på de ökade 
transportmöjligheterna som bilen förde med sig. I och med att staden fick en flerkärnig 
struktur vidgades stadens gränser allt mer utåt vilket innebär att Malmös grannskapsenheter är 
placerade i utkanten av stadskärnan. Bebyggelsen består framförallt av mindre 
villabebyggelse och utgör endast 2 procent av stadens totalt bebyggda miljö (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2010, s. 30).   

 Utformningen av dessa områden följer tidens offentliga debatt kring det 
hälsobringande lantlivet. Vilket har medfört att bebyggelsen är lokaliserad kring ett större 
parkområde där även skolor och idrottsanläggningar är lokaliserade. I och med att 
grannskapsenheterna är utformade med ett större parkområde som grund uppfattas dessa 
områden som väldigt gröna.    

 I och med att Malmös grannskapsenheter är planerade utifrån ett planeringsideal 
som hade visionen att planera självförsörjande stadsdelar med en bebyggd helhet bidrar detta 
till att möjligheterna till en förtätning inom dessa områden är relativt små, d (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2010, s. 30).  

5.3.2.3 Malmös öppna kvartersstad 

Malmös öppna kvartersstad är framförallt lokaliserad till stadens halvcentrala lägen och utgör 
cirka 4,5 procent av stadens totalt bebyggda miljö (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 28). 
Den öppna kvartersstaden präglas framförallt av en luftig och grön karaktär där bebyggelsen 
är relativt tät. Vilket bygger på det tidiga 1900-talets tankar kring att planera städer efter 
geografiska förutsättningar med stora öppna innegårdar.  
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Friytestrukturen inom dessa stadsdelar utgörs framförallt av mindre grönytor, bostadsgårdar, 
skolgårdar och idrottsplatser då sociala mötesplatser såsom torg och parkrum saknas (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2010, s. 28). Avsaknaden av sociala mötesplatser beror troligen på att 
hälsa och ett aktivt friluftsliv var aspekter som präglade planeringen under det tidiga 1900-
talet.  

 Strukturens centralt attraktiva läge samtidigt som den öppna kvartersstaden 
kännetecknas av stora obebyggda ytor mellan bebyggelsen medför att möjligheterna till 
förtätning är hög (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 28). Vilket således kan innebära att 
områdenas utmärkande egenskaper som luftiga och gröna kan minska om inte hänsyn visas 
till detta vid en eventuell förtätningsprocess.  

5.3.2.4 Malmös storskaliga bostadsområden 

Malmös storskaliga bostadsområden utgör 11,5 procent av stadens totalt bebyggda miljö och 
är framförallt lokaliserad till stadens förorter (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 32). 
Bebyggelsen uppfördes under 1950-1970-talen och är en reaktion på Sveriges riksdags beslut 
om att en miljon bostäder skulle byggas för att råda bot på den bostadsbrist som rådde. Dessa 
miljonprogramsområden består till största del av tidstypiska lamell- och skivhus. Även 
utformningen av dessa flerbostadsområden följde tidens funktionalistiska anda kring luftiga, 
gröna och ljusa miljöer vilket har bidragit till att bebyggelsen är lokaliserad kring en större 
parkyta. Infrastrukturutvecklingen under 1960-talet förde dock med sig ett minskande av 
dessa grönytor beroende på separeringen av trafikslagen, vilket bidrog till att skapa säkrare 
miljöer inom områdena.  

 Trycket på förtätning inom dessa områden anser Malmö stadsbyggnadskontor 
som förhållandevis lågt, förutom i de stadsdelar som ligger närmast stadskärnan. Vidare 
påpekar Malmö stadsbyggnadskontor att även om förtätningstrycket är lågt krävs det att 
åtgärder för att stärka stadsdelarnas lokala identitet genomförs för att på så vis främja 
skapandet av nya mötesplatser (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 32).  

5.3.2.5 Analys av Malmös förstäder 

Malmös förstäder har följt historiens stadsutvecklingsideal kring luftighet, grönska, ljusa 
miljöer och möjlighet till förbättrad hälsa. Svårigheterna vid en eventuell förtätningsprocess 
inom dessa områden är att inte förlora upplevelsen av luftighet och grönska som Malmös 
förstäder kännetecknas av.  

Samtidigt som merparten av Malmös förstäder består av privatägda tomter vilket 
då medför eventuellt höga kostnader samt en större rivningsprocess för att få till stånd en 
förtätning inom Malmös villasamhällen. Största förtätningspotentialen inom dessa områden 
skulle kunna tänkas vara stadsdelarnas befintliga centrum som är relativt låg exploaterade 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 28). Vidare förtätning kan även ske genom integrering 
av olika verksamheter för att på så vis få till stånd en mer funktionsblandad förstad. Dock 
upplever Malmö ett förtätningstryck inom vissa av dessa stadskaraktärer vilket innebär att 
svårigheterna till förtätning utan att ta obebyggd mark i anspråk kan vara svårt.  
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5.3.3 Malmös täta stad 

Malmös intåg i dagens stadsutvecklingsideal kring den täta staden skedde under 
bostadsmässan 2001 när Västra Hamnen uppfördes. Den tidigare industritomten bebyggdes 
med bostäder och kontorsbyggnader vilket således innebär att tankarna kring den täta och 
funktionsblandade staden är markant påtaglig inom denna stadsdel. Strukturens slutna och 
halvslutna karaktär med små veckade gränder, bidrar även till att kopplingar kan göras till 
stenstadens ideal kring små rektangulära kvarter. Hållbarhet har blivit ledordet för dagens 
stadsutveckling vilket även Västra Hamnen uppvisar, de olika trafikslagen samsas om 
gaturummet och självförsörjningen i form av bland annat solpaneler är påtagliga (Tykesson 
och Magnusson Staaf, 2009, s. 276).  

Ytterligare områden som pekas ut som områden som kommer förtätas i 
framtiden av Malmö stadsbyggnadskontor (2010) är bland annat Hyllie och Sorgenfri.  

