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SAMMANFATTNING
I och med en växande befolkning och negativ klimatpåverkan går dagens planeringstrend i
Sverige mot förtätning som innebär att städer utvecklas genom att ny bebyggelse
koncentreras på redan exploaterad mark. Trots att förtätning är förknippat med hållbarhet
har denna strategi resulterat i att barns betydelsefulla utemiljöer, såsom skol- och
förskolegårdar, tagits i anspråk. Samtidigt är barn en relativt maktlös social grupp som utgör
samhällets framtid och således behövs kunskap om barns perspektiv i planeringen av städer.
Syftet med denna studie är därför att bidra med en ökad förståelse av hur barnperspektivet,
insikten om barns bästa, kan tillämpas i samband med stadens förtätning inom kommunal
samhällsplanering. I studien avgränsas barnperspektivet genom att undersöka hur en
kommun kan skapa barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor.
I studien tillämpas ett kvalitativt tillvägagångssätt genom en fallstudie av Eskilstuna kommun.
Med hjälp av intervjuer och en dokumentstudie inhämtades data om kommunens arbete med
skolors och förskolors utemiljöer. För att skapa en förståelse av den kommunala
samhällsplaneringens förutsättningar studerades lagstiftning samt statliga och kommunala
publikationer. Vidare utfördes en litteraturstudie beträffande barnperspektiv,
barnkonsekvensanalys, barnvänlig utemiljö och kollaborativ planering. Tillsammans med data
som inhämtades från expertintervjuer formar detta studiens teoretiska referensram som i sin
tur legat till grund för den efterföljande diskussionen.
Resultatet påvisar att barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor innefattar ett flertal
faktorer som bidrar till barns utveckling: plats för utelek, reducerad trafik, gröna och
naturliga miljöer, variation samt utmaningar. Av dessa fastställs att plats för utelek, storleken
på gården, utgör den grundläggande faktorn.
Studien visar på att skolors och förskolors utemiljöer är en fråga som ofta hamnar i konflikt
med andra utmaningar som samhällsplaneringen ställs inför. I Eskilstuna kommun finns en
strävan att uppnå barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor. Dock utgör brist på
tillgängliga ytor och avsaknad av konkreta strategier samt riktlinjer hinder som försvårar
detta i praktiken. För att uppnå barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor belyser
resultatet av denna studie vikten av ett kollaborativt arbetssätt genom samverkan och
samförstånd mellan olika aktörer. Dessutom fastställs att barns behov bör lyftas fram i ett
tidigt skede av processen för att säkerställa plats åt skol-och förskolegårdar i den täta staden.
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ABSTRACT
As a result of a growing population and negative climate impact, today’s planning trend in
Sweden is going towards densification which means that cities are being developed by
concentrating new buildings on already exploited land. Even though densification is linked to
sustainability this strategy has resulted in the exclusion of significant places for children’s
outdoor play, such as school and preschool playgrounds. At the same time, children are a
quite powerless social group that constitute the future of society and thus knowledge of their
perspectives is necessary in urban planning. Therefore, the purpose of this study is to
contribute to an increased understanding of how the child perspective, the perception of a
child’s best, can be applied in relation to densification of the city in the municipal community
planning. In the study the child perspective is defined by examining how a municipality can
create child-friendly school and preschool outdoor environments.
This study applies a qualitative approach through a case study of the municipality of
Eskilstuna. By conducting interviews and a documentary study, data regarding the
municipality’s work with school and preschool outdoor environments was generated. In order
to gain an understanding of the conditions for municipal community planning, legislation as
well as government and municipal documents were studied. A literate review was also
conducted with the aim of studying previous work on the child perspective, the child impact
assessment, the child-friendly outdoor environment and collaborative planning. Together
with data collected from expert interviews this constitutes the study’s theoretical framework
that in turn formed the basis for the following discussion.
The results prove that child-friendly outdoor environments for schools and preschools
comprise several factors that promote children’s development: room for outdoor play,
reduced traffic, green and natural environments, variation and challenges. Among these, room
for outdoor play, the size of the school or preschool playground, is the fundamental factor.
The study also shows that school and preschool outdoor environments are a matter that often
conflicts with other challenges that the municipal community planning has to deal with. In the
municipality of Eskilstuna there is an ambition to create child-friendly outdoor environments
for schools and preschools. However, the lack of available places as well as strategies and
guidelines makes this difficult in practice. In order to create child-friendly outdoor
environments for schools and preschools the results indicate the importance of using a
collaborative approach through cooperation and mutual understanding between different
actors. Also, it is stated that children’s needs should be highlighted in an early stage of the
process to ensure room for school and preschool playgrounds in the dense city.
English title: Planning for children in densified cities: a study of how child-friendly outdoor
environments for schools and preschools can be created in the densification of the city in the
municipality of Eskilstuna.
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BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
Begrepp
Barn

Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention definieras barn i denna
studie som varje människa under 18 år (UNICEF 2009).

Förtätning

I denna studie definieras förtätning av staden som byggande på
redan exploaterad mark (Cele 2006, 43). Med andra ord innebär
förtätning att den bebyggda miljön koncentreras och att tillgängliga
ytor mellan byggnader reduceras eller elimineras (Björklid &
Nordström 2007, 392).

Friyta

Friytan är ett formellt begrepp som avser den yta barn kan använda
på egen hand vid lek och utevistelse (Boverket 2015, 12). Detta är en
yta som är tillgänglig för barn att använda huvudsakligen under
skoltid och till viss del under deras fritid. Friytan omfattar inte
förrådsbyggnader, bil-och cykelparkering samt lastutrymmen då
dessa är otillgängliga för barn.

Boverket

Boverket är en statlig aktör och förvaltningsmyndighet som
ansvarar för plan-och bygglagen samt tar fram föreskrifter,
allmänna råd och vägledning för praktisk tillämpning av
lagstiftningen (Boverket 2015, 36).

Bruttoarea

Bruttoarea är summan av en byggnads våningsplans areor. Till
bruttoarean inräknas de utrymmen som finns inom utsidan av en
byggnads yttervägg (Stockholms stad 2016).

Förkortningar
BKA

Barnkonsekvensanalys

PBL

Plan- och bygglagen

BTA

Bruttoarea
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1. INTRODUKTION
I detta inledande kapitel introduceras läsaren till den samhälleliga kontext som denna studie
berör genom att redogöra för bakgrunden till fenomenet som studeras. Med utgångspunkt i
bakgrunden redovisas därefter studiens syfte och frågeställningar samt valda avgränsningar. I
det avslutande avsnittet presenteras den översiktliga strukturen av arbetet.
1.1 Bakgrund
I takt med en växande befolkning och negativ klimatpåverkan ställs högre krav på att
exploatera samt utveckla en hållbar bebyggd miljö i Sverige (Boverket 2016c, 6-7). För att
kunna möta dessa utmaningar går därför dagens planeringstrend mot att bygga städer genom
förtätning (se ”Begrepp och förkortningar”). I den kommunala samhällsplaneringen är
förtätning en strategi som är förknippad med hållbarhet eftersom den anses motverka
segregation, bidra till minskade utsläpp från trafik och hindra att naturmark utanför städer
tas i anspråk.
Samtidigt som förtätningen genererar positiva samhällseffekter innebär den en konkurrens
om stadens ytor som ofta resulterar i att barns möjligheter i livet begränsas till förmån för
andra intressen (Ekologigruppen 2017). I städer med stora bostadsbehov har förtätningen
lett till att barns olika platser för utelek tagits i anspråk. Då utemiljön minskas måste barn
samsas om trängre utrymmen vilket begränsar deras möjligheter till personlig utveckling och
välmående i livet. Eftersom barn är en svag social grupp som inte innehar någon större makt i
dagens samhällsplanering behöver de starka vuxna representanter för att deras olika behov
ska kunna tillgodoses (Lenninger & Olsson 2006, 8-9). Barn utgör den generation som ska
leva i vårt framtida samhälle och därför är barnens perspektiv ett avgörande medel för att i
planeringen möjliggöra för en hållbar stadsutveckling på sikt (Björklid & Nordström 2007,
396-397). Detta tyder således på vikten av en förståelse av hur barnvänliga utemiljöer kan
skapas i samband med stadens förtätning.
Med anledning av att det i Sverige går nästintill två miljoner barn och ungdomar i skola eller
förskola dagligen utgör de tillhörande utemiljöerna betydelsefulla beståndsdelar i deras
vardagsliv (Boverket 2015, 9-10). I samband med stadens förtätning blir dessutom skol-och
förskolegårdarnas roll ännu viktigare. Eftersom täta stadsmiljöer med hög trafikvolym har lett
till att barns möjlighet till att röra sig fritt begränsas och att fler skjutsas till aktiviteter i
staden utgör gården en av få platser som möjliggör för barns utveckling. Dock upplevs det i
dagens planering av tätare städer vara svårt att skapa tillräckligt stora skol- och
förskolegårdar som tillgodoser barns olika behov. Samtidigt saknas det tydliga riktlinjer för
detta i lagstiftning vilket således indikerar ett behov av en ökad kunskap eller nya verktyg för
att skapa barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor.
Eskilstuna är en expansiv kommun som de senaste åren haft en kraftig befolkningsökning
vilken lett till en problematik med att tillgodose det växande behovet av skolor och förskolor.1
I centrala staden Eskilstuna som är lokaliserad i Södermanland drygt tio mil från Stockholm
(Destination Eskilstuna AB u.å.) är det i och med brist på tomter samtidigt svårt att uppnå
stora skol-och förskolegårdar. Med anledning av detta har denna studie i samförstånd med
Eskilstuna kommun genomförts för att ge stöd i deras kommande arbete med
1