5.3.3.1 Analys över Malmös täta städer 

Förtätningen av Malmös befintliga industriområden allt eftersom dessa omvandlas alternativt 
avvecklas, förväntas bli påtaglig vilket då innebär att nya stadsdelar i attraktiva havsnära och 
centrala lägen skapas. Förtätningen av Västra Hamnen har visat att en förtätningsprocess kan 
genomföras inom Malmös områden. Dock får frågor ställa sig kring vilken sorts miljö 
människor vill leva och verka i. Är stenstadens struktur verkligen så nyttig för människor att 
leva och bo i, framförallt beroende på att människorna under denna tidsepok valde att lämna 
de urbana områdena till förmån för lantlivets positiva effekter. Eller kommer den täta 
funktionsblandade stadens hållbarhetstänkande bidra till att de negativa effekterna som 
stenstaden förde med sig fortfarande kommer bestå. Det som kan sägas är att Västra Hamnen 
är ett omtyckt område i Malmö där många människor vistas både unga och gamla.  

5.3.4 Malmös övriga stadskaraktärer 

Malmös övriga stadskaraktärer består till största del av stadens institutionsområden, 
verksamhetsområden och stadens gröna rum.  

5.3.4.1 Malmös institutionsområden 

Malmös institutionsområden kännetecknas enligt Malmö stadsbyggnadskontor av omfattande 
parkmiljöer och grönområden vilket således innebär att förtätningspotentialen är stor. Även 
om viss förtätning inom dessa områden redan har genomförts menar Malmö 
stadsbyggnadskontor att ytterligare förtätning av dessa områden bör genomföras för att på så 
vis skapa en mer sammanhållen stadsväv (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 36).  Även 
om viss förtätning har genomförts, framförallt genom att utveckla områdenas befintliga 
verksamheter, upptar dessa områden endast 3 procent av stadens totala bebyggda miljö 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 36). 

 Förtätningstrycket inom dessa områden anses vara väldigt stort då flertalet av 
dessa områden innehar centrala lägen i Malmö. Emellertid påpekar Malmö 
stadsbyggnadskontor att detta tryck oftast är direkt kopplat till områdets 
verksamhetsutveckling vilket innebär att möjligheterna till integrera andra funktioner inom 
området är begränsade. Dessutom innefattas flertalet av dessa områden oftast även av 
riksintresse vilket minskar förtätningsutvecklingen ytterligare (Malmö stadsbyggnadskontor, 
2010, s. 36).  
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Malmö stadsbyggnadskontor framhäver dock att en integration av andra funktioner inom 
dessa områden vore positivt för att på så vis få till stånd en mer blandad stadsmiljö som anses 
locka människor (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 36).  

5.3.4.2 Malmös verksamhetsområden 

Malmö stad har genom historien präglats av sin industri som pågick i närmare 150 år. Stadens 
karaktär inom dessa områden anses av Malmö stadsbyggnadskontor framförallt bestå av 
stadens hamnar, kontorsmiljöer, industrier och stormarknader (Malmö stadsbyggnadskontor, 
2010, s. 38). Områdena utgör cirka 25 procent av Malmö stads totala antal arbetsplatser och 
upptar ungefär 30 procent av stadens bebyggda miljö (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010). 
Verksamhetsområdena kännetecknas av en osammanhängande storskalighet samt en stark 
funktionsuppdelning vilket bidrar enligt Malmö stadsbyggnadskontor att en tät stadsväv 
saknas.  

 Potentialen till förtätning inom dessa områden är stort anser Malmö 
stadsbyggnadskontor, detta motiveras framförallt beroende på den befintligt låga 
exploateringsnivån som dessa områden innehar. Vidare menar Malmö stadsbyggnadskontor 
att allt eftersom områdenas verksamheter ändrar karaktär, alternativt avvecklas, frigör detta 
ytor i attraktiva centrala miljöer som kan användas för att skapa en mer tätare, 
funktionsblandad och sammanhängande stad som kan möta det höga förtätningstryck som 
finns inom områdena (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 38). 

5.3.4.3 Malmös gröna rum  

Parkernas stad, så har Malmö kommit att beskrivas sedan 1930-talet enligt Tykesson och 
Magnusson Staaf (2009, s.123) då flertalet av stadens större parkområden anlades under 
1930-talet. Enligt Malmö stadsbyggnadskontor upptar stadens gröna rum 30 procent av 
stadens totala yta, dock räknas även stadens fritidsområden, koloniområden och kyrkogårdar 
in i denna stadskaraktär (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 40). Även om Malmö 
benämns som parkernas stad har grönytorna som stadens invånare kan nyttja minskat drastiskt 
och är idag mindre i förhållande till många andra svenska städer. Detta beror på enligt Malmö 
stadsbyggnadskontor till stor del av att staden helt saknar parkområden som består av 
naturmark då staden är omgiven av vatten och åkermarker (Malmö stadsbyggnadskontor, 
2010, s. 40). 

 Detta medför således att den låga andelen grönstrukturer i staden nästintill 
omöjliggör en förtätning inom dessa områden, även om bebyggelsen inom dessa områden är 
obefintlig. Utrymmet för förtätning handlar snarare om att genom mindre ingrepp i miljöerna 
förstärka tillgängligheten, koppla samman olika stadsdelar eller minska barriäreffekter med 
hjälp av grönområdena menar Malmö stadsbyggnadskontor (2010). Vidare har 
undersökningar visat på att Malmös invånare uppskattar stadens grön- och vattenområden 
vilket också innebär begränsade möjligheter för förtätning (Malmö stadsbyggnadskontor, 
2010, s. 40).  

5.3.4.4 Analys av Malmös övriga stadskaraktärer 

Både Malmös institutionsområden och verksamhetsområden har till viss del redan upplevt en 
förtätningsprocess. Inom institutionsområdena anses förtätningsmöjligheterna vara stora av 
Malmö stadsbyggnadskontor (2010, s. 36, 38).  
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Anledningarna till varför ytterligare förtätning inte redan har skett inom dessa områden beror 
antagligen på det riksintresse som stora delar av institutionsområdena samt att de befintliga 
företagen som för närvarande huserar inom verksamhetsområdena. I framtiden kan dock dessa 
områden eventuellt utgöra områden som det kan ske en förtätning inom, särskilt inom 
verksamhetsområdena.  

 Inom Malmös gröna rum ska det inte ske någon förtätning antagligen mycket 
beroende på att invånarna själva anser att dessa områden inte ska bebyggas. Dock i och med 
att staden växer och fler människor bosätter sig i Malmö kan dessa områden eventuellt 
komma att förtätas, vilket skulle medföra att de få grönytor som staden för närvarande besitter 
blir ännu mindre.  

 

5.4 En omfattande förtätningsprocess 

Utifrån ovanstående underrubriker kan det antas att förtätningsprocessen som Malmö 
stadsbyggnadskontor planerar att genomföra kommer vara omfattande. För att bilda sig en 
uppfattning kring vad stadens invånare ansåg om en sådan process genomförde Malmö 
stadsbyggnadskontor 2009 en undersökning bland ett lämpligt urval av stadens invånare. 
Undersökningen resulterade i att cirka hälften av de tillfrågade var positivt inställda till en 
sådan förtätningsprocess skulle genomföras medan ungefär en tredjedel var negativt inställda 
(Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 5). Frågan ställdes också vart denna process skulle 
genomföras och gav således svar på att Malmös invånare ansåg att grönområden och 
åkermark skulle lämnas utanför förtätningen medan stadens industriområden mer än gärna 
kunde förtätas, dessutom ansågs det bland invånarna att förtätning på höjden skulle bli ett 
positivt inslag i stadsstrukturen (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 5).  

5.4.1 Malmö stadsbyggnadskontors inställning till skolmiljöer 

För att skolmiljöer inte ska bli lidande vid förtätningen av Malmö stad, menar Malmö 
stadsbyggnadskontor att markyta ska reserveras för nybyggnation av skolor och förskolor, 
detta motiveras genom att Malmö stadsbyggnadskontor uppmärksammar att sådana 
verksamheter kräver stora ytor för utevistelse (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010, s. 12). 
Dessutom har befolkningsprognoser som Malmö stad presenterat visat att antalet av stadens 
invånare som beräknas gå i skolan kommer ha ökat med cirka 12 500 personer fram till år 
2020, vilket således innebär att nya skolor behöver planeras (Malmö stadsbyggnadskontor, 
2010, s. 12).  

 Vidare påpekar Malmö stadsbyggnadskontor (2010) att riktlinjerna kring 
skolgårdars yta är till för att ge barnen så goda möjligheter som möjligt till utveckling och bör 
därför inte negligeras utan snarare bör prioriteras i en tät stad. Dock menar Malmö stad på att 
i en förtätad stad kan ibland gällande nybyggnadsnormer inte alltid uppnås utan vissa 
kompromisser måste göras. Därför har Malmö stad antagit egna riktlinjer kring hur 
nybyggnationer av skolor och skolgårdar ska genomföras framförallt när det gäller friyta 
(Malmö, 2010, s. 13).  
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5.5 Malmö stads riktlinjer kring planering av friyta vid grundskolor 

Malmö stads egna riktlinjer kring planering av Malmös skolgårdar, grundar sig till stor del på 
de statliga riktlinjerna som Boverket och Movium presenterade 2015 dock frångår Malmö 
stad dessa riktlinjer på vissa punkter. Ambitionen som Malmö stadsbyggnadskontor 
presenterar grundar sig i att andelen friyta per barn ska uppgå till 15 kvadratmeter per barn 
ska uppfyllas vid planering av grundskolornas skolgårdar (Malmö stadsbyggnadskontor, 
2016, s. 12). Friytan ska dessutom placeras i direkt anslutning till skolans lokaler, friytan ska 
placeras inom fastighetsgränsen och friytans storlek ska vara tillräckligt stor för att den ska 
kunna utformas på ett sådant vis att varierande terräng och vegetationsförhållanden kan 
planeras utan att det uppkommer risk för betydande slitage på ytan samt behöver inte 
skolgården hägnas in (Malmö stadsbyggnadskontor, 2016, s. 12)  

Vidare anser Malmö stadsbyggnadskontor att friytan ska vara tillräckligt stor för att alla barn 
samtidigt, både enskilt och i grupp, ska kunna nyttja friytan till lek, social samvaro och 
pedagogisk verksamhet (Malmö stadsbyggnadskontor, 2016, s. 12).  

 Ljudnivån inom skolgården får uppgå till 55 dBA ekvivalentnivå men får uppgå 
till maximalt 70 dBA i maxvärde och ska uppnås på minst 85 procent av friytan (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2016). Vidare påpekar Malmö stadsbyggnadskontor i sina riktlinjer att 
sol- och skuggförhållandena ska vara goda inom skolgården för att på så vis tillhandahålla 
skydd mot olika väderförhållanden. Malmö stadsbyggnadskontor menar också att det är 
verksamheten som tydliggör, tillvaratar och utvecklar möjligheten för att kunna använda 
friytan utifrån dessa premisser (Malmö stadsbyggnadskontor, 2016, s. 12).  

5.5.1 Ej sammanhållen friyta 

I händelse av att friytan inte kan vara sammanhållen inom skolverksamhetens fastighet inom 
markplan och till viss del är placerad på tak krävs det enligt Malmö stadsbyggnadskontor 
(2010) att minst 3000 kvadratmeter sammanhängande finns tillgodo på en plats. Vidare 
påpekar Malmö stadsbyggnadskontor att balkonger eller liknande inte får understiga 50 
kvadratmeter i storlek för att kunna anses ingå i den totala friytan. Förutom dessa riktlinjer 
kring storlek påpekar Malmö stadsbyggnadskontor att friyta som är placerad på tak, terrasser 
eller dylikt måste finnas i direkt anslutning till skollokalerna för att kunna räknas in i den 
totala friytan (Malmö stadsbyggnadskontor, 2016, s. 12).  

5.5.2 Undantag som riktlinjerna tillåter  

Malmö stads riktlinjer tillåter även vissa avsteg från ovanstående premisser. Detta motiveras 
av Malmö stadsbyggnadskontor att vid ett högt exploateringstryck i en tät stadsbebyggelse får 
sådana avsteg ske (Malmö stadsbyggnadskontor, 2016, s. 12). Detta innebär att i sådana 
områden får ambitionen på 15 kvadratmeter friyta per barn frångås, dock krävs det att det att 
skolgården fortfarande kan tillgodose varje enskilt barn 12 kvadratmeter i friyta.  
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Dock påpekar Malmö stadsbyggnadskontor att förutsättningarna för att detta avsteg ska gälla 
innebär att skolgården ska ha tillgång till en park inom 500 meter samt att den 
sammanhållande friytan uppgår till minst 3000 kvadratmeter och att skolgården uppfyller +3 
friytefaktor2 vid bygglov.  

Skolan ska även schemalägga sin undervisning på ett sådant vis att barn i de yngsta 
årskurserna får tillgång på en friyta på minst 25 kvadratmeter per barn under raster (Malmö 
stadsbyggnadskontor, 2016, s. 12).  