Planarkitekt 1, intervju
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barnperspektivet. Genom att belysa innebörden av barnvänliga utemiljöer för skolor och
förskolor samt undersöka hur dessa kan uppnås i förtätade städer kan barnperspektivet
främjas i kommunens samhällsplanering.
1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie att bidra med en ökad förståelse av hur barnperspektivet kan
tillämpas i samband med förtätning av städer inom den kommunala samhällsplaneringen.
Förhoppningen är således att utveckla förslag på hur en kommunal verksamhet kan utveckla
sitt arbete med barnperspektivet. Med utgångspunkt i syftet avser denna studie därför att
besvara följande frågeställningar:
•
•
•

Vad innebär en barnvänlig utemiljö för skolor och förskolor?
Hur arbetar Eskilstuna kommun i sin samhällsplanering för att skapa barnvänliga
utemiljöer för skolor och förskolor kopplat till stadens förtätning?
Hur kan Eskilstuna kommun skapa barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor i
samband med stadsförtätning?

1.3 Avgränsningar
Eftersom barnperspektivet omfattar flera betydelser och tillämpas inom olika
verksamhetsområden görs i denna studie en avgränsning av begreppet. För att koppla
avgränsningen till stadens förtätning framställs därför barnperspektivet genom att lägga
fokus på förskolors och grundskolors utemiljöer. I och med tidsbegränsningen för detta
arbete undersöks dock inte privata förskolor och grundskolor utan studien berör enbart den
kommunala verksamheten.
I denna studie undersöks utöver skol-och förskolegården även skolans eller förskolans
omgivande stadsmiljön. Dock har studien valts att avgränsas genom att inte studera barns
skolväg, det vill säga sträckan mellan bostad och skolan eller förskolan som används under
barns fritid. Här ligger istället fokus på stadsmiljöns platser för lek som kan utnyttjas av
förskole- eller skolverksamheten under skoltid.
I syftet och tillhörande frågeställningar används begreppet samhällsplanering eftersom
arbetet med skolors och förskolors utemiljöer berör ett flertal organisatoriska områden. Till
skillnad från stadsplanering som i denna studie främst avser stadens fysiska utformning
inkluderar samhällsplanering även organisation av skol- och förskoleverksamheter. Dock
ligger fokus på stadsplaneringens processer och verktyg med anledning av att studien
genomförs inom detta område.
Beträffande den kommunala samhällsplaneringen studeras här det specifika fallet för
Eskilstuna kommun. Med anledning av det stora antal aktörer som inryms i den kommunala
samhällsplaneringen görs en avgränsning för att möjliggöra för en fördjupad undersökning. I
denna studie avser därför den kommunala samhällsplaneringen enbart stadsbyggnads- samt
barn-och utbildningsförvaltningen eftersom dessa är involverade i arbetet med skolors och
förskolors utemiljöer.
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1.4 Disposition
I detta avsnitt redogörs kortfattat för arbetets övergripande struktur. I det inledande kapitlet
presenteras bakgrunden till det fenomen som undersöks, studiens syfte och frågeställningar
samt de avgränsningar som gjorts. För att introducera läsaren till det studieområde som
berörs presenteras i följande kapitel studiens teoretiska referensram. Den teoretiska
referensramen redogör för teorier, tidigare studier och data från expertintervjuer som är
sammankopplade till vad som avser god samhällsplanering för barn. Kapitel tre behandlar
därefter statliga och kommunala publikationer för att utifrån det berörda studieområdet
redovisa de förutsättningar som finns för tillämpningen av ett barnperspektiv i
samhällsplaneringen. I följande kapitel beskrivs de metoder som tillämpats för studien och
även de etiska aspekter som legat till grund för detta tillvägagångsätt. Därefter redovisas i
kapitel fem de resultat som genererats från den undersökning som genomförts vilken avser
en fallstudie av Eskilstuna kommun. Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen
genomförs därefter en diskussion av fallstudiens resultat som i kapitel sju sammanfattas i
slutsatser som återkopplar till studiens syfte och tillhörande frågeställningar. Avslutningsvis
redogörs för egna reflektioner kring genomförandet och resultatet av denna studie.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
I följande kapitel redogörs för de teorier, tidigare studier och myndighetsdokument som
tillsammans med data från expertintervjuer ligger till grund för studiens teoretiska
referensram. Dessa är indelade i fem huvudsakliga teman som berör studiens ämnesområde:
barnperspektivet, barnkonsekvensanalys, utemiljöns betydelse för barn, en barnvänlig
utemiljö och kollaborativ planeringsteori.
2.1 Barnperspektivet
Eftersom syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse av hur barnperspektivet
kan tillämpas behandlas i följande avsnitt innebörden av ett barnperspektiv. Inledningsvis
redogörs för begreppets koppling till FN:s konvention om barnets rättigheter och därefter
redovisas med hjälp av tidigare forskning skillnaden mellan tillämpningen av ett
barnperspektiv och ett barns perspektiv.
2.1.1 FN:s konvention om barnets rättigheter
Sedan år 1989 har FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den
även benämns, förespråkat vikten av att ett barn, precis som en vuxen, är en individ med egna
rättigheter (UNICEF 2009). I de länder som ratificerat barnkonventionen måste regeringen
ansvara för att barns rättigheter tillgodoses och respekteras. I Sverige har riksdagen fastställt
en nationell strategi för att implementera barnkonventionen och stärka barns rättigheter i
landet (Socialdepartementet 2011, 3). Detta innebär att offentliga aktörer på både statlig och
kommunal nivå ska tillförsäkra att deras verksamheter tillgodoser barnens rättigheter. Vidare
ska även all lagstiftning som berör barn motsvara barnkonventionens principer. I nuläget är
barnkonventionen ännu inte lag i Sverige, dock har det genomförts en utredning som
resulterade i ett förslag om att konventionen ska bli svensk lag i januari år 2018
(Barnrättighetsutredningen 2016, 19). Nedan presenteras barnkonventionens grundläggande
principer (UNICEF 2009):
•
•
•
•

Artikel 2: Barn har lika rättigheter och de får inte diskrimineras
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Artikel 6: Barns har rätt till liv, överlevnad och utveckling
Artikel 12: Barn har rätt till att uttrycka sina åsikter i frågor som rör barn