 Ytterligare avsteg som kan genomföras enligt Malmö stadsbyggnadskontor 
behandlar frågan kring total sammanhållen friyta. Grundskolor som inhyser mindre än 200 
barn behöver inte uppnå en total sammanhållen friyta på 3000 kvadratmeter enligt Malmö 
stadsbyggnadskontor, dock behöver fortfarande andelen friyta per barn på 15 kvadratmeter 
uppfyllas samt ska utformningen och placeringen av friytan vara sammanhållen och 
friytefaktor +3 ska uppfyllas. Vidare menar Malmö stadsbyggnadskontor att avsteg från 
kravet kring att friytan ska vara lokaliserad i direkt anslutning till skollokalernas entréer inte 
kan göras (Malmö stadsbyggnadskontor, 2016, s. 12). 

 

5.6 Malmös skolor 

Malmös historia kring skolbebyggelse och skolgårdar har anor ända från 1400-talet menar 
Tykesson och Magnusson Staaf (2009), dock är stadens befintliga skolor byggda från 1800-
talet och framåt. Skolbyggnaderna och etableringen av nya skolor anses ha följt stadens 
prognoser kring tillväxt vilket tydligt avspeglas då det finns en korrelation mellan 
bostadsbyggandet i staden och etableringen av nya skolor (Tykesson och Magnusson Staaf, 
2009, s. 14).  

 Under efterkrigstiden påbörjades det en explosionsartad nyetablering av skolor i 
Malmö. Enligt Tykesson och Magnusson Staaf berodde detta på reformer i skolan samt att 
barnkullarna i staden ökade markant, vilket resulterade i att ett 40-tal nya skolor byggdes i 
staden (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, s. 16).  

 Under miljonprogramsåren kom nästa våg av nybyggnationer av skolor i staden. 
Detta motiverades av staden utifrån befolkningsprognoser som uppvisade att antalet barn i 
staden skulle öka markant inom en tioårs period, dock kom etableringen av skolor att drastiskt 
minska efter under 1970-talet vilket anses av Tykesson och Magnusson Staaf ha berott på 
stadens minskade befolkning samt att behovet av skolplatser hade uppfyllts, vilket ledde till 
att under nästkommande 20 års period byggdes endast tre skolor i Malmö. (Tykesson och 
Magnusson Staaf, 2009, s. 185).  

  

 

                                                           
2 Friytefaktorn är ett analysverktyg som används vid bygglovgranskningen. Verktyget kan också användas som 
ett planeringsverktyg i detaljplaneprocessen för att upprätthålla en god kvalité på skolgårdar i kritiska lägen. 
Friytefaktorn redovisar och betygsätter de kvaliteter skolgården bör uppnå för att klassas som en fullgod 
skolgård (Malmö stadsbyggnadskontor, 2016, s. 18-21).  
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Först under 1990-talet började etableringen av skolor ta fart igen. Tykesson och Magnusson 
Staaf påpekar dock att byggnationerna i hög grad kom att kretsa kring att förbättra stadens 
befintliga skolor. Skolorna kom även att bli större under 1990-talet för att på så vis kunna 
tillhandahålla skolplatser till fler barn, således medförde detta att flertalet av stadens skolor 
fick tillbyggnader (Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, s. 315). Förutom dessa 
tillbyggnader nyetablerades även ett mindre antal skolor i Malmö i början av 2000-talet 
(Tykesson och Magnusson Staaf, 2009, s. 316).  

 

5.7 Kartläggning av Malmös grundskolor 

I följande avsnitt kommer resultatet av statistiken över Malmös grundskolor presenteras i 
form av både kartor och diagram. I avsnitt 5.7.1 och 5.7.2 följer en kortare redovisning över 
Malmö kommuns alla grundskolor samt redovisas studiens avgränsning. Nästkommande 
avsnitt behandlar analyser utifrån total sammanhängande friyta och friyta per barn utifrån de 
nationella riktlinjerna samt Mamö Stadsbyggnadskontors riktlinjer.  

5.7.1 Alla Malmös befintliga grundskolor 

För närvarande finns det cirka 75 stycken kommunala grundskolor och 26 stycken fritående 
grundskolor i Malmö kommun och ytterligare tre grundskolor beräknas stå färdiga under 
nästa skolår (Malmö stad, u.å.). Flertalet av stadens grundskolor har även fått ytterligare 
tillbyggnader alternativt byggts ut för att på så vis möta de stora barnkullar som stadens 
befolkningsprognoser påvisade att staden kommer uppleva fram till år 2020 (Malmö 
Stadsbyggnadskontor, 2010. s.13).  

5.7.2 Grundskolor inom ramen för Mamö stads täthetspolicy 

I och med att Malmö Stadsbyggnadskontors visioner kring Malmö stads förtätning framförallt 
inriktar sig mot att förtäta stadsdelarna innanför den Yttre ringvägen innebär detta att denna 
kartläggning endast behandlar dessa grundskolor. Detta medför att elva av stadens 
kommunala grundskolor samt en fristående grundskola försvinner ur kartläggningens urval, 
vidare har ytterliggare en fristående grundskola sållats bort från urvalet även om denna är 
lokaliserad innanför den Yttre ringvägen då denna grundskolas skolgårdsyta inte kunde 
fastslås.  

5.7.2.1 Analys av Karta 3 

Karta 3 uppvisar att Malmös befintliga grundskolor är utspridda runt om i kommunen. Utifrån 
illustrationerna som Karta 1 uppvisade kan slutsatsen dras att kommunens grundskolor är 
representerade inom alla olika stadsbyggnadstypologier, oavsett om de tillhör den fristående 
eller kommunula skolverksamheten. De fristående grundskolorna är framförallt 
lokaliseradeinom de centrala och halvcentrala delarna av staden medan skolbeståndet i 
stadens perferi framförallt består av kommunala grundskolor. Anledningarna till varför de 
fristående grundskolorna framförallt sökt sig till de centrala delarna av Malmö kan bero på att 
det eventuellt är lättare att införskaffa lokaler till deras verksamheter inom dessa områden än i 
de områdena som ligger utanför den Yttre ringvägen.  
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Karta 2:  Malmö stads grundskolor, vit symbol motsvarar  
fristående grundskolor (Löfgren, 2018)
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Karta 3: Grundskolor inom avgränsat område innanför den Yttre 
ringvägen i Malmö. Vit symbol motsvarar fristående grundskolor 
(Löfgren, 2018). 
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5.7.3 Kartläggning av grundskolors sammanhängande friyta i relation till nationella riktlinjer 

I följande avsnitt kommer Malmö stads grundskolors befintliga sammanhängande friyta 
redovisas och ställas i relation till Boverket och Moviums (2015) rekommenderade riktlinjer 
kring total sammanhängande friyta som en skolgård ska tillgodose.  

5.7.3.1 Resultat av Malmös grundskolors totalt sammanhängande friyta 

De kvantitativa data som studiens metod resulterade i uppvisar att skillnaderna mellan stadens 
olika grundskolor är relativt stora utifrån direktiven kring andel sammanhållande friyta.   

 Enligt de statliga riktlinjerna från Boverket och Movium (2015) ska den totala 
andelen sammanhängande friyta uppgå till minst 3000 kvadratmeter för att barn ska få så 
goda förutsättningar som möjligt att utvecklas. Enligt Diagram 1 är det 76 stycken av Malmös 
grundskolor, som urvalet är baserat på, som uppfyller riktlinjerna kring en total 
sammanhängande friyta på minst 3000 kvadratmeter. Vilket då innebär att elva av Malmö 
stads grundskolor inte når upp till Boverket och Moivums riktlinje. Extra häpnadsväckande är 
det Diagram 1 uppvisar att Malmö Idrottsgrundskola totalt saknar skolgård. Anledningen till 
detta är, efter telefonkontakt med skolan i april 2018, att skolan är lokaliserad intill flertalet 
fotbollsplaner som utgör barnens möjligheter till utevistelse samt är skolan lokaliserad i 
närheten av Annebergsskolan, vilket innebar enligt Malmö Idrottsgrundskola att denna yta 
nyttjades.  

5.7.3.2 Analys av Diagram 1 

Resultatet av Diagram 1 uppvisar att elva av Malmös grundskolor inte uppnår direktiven som 
Boverket och Movium (2015) rekommenderar som tillräckligt stora friytor i skolgårdsmiljöer. 
Den främsta anledningen till varför så pass många grundskolor inte lever upp till denna 
rekommendation är att Malmö stadsbyggnadskontor (2016) har fastslagit i sina egenhändigt 
framtagna riktlinjer att grundskolor som inte har fler än 200 barn i sin verksamhet inte 
behöver uppnå rekommendationen kring 3000 kvadratmeter sammanhängande friyta förutsatt 
att de uppnår en total andel friyta per barn på 15 kvadratmeter. Av dessa elva grundskolor är 
det fem stycken grundskolor som uppfyller detta direktiv, alla fem grundskolorna tillhör den 
fristående skolverksamheten vilket då innebär att resterande grundskolor ingår i den 
kommunala sektorn.  

Anledningen till varför det är så pass många skolgårdar som inte uppnår 
Boverket och Moviums (2015) riktlinjer kring sammanhållande friyta kan bero på att Malmö 
stadsbyggnadskontor (2016) i sina egna riktlinjer inte specificerar i kvadratmeter hur stor 
friytan ska vara utan endast påpekar att friytan ska vara tillräckligt stor för att kunna bidra till 
att olika former av lek, samvaro och pedagogisk verksamhet för alla barn inom skolgården 
kan utföras. Vilket då antagligen har inneburit att vid tillsynen av dessa skolgårdar har denna 
riktlinje uppfyllts. Dessutom har Malmö stadsbyggnadskontor lagt över viss del av ansvaret 
kring friytan på skolverksamheten då de menar på att det är verksamheten som tydliggör, 
tillvaratar och utvecklar friytans användningsmöjligheter utifrån ovanstående aspekter.  

Detta medför svårigheter med tanke på att tolkningsutrymmet för vad som anses 
vara en tillräckligt stor sammanhängande friyta ökar markant.  



 

52 
 

 

 

 

 

 

 
Diagram 1: Total sammanhängande friyta för Malmös grundskolor  

innanför den Yttre ringvägen utifrån skolåret 2016/2017 (Löfgren, 2018) 

 

 
 
Slutsats av Diagram 1: 76 stycken av Malmös grundskolor uppnår Boverket och Moviums (2015)  
riktlinjer kring total sammanhängande friyta i skolmiljöer och elva grundskolor uppnår INTE  
denna riktlinje.
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5.7.4 Kartläggning av friyta per barn i relation till nationella och Malmös riktlinjer 

I följande avsnitt kommer Malmö stads grundskolors befintliga totala andel friyta per barn 
redovisas samt ställas i relation till Boverket och Moviums (2015) samt Malmö 
stadsbyggnadskontors (2016) riktlinjer gällande andelen kvadratmeter som varje enskilt barn 
ska tillgodoses i skolmiljöer.  

5.7.4.1 Resultat utifrån de nationella riktlinjerna kring friyta per barn 

Boverket och Moviums (2015) riktlinjer uppger att andelen friyta per barn ska uppnå i 
grundskoleverksamheter till 30 kvadratmeter per friyta per barn. Utifrån denna riktlinje 
uppvisar Diagram 2 en problematik kring nivåerna för grundskolorna i Malmö. Utifrån de 
nationella riktlinjerna så uppfyller endast 31 stycken av Malmös grundskolor detta direktiv. 
Vilket således innebär att hela 56 grundskolor inte misslyckas med att uppfylla de nationella 
riktlinjerna kring total friyta per barn. Merparten av dessa 56 grundskolor tillhör den 
kommunala grundskoleverksamheten då endast elva av dessa tillhör den fristående 
grundskoleverksamheten.  

5.7.4.2 Resultat utifrån Malmös riktlinjer kring friyta per barn 

Andelen grundskolor i Malmö som inte uppfyller de nationella riktlinjerna anses vara högt. 
Dock kan detta bero på att Malmö stadsbyggnadskontor (2016) har antagit egna riktlinjer 
kring andel friyta per barn vid skolgårdsplanering. Ambitionen för Malmö 
stadsbyggnadskontor är att varje enskilt barn ska tillgodoses 15 kvadratmeter. Om vi istället 
utgår från denna riktlinje så förändras resultatet markant. Från de 56 stycken grundskolor som 
inte uppnår de nationella riktlinjerna så återstår det endast 16 stycken grundskolor när vi 
applicerat Malmö stadsbyggnadskontors riktlinjer gällande total andel friyta per barn. Av 
dessa 16 grundskolor är det tre stycken som tillhör den fristående verksamheten. Vilket 
således innebär att det fortfarande är de kommunala grundskolorna som utgör en klar 
majoritet.  