I ett flertal studier gällande barns rättigheter sammankopplas barnkonventionen med
tillämpningen av ett barnperspektiv (Lindgren & Halldén 2001; Qvarsell 2003).
Barnperspektivet framställs här som ett politiskt verktyg som ska förespråka barns
demokratiska rättigheter i samhället och därmed utgör det ett medel för att realisera
konventionen. Eftersom en av barnkonventionens grundprinciper är att barnets bästa ska
beaktas vid alla beslut som rör barn ska detta tas hänsyn till vid tillämpningen av ett
barnperspektiv. I en artikel om barnperspektivets relation till barnkonventionen poängterar
dock Lindgren och Halldén (2001, 77) att barnets bästa är ett flertydigt begrepp. Lindgren och
Halldén refererar till tidigare studier (2001, 68) och förklarar att innebörden av barnets bästa
beror på de sociala samt kulturella förutsättningarna. Åtgärder som vidtas för att uppnå
barnets bästa tolkas således utifrån det specifika sammanhanget.
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2.1.2 Ett barns perspektiv
I studier som undersökts inför detta arbete poängteras att barnperspektivet formas av ett
vuxet synsätt. I sin artikel om barns perspektiv i relation till mänskliga rättigheter förklarar
Qvarsell (2003, 109) att detta har sin grund i vuxnas makt och ansvar inom politiken. Då
”barnets bästa” är ett mångtydigt begrepp blir det tjänstemäns tolkningar som avgör dess
innebörd och därmed påverkar åtgärder som vidtas för barn. Detta tydliggörs även av
landskapsarkitekten Anna Lenninger och vetenskapsjournalisten Titti Olsson (2006, 9-11)
som beskriver att barnperspektivet motsvarar ett synsätt där vuxna försöker förstå barns
tankesätt och agerande i olika kontexter. Att tillämpa detta perspektiv innebär att vuxna
skapar en förståelse kring barns situation för att kunna möta deras behov och önskemål. Med
anledning av att barn utgör en svagare social grupp kan ett barnperspektiv representera och
föra deras talan i frågor som berör barn.
I en artikel där begreppet barnperspektiv diskuteras framhäver Halldén (2003, 13-14) att det
är skillnad mellan innebörden av barnperspektiv och barns perspektiv. Medan det
förstnämnda handlar om vuxnas tolkningar av barnets bästa, innebär ett barns perspektiv
däremot att barn själva får komma till tals och representera sina uppfattningar samt åsikter.
Halldén (2003, 12) argumenterar dock för att tillämpningen av ett barnperspektiv bör
behandla båda dessa aspekter: barnens synsätt och vuxnas tolkningar som kan sätta dessa till
uttryck i en särskild kontext. Detta framhävs även av Qvarsell (2003, 106) som beskriver att
barn och ungas röster är nödvändiga komplement till vuxnas mer ideologiska synsätt. Enligt
Qvarsell kan vuxna ha föreställningar om hur samhället bör vara utan att beakta omvärlden
och dess existerande villkor. Vid åtgärder som berör barn bör därför barns mer sakliga
synsätt involveras för att skapa en förståelse av deras uppfattningar och existerande villkor.
Vikten av att involvera och ta barnens perspektiv på allvar poängteras även i Boverkets
rapport ”Gör plats för barn och unga!” (2015, 16) som menar att det är en förutsättning för att
kunna skapa en barnvänlig stad och en god uppväxtmiljö.
Med grund i ovanstående resonemang definieras begreppet
”barnperspektiv” i denna studie som vuxnas förståelse och tolkningar
av barnets bästa där även barns eget synsätt involveras.

2.2 Barnkonsekvensanalys
För att kunna omsätta barnkonventionen i praktiken och synliggöra barnets bästa inom
samhällsplaneringen kan en kommun enligt Boverket (2015, 76-77) tillämpa en
barnkonsekvensanalys, BKA (se ”Begrepp och förkortningar”). Därför behandlas i följande
avsnitt inledningsvis innebörden av att använda en BKA i samhällsplaneringen. Utifrån
tidigare studier redogörs därefter för tillämpningen av en BKA genom en barnchecklista,
samverkan och barns deltagande.
Enligt Boverket (2015, 76-77) är syftet med en BKA att i ett tidigt skede av planprocessen
undersöka de konsekvenser som planeringsåtgärder och beslutfattande får för barn. I likhet
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med Boverket framhäver Klingwall2 (se fullständig referens i referenslistan) vikten av att
involvera en BKA tidigt i processen. Genom inventering och dialog med barn i ett tidigt skede
möjliggörs för kartläggning av barns behov, som exempelvis behovet av antal skolplatser i ett
område. Om en BKA tillämpas då ett förslag är mer eller mindre färdigt menar Klingwall att
dess möjlighet till påverkan är relativt liten.
I intervjun med Klingwall2 poängteras att barnkonventionens princip om barnets bästa bör
ses som vägledande princip i samband med utförandet av en BKA. Utifrån samhällets
förutsättningar är det enligt Klingwall inte alltid möjligt att uppnå barnets bästa i alla projekt.
I de projekt där detta inte uppnås framhävs istället vikten att en verksamhet med hjälp av en
BKA tydligt redovisar de resonemang som förts samt kompensatoriska åtgärder kring
barnperspektivet. I de fall då det exempelvis inte går att uppfylla tillräckligt stora friytor bör
en stad enligt Klingwall visa på hur de har tänkt på barn och unga i planeringen.
2.2.1 Barnchecklista
En förenklad form av en BKA är en barnchecklista. En barnchecklista är i likhet med en BKA
ett verktyg för att belysa barnperspektivet och består av ett antal frågor som ska besvaras
inför varje beslut som berör barn. Detta verktyg används idag inom ett flertal kommuner och
landsting i Sverige, vilka anpassar och utvecklar checklistan efter egna förutsättningar samt
behov (Englundh 2014, 3-4).
I resultatet från en forskningscirkel beträffande BKA fastställs dock att en förenklad checklista
inte kan likställas med en grundligt utförd BKA (Englundh 2014, 31). Till skillnad från en BKA
som görs i uppdrag i en särskild fråga är en checklista ett verktyg som kan användas på
samma sätt inför alla beslut. Vidare påvisar resultatet att tidsbristen och behovet av effektiva
processer inom kommuner samt landsting leder till att det är bekvämt att efterfråga en
standardiserad mall såsom en checklista (Englundh 2014, 30-31). Med anledning av detta
finns en risk att det skapas för stort fokus på verktyget och själva ”görandet” snarare än
processen. Detta innebär att fokus försvinner från de långsiktiga konsekvenser beslut kan få
för barn och analysen resulterar i en ”quick-fix” som bedömer barnfrågan utifrån ett
kortsiktigt perspektiv. Dock poängterar Englundh att en checklista kan användas som en
ögonöppnare i kontexter där barnperspektivet behöver lyftas fram.
2.2.2 Samverkan
Deltagarna, som i Englundhs forskningscirkel (2014, 28) utgjorde representanter från
landsting och kommuner med olika utbildningsbakgrund, konstaterade att det krävs
samverkan mellan olika kompetenser för att uppnå en hållbar BKA. Deltagarna framhävde
behovet barnkompetens tillsammans med en kompetens inom det område som ska
undersökas. Vidare framhölls vikten av en analytisk kompetens som analyserar materialet när
underlaget har framtagits. I Boverkets rapport (2015, 76) poängteras att kompetenser inom
andra sakområden kan utgöra viktiga komplement till den kunskap som finns inom den
fysiska planeringen vid genomförande av BKA. Kompetenser såsom folkhälsoplanerare och
utbildnings- eller fritidsförvaltningar utgör viktiga komplement som kan öka kunskapen om
barns och ungas behov samt deras skolmiljö.