5.7.4.3 Avsteg från Malmös riktlinjer 

Dock godtar Malmö stadsbyggnadskontors riktlinjer vissa avsteg från ambitionen att varje 
barn ska tillgodoses 15 kvadratmeter i friyta. Inom tät stadsbebyggelse där ett hårt 
exploateringstryck råder anses det vara fullt tillräckligt att endast tolv kvadratmeter friyta per 
barn uppnås inom skolgårdsmiljöer. Förutsättningarna för att detta krav ska kunna appliceras 
på en skolgård innebär att skolgårdens totala sammanhängande friyta ska uppgå till 3000 
kvadratmeter och att skolgården ska vara lokaliserad inom 500 meter från ett parkområde.  

 Av de 16 grundskolorna som inte nådde upp till ambitionen på 15 kvadratmeter i 
friyta per barn är det sju stycken grundskolor som uppnår kravet på tolv kvadratmeter friyta 
per barn, dock är det endast fyra av dessa tolv som uppfyller förutsättningen kring en total 
sammanhängande friyta på minst 3000 kvadratmeter. Utifrån förutsättningen att skolgården 
ska vara lokaliserad inom en radie på 500 meter från ett parkområde är det tre av dessa fyra 
grundskolor som uppnår denna förutsättning.  

  Således innebär detta att 13 stycken av Malmös grundskolor inte uppfyller 
någon av riktlinjerna som rekommenderas av Malmö stadsbyggnadskontor vid planering i 
skolgårdsmiljöer. Av dessa 13 grundskolor tillhör fyra stycken den fristående 
grundskoleplaneringen.  
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5.7.4.4 Analys av Diagram 2 

Även om Diagram 2 uppvisar problematiska aspekter gällande de nationella riktlinjerna kring 
total andel friyta per barn så uppfyller flertalet av Malmös grundskolor kraven på 30 
kvadratmeter per barn framförallt inom den kommunala sektorn men även ett mindre antal av 
de fristående grundskolorna uppfyller denna rekommendation. I och med att Malmö 
stadsbyggnadskontor har valt att halvera de nationella riktlinjerna kring antalet kvadratmeter 
friyta per barn innebär stadsbyggnadskontorets riktlinjer att merparten av grundskolorna i 
Malmö uppfyller direktiven. Detta kan kopplas till att Malmö anger i sin förtätningspolicy 
från 2016 att vissa kompromisser måste genomföras för att staden ska kunna öka 
invånarmässigt, vilket innebär att konkurrensen kring markutrymmet ökar. Vilket då har 
inneburit att barnen har fått mindre plats.  

 Det bör dock påpekas att viss missvisning förekommer i Diagram 2, framförallt 
gällande särskolorna. Exempelvis uppvisar särskolorna Olympen och Velanderskolan extremt 
höga staplar på över 120 kvadratmeter friyta per barn dock inhyser dessa grundskolor endast 
nio respektive elva barn samtidigt som de har en total sammanhängande friyta som uppgår till 
cirka 2500 kvadratmeter. Således innebär detta att dessa grundskolors totala friyta per barn 
blir extrema. Vidare så uppvisar den fristående grundskolan Ögårdsskolan den tredje högsta 
grafen vilket beror på att den totala fastighetsytan uppgår till närmare 30 000 kvadratmeter 
samtidigt som byggnaden inom fastighetsgränsen endast uppgår till drygt 2000 kvadratmeter.  

 

Således innebär detta att cirka 28 000 
kvadratmeter uppvisas som skolgård, 
vilket eventuellt inte är fallet. Detta 
beroende på att merparten av 
fastighetsytan är grönområden vilket 
då innebär att det blir en 
tolkningsfråga om vad som räknas 
till skolgården och vad som inte gör 
detta. Framförallt med tanke på att 
Ögårdsskolan är lokaliserad i lokaler 
som även inhyser annan form av 
verksamhet, bland annat en moské.  

 

  

   

  
    Ögårdsskolan i Malmö (Löfgren, 2018) 
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Diagram 2: Total andel friyta per barn för grundskolor 
innanför den Yttre ringvägen utifrån skolåret 2016/2017 
(Löfgren, 2018). 

 
Slutsats av Diagram 2: 56 stycken av Malmös grundskolor uppnår Boverket och Moviums (2015)  
riktlinjer kring total andel friyta per barn och 13 av Malmös grundskolor uppnår varken de  
nationella eller Malmö stadsbyggnadskontors (2016) rekommenderade riktlinjer vid planering 
av skolgårdsmiljöer
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5.7.5 Kartläggning av sammanhängande friyta i förhållande till stadsstruktur 

I följande avsnitt kommer resultaten som redovisades i Diagram 1 gällande totalt 
sammanhängande friyta placeras ovanpå Malmös olika stadstypologier för att på så vis kunna 
analysera om det finns en korrelation mellan minskande skolgårdar och dagens 
förtätningsideal. I och med att Malmö stad har en gedigen byggnadshistoria borde detta på så 
vis korrelera med tidstypiska ideal kring planering av stadstypologier.  

5.7.5.1 Inga nya skolor inom den täta kvartersstaden? 

I Malmös slutna kvartersstad uppvisar Karta 4 tydligt att skolgårdarnas totalt 
sammanhängande friyta blir allt mindre. Flertalet av de skolgårdar som inte uppnår de 
nationella riktlinjerna gällande sammanhängande friyta i skolgårdsmiljöer är lokaliserade 
inom denna stenstadsstruktur. Antagligen är detta en konsekvens av att under saneringarna av 
Malmö stadskärna som skedde under 1950-talet och framåt bevarades den befintliga 
rutnätsstrukturen med slutna små kvarter vilket då har bidragit till att ytorna för den 
nyetablerade bebyggelsen fortsättningsvis förefaller sig vara relativt små. Utifrån denna 
aspekt kan slutsatsen dras att Malmös täta kvartersstad endast kan tillhandahålla de ytor som 
rutnätsstrukturen mäktar med. Vilket således innebär att de friytor som skolgårdarna kan 
tillhandahålla barnen i sin tur underskrider de riktlinjer som fastställts.  