2 Lisa Klingwall, intervju
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Resultatet av Englundhs forskningscirkel (2014, 28-29) påvisade vikten av att det tydliggörs
vilken roll en BKA har inom en organisation. Enligt deltagarna i studien är ett beslut på
policynivå en förutsättning för att olika aktörer ska kunna samverka och arbeta fram en BKA.
Deltagarna i studien poängterade även betydelsen av en tydlig uppdragsgivare som klargör
vem som är ansvarig för analysens genomförande. Således är samverkan mellan
organisationens olika nivåer avgörande för att en BKA ska kunna genomsyra och påverka hela
verksamheten på lång sikt (Englundh 2014, 23).
2.2.3 Barns deltagande
Eftersom en BKA kan beskrivas som ett verktyg för möjliggöra tillämpningen av ett
barnperspektiv poängterar Boverket (2015, 76) vikten av att verktyget även ska fånga in
barnens egna röster, ett barns perspektiv. En lämplig metod för att involvera barns synsätt är
att barn och beslutsfattare tillsammans för en dialog innan beslut tas och åtgärder genomförs.
Boverket betonar även betydelsen av det vuxna perspektivet med anledning av att detta är
avgörande för att kunna presentera resultatet i ett dokument som utgör underlag för politiska
beslut och planering.
Trots att barns perspektiv utgör en förutsättning för att skapa barnvänliga miljöer och
genomföra en BKA påvisar Celes och van der Burgts studie (2013) att barns medverkan i
planprocessen är undermålig. Studien behandlar tjänstemäns uppfattningar om barns
deltagande i planprocessen och konstaterar att det finns en åtskillnad mellan teori och
praktik. Studien visar på att barns medverkan uppfattas vara ett positivt tillvägagångssätt
som är förenat med en ”god planering” (Cele & van der Burgt 2013, 25). Dock uppnås detta
inte i praktiken då det föreligger brist på kunskap och konkreta metoder anpassade till
dagens planeringspraxis. Cele och van der Burgt (2013, 23-24) problematiserar
planprocessen och förklarar att existerande metoder för medborgardeltagande, såsom
formella samråd, inte är anpassade till barn. Med anledning av att barns deltagande inte är ett
integrerat inslag i allmän planeringspraxis involveras barns istället genom olika projekt, vilket
innebär att deras medverkan upplevs som “extra” arbete som tar tid från vanliga åtaganden.
Därför förklarar tjänstemännen i studien att tidsbrist och begränsad budget utgör orsaker till
att barns deltagande inskränks och inte kan möjliggöras (Cele & van der Burgt 2013, 23-25).
En risk med att involvera barn i processen är att de utnyttjas som symboler för demokrati
snarare än att de får möjlighet till verkligt inflytande (Cele 2006, 213). Med anledning av att
det upplevs svårt att involvera barn i beslutsfattande processer används de istället som ett
verktyg för att en verksamhet eller strategi ska framstå som legitim och barnvänlig (Cele &
van der Burgt 2013, 25). Detta resulterar i att fokus försvinner från att ta vara på barnens
perspektiv och skapa en förståelse för deras situation.
2.3 Utemiljöns betydelse för barn
Ett sätt att lyfta fram barnperspektivet inom stadsplanering är att uppmärksamma
utformningen av utomhusmiljöer som används av barn. Detta görs i boken ”Lek äger rum” där
Lenninger och Olsson (2006) studerar barn- och ungdomsperspektivets tillämpning inom
stadsplaneringen genom att diskutera vad som anses utgöra en god utemiljö för barn. Genom
att hänvisa till miljöpsykologen och forskaren Fredrika Mårtensson beskriver Lenninger och
Olsson (2006, 167) att skolors och förskolors utemiljöer kan utgöra konkreta exempel på vad
som menas med barnperspektiv på utemiljön. Eftersom barn på skolgården har en bit mark
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de har möjlighet att förvalta och påverka kan skolans utemiljö ses som en arena för barns
medinflytande.
För att kunna definiera en barnvänlig utemiljö för skolor och förskolor behandlar följande
avsnitt tidigare forskning och studier som redogör för utomhusmiljöns betydelse för barns
utveckling. Nedan redovisas vikten av geografisk förankring, ”barns platser” och rörelsefrihet
när barn vistas i utemiljön.
2.3.1 Geografisk förankring
I ett flertal studier som undersökts inför detta arbete understryks vikten av att barn skapar
sig en relation till platsen via platskänsla eller platsidentitet när de vistas i utemiljön (HeurlinNorinder 2005, 145; Rasmussen 2004). I en artikel av Brown, Altman och Werner (2012) som
belyser människans relation till platser beskrivs att både platskänsla samt platsidentitet går
under det samlade begreppet ”geografisk förankring”. Geografisk förankring innebär att den
fysiska miljön ger upphov till sociala och personliga processer som gör att människan
relaterar till den på olika sätt. I Heurlin-Norinders avhandling om närmiljöns betydelse för
barn (2005, 141) beskrivs platskänslan som människors meningsfulla förhållande till en plats
då den ger upphov till känslor av trivsel, tillhörighet och hemhörighet. Heurlin-Norinder
framhäver detta som en personlig relation, vilken ur barnens perspektiv innebär att de
upplever platsen som ”sin egen”.
Till skillnad från platskänsla fokuserar platsidentitet på relationen mellan människans
identitet och den fysiska platsen (Brown, Altman & Werner 2012, 183-185). Brown, Altman
och Werner beskriver att barn hävdar sina identiteter genom att omvandla eller skapa
utrymmen i utemiljön till ”sina egna” som de får en personlig relation till. I Matthews studie
(2003, 106) av barn mellan 9 och 16 år beskrivs att barns och ungas egna utrymmen i den
urbana miljön även möjliggör för utvecklandet av självständighet. Förutom att dessa
utrymmen är betydelsefulla för barns skapande av en egen identitet används dessa i
huvudsak för att undkomma vuxnas tillsyn i vardagen.
2.3.2 ”Barns platser”
Platser som barn omvandlat till sina egna och tillskrivit en specifik mening eller identitet,
definieras i Rasmussens studie av danska barns vardagsliv som ”children’s places” eller
”barns platser” (Rasmussen 2004). Rasmussen konstaterar att barn, i åldern fem till tolv år,
inte bara använder institutionella miljöer skapade av vuxna, ”places for children” eller
”platser för barn”, utan även relaterar till sina egna informella platser. Dessa informella
platser påvisas meningsfulla med anledning av att de uppfyller barns behov i en större
utsträckning än vuxnas avsiktligt utformade utrymmen (Rasmussen 2004, 161).
”Barns platser” är ur ett vuxet synsätt inte lika framträdande då dessa kan utgöra otydligt
avgränsande utrymmen eller platser som används för annat än deras avsedda ändamål.
Exempelvis kan ”barns platser” utgöra specifika träd, en elcentral eller övergivna gröna ytor,
vilka är lokaliserade inom eller utanför de platser vuxna skapat för barn (Rasmussen 2004).
Med anledning av detta kan vuxna uppfatta dessa som exempel på oordning, förstörelse eller
förbjudet beteende (Rasmussen 2004, 162). Av resultatet av Rasmussens studie (2004, 168)
framkommer att vuxnas och barns perspektiv inte alltid harmoniserar. Denna åtskillnad
tydliggörs då studien visar på att barn inte kan skapa sina egna meningsfulla platser på
skolgården med anledning av att de begränsas av vuxnas regler och restriktioner. Eftersom
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”barns platser” påvisas värdefulla, poängteras vikten av att vuxna strävar efter ett samspel
mellan dessa och deras officiella ”platser för barn” i utemiljön. Rasmussen (2004, 171)
framhåller att ”barns platser” kan användas som ett verktyg för att lyfta fram vikten av en
samverkan mellan vuxnas åtgärder för barnets bästa och barns egen förståelse). Således kan
detta sammankopplas med denna studies definition av barnperspektivet (se avsnitt 2.1).
Med anledning av att teorier om platskänsla, platsidentitet och ”barns
platser” alla är sammankopplade med barns relation till den fysiska miljön
tillämpas samlingsbegreppet geografisk förankring i denna studie.

2.3.3 Rörelsefrihet
I en studie av Kyttä (2004) undersöks barnvänlighet i utemiljön genom att fokusera på
sambandet mellan barns rörelsefrihet och ”affordances”. Här beskrivs ”affordances” som
miljöns utbud gentemot människan, vilket innebär upplevda kvaliteter för möjligheter eller
aktiviteter i miljön (Kyttä 2004, 181). När miljön erbjuder kvaliteter för barn, såsom
möjligheter till lek och aktiviteter, kan de skapa sig relationer i form av ”barns platser”
(Jansson, Sundevall & Wales 2016, 228). Resultatet av Kyttäs studie (2004, 194) påvisar att en
ökad rörelsefrihet leder till att barn med större sannolikhet använder ”affordances” och
således utvecklar geografisk förankring. På motsatt sätt kan miljöer som erbjuder kvaliteter
där barn kan skapa en geografisk förankring motivera deras självständiga rörelse i utemiljön.
Detta samspel tydliggörs även i van der Burgts avhandling som refererar till en studie av Pia
Christensen (van der Burgt 2006, 46). Möjligheten att röra sig fritt, oberoende av vuxnas
tillsyn, är avgörande för att barn ska kunna generera kunskap och erfarenheter om miljön.
Detta bidrar i sin tur till utvecklandet av barns geografiska förankring. Vidare kan barns
oberoende rörlighet kopplas till deras aktionsradie, vilken beskrivs som barns rumsliga
utbredning i miljön. Van der Burgt (2006, 13) menar att aktionsradien ökar med åldern
eftersom yngre barn inte har tillstånd av föräldrar att röra sig fritt i staden på egen hand.
Av Heurlin-Norinders avhandling (2005, 142-143) framgår att barns geografiska förankring
och rörelsefrihet bidrar till att de lär sig behärska sin omgivning. Att kunna hantera och
orientera sig i sin omgivning leder till att barn vågar utöka sina territoriella gränser och möta
nya sociala sammanhang. Detta innebär i sin tur att barn ökar sitt självförtroende och kan
utveckla självständighet i utemiljön. Således utgör rörelsefriheten grunden till skapandet av
barns mentala kartor, det vill säga rumslig uppfattning av omgivningen (Björklid &
Nordström 2007, 391)
Utifrån ovanstående resonemang definieras barns rörelsefrihet som deras möjlighet att
självständigt röra sig i utemiljön oberoende av begränsningar och föräldrars tillsyn.
Rörelsefriheten används för att utforska miljön och är en förutsättning för barns
individuella utveckling samt geografiska förankring som i sin tur främjar självständighet,
identitetsskapande samt känslor av hemhörighet, trivsel samt meningsfullhet.
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2.4 En barnvänlig utemiljö
Med grund i avsnitt 2.3 ”Utemiljöns betydelse för barn” antas en utemiljö vara barnvänlig om
den möjliggör för barns rörelsefrihet och geografiska förankring. Således används detta som
utgångspunkt för att i följande avsnitt redogöra för barnvänliga utemiljöer.
Efter att ha undersökt tidigare studier, forskning och dokument från myndigheter gällande
barnvänliga utemiljöer konstateras att utomhusmiljön i allmänhet och skolans samt
förskolans utemiljö överensstämmer i ett flertal aspekter. Med anledning av detta fokuserar
följande avsnitt inledningsvis på stadens utemiljö och behandlar faktorer som har betydelse
för att uppnå barnvänlighet i utemiljön ur ett större perspektiv. För att avgöra innebörden av
barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor genomförs därefter en jämförelse mellan
faktorer för stadsmiljön och skol-samt förskolegården. Därmed redogörs för hur dessa
faktorer är betydelsefulla ur ett skolmiljöperspektiv. Slutligen behandlas lokalisering av
skolor samt förskolor och vilken betydelse detta har beträffande barnvänlighet.
2.4.1 Stadens utemiljö
Detta delavsnitt fokuserar på stadsmiljön och nedan behandlas faktorer som har betydelse för
att uppnå barnvänlighet i utemiljö ur ett större perspektiv: plats för utelek, trafik, närhet,
gröna och naturliga miljöer, variation samt utmaningar.
Plats för utelek