 Vidare kan också slutsatser dras kring att ovanstående aspekt även har bidragit 
till att inga nya grundskolor väljs att förläggas till den täta kvartersstaden beroende på att 
Malmö stadsbyggnadskontor (2016) har pekat ut dessa områden i sin förtätningspolicy,  som 
färdigbyggda – låg förtätningspotential 

5.7.5.2 Förstädernas stora skolgårdar 

Flertalet av Malmös grundskolor där resultatet redovisar skolgårdar vars yta överskrider 
genomsnittet är framförallt lokaliserade till stadens förstäder. Dessa områden består till stor 
del av småskalig bebyggelse, öppen kvartersstad och storskaliga bostadsområden. 
Anledningen till varför andelen skolgårdar som överstiger 10 000 kvadratmeter i total 
sammanhängande friyta är som störst inom dessa områden, beror på det stadsbyggnadsideal 
som rådde vid planeringen av dessa stadstypologier. Idealet kretsade kring den öppna, luftiga 
och gröna staden där samhällsfunktioner som skola och idrottsanläggningar placerades intill 
parkområden och övrig bebyggelse placerade omkring detta ”centrum”. Dessutom föddes 
tankar kring att fysisk aktivitet och ett aktivt friluftsliv skulle prägla undervisningen, vilket 
således ställde krav på att skolgårdarna utformades med tillräckligt stora friytor för att kunna 
tillgodose detta.  

5.7.5.3 De fristående grundskolornas mindre skolgårdar 

I Karta 4 uppvisar de fristående grundskolorna genomgående mindre skolgårdar oavsett inom 
vilken stadstypologi de är lokaliserade. De fristående grundskolornas totalt sammanhängande 
friyta uppgår till 0 – 7000 kvadratmeter vilket i förhållande till de kommunala skolornas 
skolgårdar är relativt litet. Troligen beror detta på att de fristående grundskolorna till största 
del får överta en fastighetsyta som tidigare har inhyst någon annan funktion. Vilket således 
innebär att skolgården får lokaliseras till den ytan som fastigheten kan avvara. Vidare är det 
endast ett fåtal av Malmös fristående grundskolor som behöver uppnå riktlinjerna kring 3000 
kvadratmeter friyta beroende på att grundskolorna inte undervisar mer än 200 barn.   
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5.7.5.4 Slutsats 

Utifrån vad kartanalysen visar kan slutsatser göras i form av att merparten av skolgårdarna 
som uppvisar markant stora arealer av friyta framförallt är lokaliserade inom Malmös 
halvcentrala delar och succesivt minskar desto närmare den slutna kvartersstaden 
grundskolorna är lokaliserade. 

5.7.6 Kartläggning av sammanhängande friyta per barn i förhållande till stadsstruktur 

I följande avsnitt kommer resultaten som redovisades i Diagram 2 gällande total andel friyta 
per barn placeras ovanpå Malmö stads olika stadstypologier för att på så vis kunna analysera 
om det finns en korrelation mellan minskade andelar friyta per barn och dagens 
förtätningsideal.  

5.7.6.1 Mindre andel friyta per barn i kommunala grundskolor i relation till skolgårdens yta 

I förhållande till Karta 4 (där skolors totalt sammanhängande friyta analyserades) så uppvisar 
Karta 5 markanta skillnader framförallt gällande de kommunala grundskolorna. Karta 5 
redovisar att andelen kommunala grundskolor vars skolgårdar övergick 10 000 kvadratmeter i 
friyta (enligt Karta 4) vilka framförallt var lokaliserade till förstädernas storskaliga 
bostadsområden knappt når upp till de nationella riktlinjerna kring friyta per barn.  Vilket 
således betyder att dessa grundskolor inhyser en stor del av Malmös barn i sina verksamheter. 
Vilket innebär att eventuella tillbyggnader eller ombyggnationer av skollokalerna har behövt 
genomföras för att kunna möta den kraftiga efterfrågan på skolplatser som Malmös prognoser 
har uppvisat fram till 2020 (Malmö stadsbyggnadskontor, 2010).   

Vidare visar Karta 5 även att inom den täta stadsstrukturen har nästintill inga 
förändringar skett. Merparten av grundskolorna inom dessa områden uppnår Malmö 
stadsbyggnadskontors (2016) ambitioner på tolv respektive 15 kvadratmeter friyta vilket 
innebär att dessa skolor eventuellt inte ”lider” av alltför stora barnkullar.  

5.7.6.2 Större andel friyta per barn i fristående grundskolor i relation till skolgårdens yta 

Ytterligare en aspekt som Karta 5 ger sken av är att de fristående 
grundskolornas andel total friyta per barn uppvisar att flertalet inte endast uppnår Malmö 
stadsbyggnadskontors (2016) riktlinjer utan även når upp till de nivåer som Boverket och 
Movium (2015) har fastslagit som rekommenderad friyta per barn i skolmiljöer. Detta beror 
på att även om de fristående grundskolorna gav sken av ett sämre resultat i Karta 4 så 
uppvisar de ett bättre resultat i Karta 5 beroende på att dessa grundskolor inhyser ”rätt” 
mängd barn i förhållande till skolgårdens totalt sammanhängande friyta, dock ska det påpekas 
att eftersom den fristående skolverksamheten drivs av ett vinstintresse kan detta innebära att 
situationen kan komma att förändras allt eftersom fler barn söker sig till dessa grundskolor. 
Vilket således kan innebära att andelen friyta per barn kommer minska markant beroende på 
deras småskaliga sammanhängande friytor.  
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5.7.6.3 Slutsats 

Utifrån vad kartanalysen uppvisar kan slutsatser dras kring att oavsett hur stor 
sammanhängande friyta en skolgård har betyder detta inte att det blir enklare att nå upp till de 
nationella riktlinjer som har fastslagits kring total andel friyta per barn. Snarare tvärtom. 
Oavsett inom vilken stadstypologi grundskolan är lokaliserad. Vilket även Boverket och 
Movium (2015) medger i sina riktlinjer, både den totalt sammanhängande friytan och total 
andel friyta per barn måste uppnås för att kunna tillgodose barn de bästa möjligheterna för att 
utvecklas.  
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Karta 4: Skolgårdars totala antal kvadratmeter sammanhängande friyta i 
förhållande till Malmös olika stadskaraktärer. Vit symbol motsvarar 
fristående grundskolor (Löfgren, 2018). 
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Karta 5: Skolgårdars totala andel friyta per barn i kvadratmeter i 
förhållande till Malmös olika stadskaraktärer. Vit symbol motsvarar 
fristående grundskolor (Löfgren, 2018)
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6. Slutsats: Förtätningsidealet kan inte enskilt förstås producera mindre 
skolgårdar 

I introduktionskapitlet (Bakgrund: får barn plats i staden) till denna studie uppvisades det en 
kritik från flertalet debattörer kring hur barns miljöer – framförallt skolmiljöer – planeras 
utifrån dagens stadsutvecklingideal kring den täta blandade staden. Debattörerna menade på 
att hänsyn inte visades till att barns miljöer kräver relativt stora utrymmen för att barnen på så 
vis skulle kunna utvecklas på ett fullgott vis. Dessutom menades det på att avsaknaden av 
lagstadgade normer för vilken storlek en skolgård skulle innefattas av innebar att barnen allt 
som oftast negligerades i samhällsplaneringen till förmån för bostäder och övriga 
samhällsfunktioner. Utifrån dessa aspekter föddes denna studies forskningsfråga ”Har 
stadsutvecklingstrenderna kring den täta funktionsblandade staden påverkat skolmiljöers 
friytor?”. I detta kapitel kommer denna frågeställning samt studiens problemformulering att 
besvaras.  
 