För att skapa en barnvänlig utemiljö krävs tillgång till tillräckligt utrymme för barns lek samt
aktivitet. I Lenningers och Olssons bok refereras till Mårtensson (2006, 19) som utifrån sina
studier fastställer att utformningen av god lekmiljö bör omfatta en stor yta där barn har gott
om plats. Storleken på ytan, kvantiteten, framställs som avgörande för att uppnå barnvänliga
utemiljöer och kan därför inte ersättas av dess kvaliteter. Om barns inte ges plats och har
begränsad tillgång till lekutrymmen utemiljön inskränks deras rörelsefrihet och därmed
möjlighet till geografisk förankring (Björklid & Nordström 2007).
I Celes avhandling (2006, 43) redovisas tidigare forskning som beskriver att en bristande
tillgång på miljöer för utelek är en bidragande faktor till att barn spenderar mer tid inomhus.
Detta innebär att många barn går miste om viktig fysisk aktivitet som tillgängligheten till
utrymmen i utomhusmiljön möjliggör. Förutom att detta har negativ inverkan på barns hälsa
medför bristen på utrymme även att barn inte ges möjlighet att skapa sig viktiga
livserfarenheter och delta i sociala sammanhang (Cele 2006, 46). Ett flertal studier pekar på
den ökade densiteteten i städer som orsak till att barns utrymmen och således deras
rörelsefrihet minskar (Cele 2006, 43; Björklid & Nordström 2007).
Forskning har fastställt att det är skillnad mellan flickors och pojkars utbredning i utemiljön. I
Karstens studie (2003) av hur barn i åldern sju till tolv år använder lekplatser konstateras att
flickors lek marginaliseras med anledning av att pojkars aktiviteter tar upp mer utrymme.
Studien påvisar att flickors mer varierade lek resulterar i att de ofta samlas kring specifika
lekredskap eller vid utkanten av en lekpark (Karsten 2003, 465- 466). Eftersom flickor
värderar platser med stort utbud av lekredskap av god kvalité begränsas deras lek då detta
inte uppfylls i utemiljön. Därför poängterar Karsten (2003, 471) att barns lekmiljöer bör vara
tillräckligt stora för att innehålla kvaliteter som främjar både flickors och pojkars aktiviteter.
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Trafik i stadsmiljön

I Nordströms studie (2010) av barns synsätt på barnvänliga miljöer framgår trafiksäkerhet
som en av de viktigaste faktorerna för att uppnå barnvänlighet. I studien beskrivs att barns
upplevda säkerhet och trygghet är kopplat till både fysiska samt sociala aspekter. Barn
upplever hög trafik, få övergångsställen, brottslighet och brist på respekt som avgörande för
känslan av trygghet och säkerhet då de vistas i utemiljön.
Studier påvisar även att hög trafik utgör en huvudorsak till att barns rörelsefrihet i utemiljön
begränsas (Björklid & Nordström 2007; Kyttä 2004, 191). I Björklids och Nordströms artikel
(2007, 392-393) beskrivs att en ökad trafikvolym minskar barns tillgång på lekutrymmen i
utemiljön samtidigt som detta även bidrar till att föräldrars oro växer. Då föräldrar uppfattar
faror i utemiljön tillåts inte barn vistas där vilket minskar deras möjlighet att utforska
utemiljön samt skapa en geografisk förankring. Således är barns rörelsefrihet i utemiljön
beroende av föräldrars uppfattningar om trafiksäkerhet vilka i sin tur är en följd av
trafikmiljöns utformning.
Ett viktigt inslag i barns vardag är även vägen till och från skolan. I Celes avhandling (2006,
184) framgår skolvägen som betydelsefull då barn på vägen till skolan möter människor och
upplever platser eller objekt som de skapar en social eller känslomässig mening till. Även i
Heurlin-Norinders avhandling (2005, 127) påvisas skolvägen vara ett meningsfullt rum som
barn omvandlat till ”sin egen plats” där de har tid för fri lek och umgänge med kompisar. Dock
poängteras att barns användning av skolvägen begränsas på grund av föräldrars oro för hög
trafik. Detta leder till att barn istället skjutsas till skolan och deras utevistelse samt
självständiga rörlighet minskas.
Närhet

I Janssons, Sundevalls och Wales studie (2016, 233) av barn mellan tio och elva år beskrivs
närhet i form av gångavstånd till skola, grönytor och idrottsaktiviteter som avgörande för att
barn ska utveckla rörelsefrihet. Om utemiljön erbjuder närhet till skola, tillgång till öppna
gröna ytor och reducerad trafik tillåter föräldrar sina barn att gå självständigt till och från
skolan. Även Klingwall3 poängterar vikten av närhet genom att hänvisa till forskning som
konstaterar att barn i åldern åtta till tolv år rör sig fritt inom en radie av 300 meter från
hemmet. Således bör funktioner för barns behov förekomma inom den radien för att de ska ha
möjlighet att utveckla rörelsefrihet.
Gröna och naturliga miljöer

Gröna element eller växtlighet upplevs som positiva av barn eftersom detta bidrar till fler
lekmöjligheter (Jansson, Sundevall & Wales 2016, 234-235; Lenninger & Olsson 2006, 19).
Således uppskattar barn lekredskap eller lekparker som kombineras med växtlighet. Vidare
upplevs naturliga platser som inte förvaltas ha positiva kvaliteter då dessa möjliggör för barns
utforskande av och påverkan på element i utemiljön. Eftersom barn samverkar med utemiljön
genom att manipulera dess element är lösa material i naturliga miljöer betydelsefulla för
barns geografiska förankring (Jansson, Sundevall & Wales 2016, 235).
Variation

Enligt Kyttä (2004, 179) utgör variation en väsentlig beståndsdel i utformningen av
utemiljöer för att uppnå barnvänlighet. I Janssons, Sundevalls och Wales studie (2016, 234235) påvisas att utemiljöer som innehåller en variation av kvaliteter som möjliggör för olika
3
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typer av aktiviteter såsom att klättra, springa eller möta människor upplevs som positiva av
barn. Av studiens resultat framgår att mångfald och diversitet i utemiljön främjar en mer
varierad och kreativ lek hos barn. Dessutom konstateras att barns utvecklande av en
geografisk förankring underlättas då de har tillgång till utemiljöer som innehåller en variation
av framförallt gröna element. Även Klingwall4 poängterar vikten av variation då hon beskriver
att utemiljön bör innefatta ett potpurri av utbud för att kunna tillgodose barn i olika åldrar.
Utmaningar

Forskning som undersökts inför detta arbete konstaterar vikten av utmanande platser när
barn använder och utforskar sin utemiljö. Resultatet av Celes studie (2006, 134-135)
fastställer att barns aktiviteter och lek ofta baseras på nyfikenhet, vilket gör att de stimuleras
av att testa det som anses vara nytt, hemligt och spännande. Exempelvis kan barns nyfikenhet
stimuleras genom att öppna en gömd dörr eller klättra över ett högt hinder i utemiljön. När
det finns platser som attraherar barn innebär detta att de söker sig dit, vilket således ökar
deras rörelsefrihet och möjliggör för skapandet av egna platser (Heurlin-Norinder 2005, 133).
Dock poängterar Boverket (2015, 18) vikten att utformningen av utemiljön bör tillgodose
barns behov av utmaningar under trygga former, vilket således indikerar en balans mellan
risktagande och säkerhet.
2.4.2 Skolors och förskolors utemiljöer
Med utgångspunkt i forskning som berör barns utveckling och upplevelser av utemiljöer
konstateras att faktorer gällande plats för utelek, trafik, gröna och naturliga miljöer, variation
samt utmaningar även avser för skol- samt förskolegårdars utformning. Således indikerar
detta att principen om närhet till olika samhällsfunktioner inte tillämpas inom skol- och
förskolegårdens gränser. Se Tabell 1 nedan som sammanfattar de faktorer som är
betydelsefulla vid utformning av stadsmiljön respektive skolors samt förskolors utemiljöer.
Med grund i detta redogör följande delavsnitt för de faktorer som kan tillämpas för planering
samt utformning av skol- och förskolegårdar.
Tabell 1. Sammanställning och jämförelse av betydelsefulla faktorer för att uppnå
barnvänlighet i stadsmiljön respektive i skolors samt förskolors utemiljöer.

Stadsmiljö

Skolors och
förskolors
utemiljöer

Plats för utelek

X

X

Trafik

X

X

Närhet

X

-

Gröna och naturliga miljöer

X

X

Variation

X

X

Utmaningar

X

X

Faktorer

4
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Plats för utelek

I likhet med utemiljön generellt är det viktigt att tillgodose barns tillgång till utrymme på
förskole-och skolgårdar eftersom detta bidrar till barns utveckling. I Nordströms studie
(2014, 42) hänvisas till tidigare forskning som fastställer att barns fysiska aktivitet under
raster främjar deras inlärning och därmed är avgörande för deras studieresultat. Den fysiska
aktiviteten är särskild viktig för yngre barn som behöver tid att återhämta sig mellan
undervisning som kräver uppmärksamhet och koncentration. Vid små utrymmen, särskilt för
förskolor, ökar även ljudnivå vilket innebär att både personal och barn påverkas.
Tillsammans med Movium5 har Boverket i sin vägledning ”Gör plats för barn och unga” (2015,
54) tagit fram riktlinjer för vad som anses tillräckligt stor friyta för barns lek och utevistelse
på en skol- respektive förskolegård (se definition av friyta i ”Begrepp och förkortningar”).
Genom att hänvisa till forskning av Mårtensson et al. (Boverket 2015, 54) rekommenderas att
det totala måttet på friytan bör vara minst 3 000 m2 eftersom en mindre gård, oberoende av
antal barn, kan leda till att barn begränsas i deras utveckling och sociala liv. Utöver detta bör
även ytan per barn beaktas och enligt riktlinjerna utgör rimliga mått 40 m2 per barn i förskola
respektive 30 m2 per elev i grundskola. Erfarenheter av förskolegårdar i Malmö stad (2016,
14) visar på att friytor mindre än 30 m2 per barn begränsar dess användningsmöjligheter och
bidrar till ökat slitage. Dock menar Klingwall6 att det är svårt att uppnå Boverkets riktlinjer i
täta och växande städer och därför är riktlinjerna projektspecifika i Stockholms stad.
I de fall friytan är liten poängterar Klingwall6 att det viktigt att säkerställa kvalitet. Detta
resonemang kan sammankopplas med lekvärdes- och friytefaktorn som Malmö stad tagit fram
för utformning av gårdar vid bygglovsprövning och detaljplaneläggning (Malmö stad 2016,
15-19). Lekvärdesfaktorn avser förskolegården medan friytefaktorn gäller för grundskolans
gård och båda dessa används som planeringsverktyg för att bedöma om gården uppnår ett
antal kvalitetsaspekter som fastställts att den bör bestå av. Exempelvis kan dessa utgöra
tillgänglighet och vegetation samt topografi. Respektive kvalitetsaspekt är uppdelad i tre
poängnivåer (-1, 0 och +1), det vill säga olika poäng som betygsätter hur gårdens utformning
uppfyller denna specifika kvalitet. Eftersom friytan utgör en kvalitetsaspekt kan övriga
faktorer för gårdens utformning väga upp med en högre poäng då en tillräckligt stor yta inte
kan uppnås. Således möjliggör detta verktyg för att i en viss grad kompensera kvantitet med
kvalitet i täta stadsmiljöer.
Dock förklarar Wennberg7 (se fullständig referens i referenslistan) att utrymmet utgör den
grundläggande principen för att uppnå en barnvänlig skol- eller förskolegård. Om gården
består av en liten yta blir det svårt att i utformningen tillgodose de funktioner som ska
uppfylla barns behov. I likhet med Lenninger och Olsson (2006, 19) menar Wennberg på att
material och redskap på små gårdar inte kan ersätta utrymmet. Wennberg hänvisar till
utredningar av Movium och förklarar att lekredskap inte kan tillfredsställa barns lek och
motoriska träning i samma utsträckning som större gårdar med skogsmiljöer.
I likhet med Karstens studie (2003) kopplar Wennberg7 även ytans storlek till genusfrågan
genom att förklara att brist på utrymme på skol-och förskolegårdar bidrar till ojämlika villkor
5

Movium är en tankesmedja som arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid Sveriges Lantbruksuniversitet
(Movium u.å.). Movium utvecklar och sprider information, kunskap samt åsikter om stadens utveckling genom
att driva forskningsprojekt, anordna kurser och utge publikationer som bidrag till den offentliga debatten.
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mellan flickor och pojkar. Vid ont om plats på gården tenderar flickors rörelse att stanna av
till förmån för pojkars aktiviteter.
Trafik på skol- och förskolegårdar

Baserat på studier som undersökts inför detta arbete framställs inte trafik som ett avgörande
inslag för barns upplevelser av utemiljön på skolor och förskolor. Eftersom det inte
förekommer högre trafik inom skolgårdens gränser antas dess inre utformning inte vara
direkt kopplad till trafiksäkerhet. Vid utformningen av skol- och förskole gården bör dock
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon uppmärksammas (Boverket 2015,
64). Enligt 8 kap. 9 § PBL ska barns friyta för lek främjas över parkeringsplatser då det är brist
om utrymme på skol- eller förskolegården. Boverket (2015, 64) förklarar att detta kan uppnås
genom att gatumark utanför gården görs tillgänglig för parkering, lastning och lossning.
Boverket (2015, 93) poängterar även att gator som är lokaliserade i anslutning till skolor eller
förskolor ger upphov till luft- och ljudföroreningar som påverkar barns hälsa negativt. Således
kan reducerad trafik utanför gårdens gränser främja barns välmående. För att minska
bullernivån kan skolbyggnader placeras strategiskt för att avskärma trafik i omgivande
stadsmiljön. Vidare kan vegetation, gröna tak och väggar även bidra till minskad ljudnivå
samtidigt som detta även förbättrar luftkvalitén. Boverket (2015, 58) rekommenderar en
ljudnivå som avser högst 50 dBA på delar av skol- eller förskolegården som används för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet. För övriga ytor är målsättningen att uppnå en
ljudnivå om högst 55 dBA.
Gröna och naturliga miljöer

Forskning gällande barns utevistelse på skol- och förskolegårdar pekar på vikten av
vegetation och växtlighet eftersom detta har positiva effekter på barns utveckling. I studien av
barns användning av skolgården hänvisar Tranter och Malone (2010, 133) till tidigare
forskning och förklarar att lek i naturen även har positiva effekter på barns sociala lek,
koncentrationsförmåga och motoriska färdigheter. Till skillnad från avsiktligt byggda
lekmiljöer stimulerar gröna miljöer en mer varierad och kreativ lek. I en studie av Boldemann
et al. (2006) påvisas även att gröna ytor är betydelsefullt för barns fysiska aktivitet och
exponering av sol. Då barn leker på gårdar med stor yta, kuperad terräng, träd och buskage
ökar deras fysiska aktivitet samtidigt som växtligheten ger ett större skydd mot UV-strålning.
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2009) bör 50-60% av gården bestå av kuperad och beväxt
mark för att kunna främja barns fysiska aktivitet och samtidigt motverka farlig UV-strålning
som kan leda till hudcancer.
Dock förklarar Wennberg8 att då en skol- eller förskolegård innefattar en friyta mindre än 30
m2 per barn är det svårt att uppnå naturliga miljöer med anledning av att slitaget blir för stort.
Detta leder till att utformningen behöver övergå till andra material, såsom konstgräs och
gummiyta. Vid användning av dessa material bör dock hänsyn tas till miljöaspekter eftersom
de innehåller gummigranulat.
Variation