6.1 Urbaniseringen påverkar barns ytor i staden 

Urbaniseringen som sker av dagens samhällen anses vara markant enligt flertalet forskare och 
myndigheter, vilket har påverkat hur städer planeras idag. Inflyttningen har bidragit till att 
ytor som förut ansågs vara viktiga för människors välbefinnande idag allt mer bebyggs för att 
tillgodose behovet av nya bostäder som inflyttningen till städerna har bidragit till. Allt fler 
människor i städerna ställer högre krav på hur dessa utformas särskilt eftersom viljan att 
utvidga staden med nya stadsdelar i dagsläget inte finns. Detta har bidragit till att dagens 
stadsutvecklingstrender kring utformningen av städerna har återgått, till stor del, till 
stenstadens kvartersstruktur med mindre tätare kvartersbebyggelse. Vilket har bidragit till att 
de stora vidsträckta ytorna som barn behöver för att utvecklas på ett fullgott vis allt mer får 
lämna plats för andra funktioner som anses vara viktigare.  

 Inom planeringen av skolmiljöer visar analyskapitlet (Malmö (föreställningar 
om) ”den täta och gröna staden”) att de statliga riktlinjer som finns att tillgå kring 
planeringen av skolgårdar till viss del används, framförallt som en utgångspunkt vid 
kommunens utformning av sina egna riktlinjer kring skolgårdsplanering. Kommunens egna 
riktlinjer förefaller att minskas drastiskt för på så vis kunna tillhandahålla markyta till andra 
samhällsfunktioner. I och med att Boverket och Movium uttrycker rekommendationer till att 
kommunen självständigt ska anta egna riktlinjer kring planering av skolgårdar, vilket således 
innebär att kommunen själva kan avgöra hur stor friyta varje enskilt barn ska tillgodoses, 
oavsett hur stor eller liten denna friyta är. Dessutom bygger Boverket och Moviums riktlinjer 
inte på några lagstadgade normer vilket innebär att möjligheterna för att planera tillräckligt 
stora ytor för barn fortfarande kan förbises till förmån för en allt tätare stad.  

 

6.2 Skolans reformering 

Urbaniseringen och saknandet av lagstadgade normer är två aspekter som kan knytas till 
dagens stadsutvecklingstrender men det är inte endast detta som påverkar vilka möjligheter 
barn har att tillgodoses tillräckligt stora friytor anser forskaren.  
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Olika reformer som har genomförts inom skolverksamheten under årens lopp har också 
bidragit till minskade friytor för barn, framförallt i frågan kring andelen friyta per barn. 
Exempelvis det fria skolvalets införande 1992 som gav eleverna själva rätt att välja vilken 
skola de skulle gå på. Således kan detta ha medfört att skolor som anses vara populära, 
beroende på bra lärare, ett högt betygssnitt osv. valts av allt fler barn. Vilket då förr eller 
senare innebär att skolgårdens möjligheter till att kunna nå upp till de rekommenderade 
riktlinjerna kring andel friyta per barn inte längre kan tillgodoses på grund av eventuella 
tillbyggnader och fler elever, vilket enligt Karta 5 tydligt har kunnat uppvisas. Detta är i 
forskarens ögon ingen konsekvens av dagens stadsutvecklingstrender utan snarare en 
konsekvens av reformerandet av skolverksamheten.  

Även de fristående skolornas intågande inom skolverksamheten 1992 kan ha 
bidragit till att skolgårdar idag uppfattas som allt mindre. I och med att privata vinstdrivande 
aktörer har kunnat äntra skolverksamheten har detta inneburit att flertalet fristående skolor är 
belägna i lokaler som förr varit utformad för någon annan funktion, vilket har inneburit att 
möjligheterna för de fristående skolorna att kunna ha en fullgod skolgård inom fastigheten 
minskar. Således kan även detta ses som en konsekvens av skolverksamhetens reformeringar 
snarare än en påverkan av dagens stadsutvecklingstrender.  

Utifrån fallstudien över Malmö har dessa två aspekter visat sig vara tydliga, 
beroende på att även grundskolor som har skolgårdar vars sammanhängande friyta vidsträckt 
överstiger riktlinjerna kring friytor upplever en problematik kring att uppnå riktlinjerna kring 
total andel friyta per barn. Oavsett inom vilken kvartersstruktur de har varit lokaliserade.  

Ytterligare aspekter som bygger på denna tes är att oavsett om 
kvartersstrukturerna har uppförts under olika bebyggelseideologier, när det inte ens fanns 
några antagna riktlinjer, visar analysen upp en liknande problematik kring andelen friytor per 
barn, vilket då enligt forskaren bör påvisa att det inte endast kan vara dagens 
stadsutvecklingstrender som påverkar skolytornas minskande.  

 

6.3 Avslutningsord 

Urbaniseringen och dagens stadsutvecklingstrender har kommit att påverka barns möjligheter 
till att finna en plats i staden, det har denna studie visat på. Det som forskaren anser inte vara 
lika självklart, utifrån den analys som genomförts, är om skolgårdarnas allt mindre friytor 
endast beror på denna stadsutvecklingstrend. Andra samhällsenliga faktorer verkar ha spelat 
in på denna utveckling. Fram till dess att det kommer ett lagstadgat förslag kring vad som 
menas i kvadratmeter med ”tillräckligt stor friyta så ändamålsenlig verksamhet kan utföras” 
anser forskaren att problematiken kring mindre skolgårdar kommer att bestå. 

                   Stadsutvecklingstrenderna har med andra ord bidragit till dagens krympande 
skolmiljöer men det är inte endast denna företeelse som har varit den bidragande orsaken till 
dagens befintliga situation. 
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