Liksom utemiljön generellt bör skol- och förskolegårdar innehålla en variation av element för
att tillgodose barns olika sätt att leka. Genom att hänvisa till forskning av Patrik Grahn
beskriver Wennberg8 att utformningen av dessa gårdar bör tillgodose fyra olika typer av lek:
passiv rekreation, emotionellt deltagande, aktivt deltagande och kreativt deltagande. Förutom
8
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att främja aktivt deltagande i lek bör gården tillgodose passiv rekreation som innebär att det
ska finnas rum för barn att vara ensamma med sina tankar där de är utsatta för lite
information. Vidare ska barn ges möjlighet till att betrakta lek och aktivt medverka i
utvecklingen av händelseförlopp genom emotionellt respektive kreativt deltagande.
Utmaningar

Vikten av att tillgodose barns behov av utmaningar påvisas även för skolors och förskolors
utemiljöer. I Villanens och Alerbys studie (2013, 32-33) av barns användning av skolgården
framgår att barns lärande och utveckling främjas genom platser som innehåller utmanande
element. Detta handlar inte akademiskt lärande utan om att barn utvecklar praktiska
färdigheter genom att utföra något för första gången eller ha mod att prova något nytt i
utemiljön. Exempelvis framgår det att barns lärande stimuleras av fysiska utmaningar som
exempelvis att klättra i träd. Boverket (2015, 91) förklarar att barns fysiska utmaningar kan
tillgodoses genom att i skolans eller förskolans utemiljö inkludera varierad topografi och
höjdskillnader såsom trappor, ramper, slänter, murar och lågpunkter. Vidare hänvisar
Boverket till Sandseter (2015, 18) och förklarar att barn på en förskolegård utmanas av att
utforska höjder genom att klättra, hoppa och balansera. Dessutom utmanas barn av att
uppleva hög fart, exempelvis genom att gunga, cykla och glida.
Enligt Wennberg9 kan barns behov av utmaningar på en skol- och förskolegård tillgodoses
genom att tillämpa zonering av gården. Detta innebär att det på gården bör finnas zoner som
stimulerar barn i diverse åldrars olika utvecklingsnivåer. Närmast byggnaden finns
trygghetszonen som innehåller lekredskap för att säkerställa en mer lugn och trygg lek,
framförallt anpassat för yngre barns behov. Bortom denna bör det även finnas en vidlyftig zon
och utanför den en vildare zon vilka erbjuder lekmöjligheter som tillgodoser äldre barns
behov till utmaning samt utveckling.
2.4.3 Skolors och förskolors lokalisering
I detta delavsnitt redogörs för betydelsen av skolans och förskolans lokalisering i förhållande
till stadens utemiljö för att uppnå barnvänlighet. Nedan redovisas inledningsvis
lokaliseringens koppling till säkerställandet av barns friytor i en tät stadsmiljö. Här ligger
fokus på betydelsen av närhet till offentliga parker i stadsmiljön och därför redogörs även för
studier gällande barns tillämpning av parker kontra den egna gården. Avslutningsvis
behandlas kortfattat lokaliseringens betydelse för barns trafiksäkerhet.
Innan den specifika utformningen av gården menar Klingwall10 att det första steget är att se
till att det finns plats för skolor och förskolor i staden. Klingwall beskriver Stockholms stads
arbetsprocess vilken går ut på att det först undersöks var det finns ett skolbehov och därefter
utreds olika möjligheter till lokalisering av skolor- samt förskolor i området. För att
säkerställa skol- och förskoleplatser i samband med utveckling av nya bostadsområden har
kommunfullmäktige i Stockholm tagit fram riktvärden som planeringen ska tillämpa i arbetet.
Dessa riktvärden innebär att det ska finnas minst 50 grundskoleplatser och 25 förskoleplatser
per 100 nya lägenheter som byggs. Dock förklarar Klingwall att dessa ska anpassas efter
lokala förutsättningar, såsom underskott och överskott av platser i ett område.

9

Anna Wennberg, intervju
Lisa Klingwall, intervju

10

21

Klingwall11 poängterar dock att den ekonomiska aspekten är avgörande för lokaliseringen av
skolor och förskolor. Klingwall förklarar att ekonomin utgör ett hinder för att kunna
tillgodose stora gårdar: ”Byggkostnaderna är höga vilket gör att varenda kvadratmeter är dyr
och det i sin tur leder till att det blir svårt att få loss stora friytor i direkt anslutning till
förskolor”.
Närhet till offentlig park

För att komma runt ekonomiska hinder och platsbrist kan barns utemiljöer enligt Klingwall11
tillgodoses genom att fokusera på skolans och förskolans lokalisering i förhållande till den
offentliga utemiljön. Klingwall framhäver vikten av att de funktioner som inte inryms på egna
gården måste ges plats någon annanstans i staden. Detta understryks även av Boverket (2015,
57) som beskriver att det är önskvärt att lokalisera skolor och förskolor i närhet till parker
och naturmark vilka kan användas som komplement för att tillgodose de kvaliteter som inte
får plats på gården. Som tidigare nämnt är zonering av gårdar en strategi för att tillgodose
barns behov vilken enligt Klingwall11 även kan tillämpas på den allmänna utemiljön då friytan
inte är tillräcklig stor. I de fall en gård endast inrymmer den trygga zonen i anslutning till
byggnaden bör den vidlyftiga och vilda zonen uppfyllas på allmänna platser inom ett särskilt
avstånd från gården. Exempelvis kan den vidlyftiga zonen utgöra en offentlig park inom fem
minuters avstånd från gården medan den vilda zonen uppfylls på en plats som är 15 minuter
bort.
Dock kan det uppstå problematiska konsekvenser av att tillämpa mindre gårdar, så kallade
utsläppsgårdar, som använder den offentliga miljön för att tillgodose friytan. Wennberg12
beskriver att förskolors utsläppsgårdar ofta delar utrymme med innergårdar i
bostadsområden. Detta innebär att bostadsgården blir ockuperad av förskolebarn dagtid
vilket gör att det kan uppstå motsättningar mellan de boende och förskolan. Wennberg
förklarar även att skolors och förskolors användning av offentliga parker leder till ett ökat
slitage då dessa inte är utformade för att brukas av både skolverksamhet och allmänheten. Ett
ökat slitage medför i sin tur en ökad kostnad för skötsel av dessa parker (Boverket 2015, 62).
I Nordströms studie (2014, 42) av 12-åriga barns rastaktiviteter på två skolor i Stockholm
påvisades en skillnad mellan elevers aktiviteter om de har tillgång till egen skolgård eller
endast använder offentlig park. De elever med tillgång till egen skolgård konstaterades vara
mer fysiskt aktiva samtidigt som de lekte självständigt och oberoende av vuxna. På skolan där
barn begav sig till en offentlig park på rasterna var aktiviteter kortvariga och formades av
vuxnas tillsyn samt element i offentliga miljön, såsom trafik och människor. Detta kan kopplas
till Boverket (2015, 67) som förklarar att barns rörelsefrihet samt möjlighet till utevistelse
begränsas om skolan och friytan separeras. Om dessa avskiljs av en trafikerad gata eller större
cykelväg ökar säkerhetsrisken och barn blir således beroende av personal. Dock visar
Villanens och Alerbys studie (2013, 34) på att barn värderar att få vistas utom skolans
territoriella gränser då de upplever skolgården som en miljö där deras möjligheter är
begränsade. Det framgår att barn önskar sig en större flexibilitet gällande deras brukande av
gården då deras lek ofta begränsas av regler och fysiska gränser. Att få möjlighet att leka utom
dess gränser framstod som ett av de mest betydande inslagen under skoldagen. Detta kan
sammankopplas med Celes teori (2006, 135) om att barns lek baseras på nyfikenhet, vilket
betonar tidigare resonemang om att skol- och förskolegårdar bör stimulera barns utmaningar.
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Trafiksäker lokalisering

Med utgångspunkt i delavsnitt 2.4.1 ”Stadens utemiljö” är även trafik en viktig aspekt att ta
hänsyn till vid lokaliseringen av skolor och förskolor. Eftersom bullernivån från omgivande
trafik är avgörande för barns hälsa menar Boverket (2015, 57) att trafikmängder och avstånd
till vägar bör tas hänsyn till vid lokaliseringen. Dessutom är det enligt Boverket väsentligt att
tillgodose säkra vägar till och från skolan för att barns självständiga rörelse ska möjliggöras.
2.5 Kollaborativ planeringsteori
För att kunna bidra med en ökad förståelse av hur barnperspektivet kan tillämpas i den
kommunala samhällsplaneringen har kollaborativ planeringsteori studerats. Detta avsnitt
behandlar inledningsvis en historisk redogörelse av kommunikativ planeringsteori eftersom
den är nära besläktad med den kollaborativa. Därefter redogörs för de grundläggande
egenskaperna i kollaborativ planering och avslutningsvis redovisas kritik mot denna idé.
2.5.1 Kommunikativ planering
Den kollaborativa planeringsteorin växte fram ur idén om kommunikativ planering vilken
framhäver vikten av social kommunikation och förhandling för att möjliggöra för en effektiv
arbetsprocess (Healey 1997; Taylor 1998, 122). Den kommunikativa planeringsteorin
uppkom som en reaktion mot den tidigare rationella planeringen som syftade till en
beslutsfattande process baserad på teknisk kunskap och logiskt grundande (Taylor 1998,
157-159). Uppkomsten av den kommunikativa planeringen resulterade i ett skifte i synen på
stadsplanerarens roll. Från att stadsplaneraren sågs som en teknisk expert med överlägsna
kunskaper i att planera städer betraktades denne istället som en rådgivare och förmedlare av
olika gruppers intressen. Det kommunikativa planeringsperspektivet framhäver således
vikten av sociala färdigheter, dock menar Taylor att en stadsplanerares specialistkunskaper
också behövs för att kunna ta effektiva beslut.
2.5.2 Samverkan och samförstånd
Inom den kollaborativa planeringsteorin ligger fokus på att främja samverkan och
samförstånd mellan olika aktörer och dess skiljaktiga intressen gällande den bebyggda miljön
(Healey 1997;Healey 1998). Detta planeringsperspektiv syftar till att skapa en gemensam
arena för diskussion och förhandling inom vilken alla aktörer ges möjlighet att tala för sitt
intresse. Enligt Healey handlar den kollaborativa planeringen om relationsskapande
processer vilka bidrar till utvecklandet av en ömsesidig förståelse och ett kunskapsutbyte
mellan en mångfald av aktörer (Healey 1997, 57). Således avser denna planering att bidra till
utveckling av socialt och intellektuellt kapital.
Den kollaborativa planeringen syftar även till att upprätthålla och förändra människors
tankesätt gällande meningen av platser samt de motiv som ligger till grund för handlingar och
beslut (Healey 1998, 13-14). Genom dialog och interaktion som inryms i kollaborativ
planeringspraxis kan olika aktörer tillsammans utveckla gemensamma föreställningar om
platser och dess betydelser. Liksom Healey (1998) förklarar Innes och Booher (2003, 47-48)
att ett gemensamt synsätt är grundläggande för att kunna samordna olika intressen och
hantera konflikter i processen. Innes och Booher menar att kollektivt formade betydelser
såsom definitioner eller koncept utgör en förutsättning för att olika aktörer ska kunna ta
beslut och agera i enighet eftersom dessa då utgår från en analog förståelse av frågor. Healey
(1997, 68) poängterar även att den kollaborativa planeringens dialog och relationsskapande
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processer utgör medel för att inverka på samhällets rådande diskurser och även för
skapandet av nya. Dessutom kan detta perspektiv på planering möjliggöra för skift i befintliga
maktstrukturer och utvecklandet av nya metoder för demokratiskt samtal.
2.5.3 Autentisk dialog
I Innes och Boohers artikel (2003, 37- 38) redogörs för två kriterier som krävs för att uppnå
samverkan mellan olika aktörer varav ett av dessa benämns som autentisk dialog. Autentisk
dialog innebär att olika aktörer på ett tillförlitligt sätt deltar i diskussioner och förhandlar om
sina intressen. Innes och Booher beskriver att det krävs ett flertal förutsättningar för att
uppnå detta: varje aktör som talar för ett intresse ska representera detta legitimt, resonera på
ett ärligt och begripligt samt uttala sig utifrån korrekta påståenden. Dock poängteras att det
kan krävas en professionell samtalsledare för att främja en autentisk dialog mellan olika
aktörer.
2.5.4 Mångfald av aktörer
Det andra kriteriet för att uppnå samverkan är att dialogen består av en mångfald av aktörer
vilka är beroende av varandras kompetens. Enligt Innes och Booher (2003, 40) krävs en
mångfald av aktörer för att kunna maximera den kreativa förmågan vid förhandlingar av
komplexa frågor där intressen står mot varandra. I de fall ett problem delas av ett flertal
aktörer poängterar Innes och Booher även vikten av att vara medveten om att det inte är
möjligt att uppfylla sitt eget intresse utan stöd från andras kompetens. Med andra ord krävs
ett ömsesidigt beroende för att generera en samverkan som är fördelaktig för alla
intressenter. Innes och Booher menar även att beslutsprocesser som sker i samförstånd av en
mångfald av aktörer har möjlighet att utfalla som mer politiskt legitima bland allmänheten.
Om vissa grupper eller aktörer utesluts från processen kan detta innebära att betydelsefull
information inte finns med i grunden till de beslut som tas.
2.5.5 Kritik
Trots att kollaborativ planering framgår som en demokratisk process inom vilken alla aktörer
tillåts komma till tals kritiserar Connelly och Richardson (2004) byggandet av samförstånd
för att vara exkluderande. Connelly och Richardson (2004, 7-8) argumenterar för att det
ideala samförståndet i teorin inte överensstämmer med dess tillämpning i praktiken. Med
anledning av de komplexa frågor och konflikter som förekommer i praktiken blir
kompromisser som avser exkludering av aktörer, intressen eller åtgärder en nödvändighet för
att uppnå samförstånd i beslutsfattande processer. Enligt Connelly och Richardson (2004, 14)
avser detta följaktligen en fråga om fördelning av makt hos de aktörer som initierar till en
process. Eftersom det är dessa aktörers beslut som avgör för exkludering blir samförståndet
således ett uttryck för deras makt. Till följd av detta poängteras att samförstånd i praktiken
riskerar att skada den beslutsfattande processens legitimitet (Connelly & Richardson 2004,
3).
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3. STATLIG OCH KOMMUNAL STYRNING
Utöver FN:s barnkonvention, som berör barnperspektivet utifrån ett globalt perspektiv,
regleras barns rättigheter i Sverige även genom lagstiftning och riktlinjer på nationell samt
kommunal nivå. I Figur 1 nedan sammanställs de regelverk, statliga råd och ansvariga aktörer
som berör skol-och förskolegårdar. Eftersom denna studie genomförs inom området
stadsplanering ligger fokus på planprocessens föreskrifter och aktörer. Med grund i detta
behandlar följande kapitel inledningsvis statliga regelverk, vägledande dokument och aktörer
som berör barns utemiljöer i skolor och förskolor. Därefter koncentreras uppmärksamheten
på den kommunala nivån genom att redogöra för kommunernas roll i den praktiska
tillämpningen gällande skol-och förskolegårdar.

Figur 1. Boverkets redogörelse för regelverk och ansvar för barn och ungas utemiljöer (Boverket
2015, 47). Förkortningarna i figuren representerar arbetsmiljölagen (AML), plan-och bygglagen
(PBL), produktsäkerhetslagen (PSL) och lagen om skydd mot olyckor (LSO).

3.1 Stat
I följande avsnitt redovisas de myndigheter och föreskrifter som berör skolors och förskolors
utemiljöer på statlig nivå. Som kan utläsas av Figur 1 utgör dessa ett ramverk som formar den
kommunala samhällsplaneringens arbete med förskolor och skolor. Nedan presenteras därför
inledningsvis bestämmelser i plan och bygglagen (PBL, se ”Begrepp och förkortningar”) som
berör detta. Därefter redogörs för föreskrifter och råd från Boverket (se ”Begrepp och
förkortningar”) gällande skolors och förskolors utemiljöer.
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3.1.1 Plan- och bygglagen
I Sverige regleras barnperspektivet på utemiljön genom PBL. I denna lagstiftning är det
framförallt 2 kap. 7 § och 8 kap. 9-11 §§ PBL som är avgörande för barns utemiljöer i den
kommunala planeringen.
Platser för lek – ett allmänt intresse (2 kap. 7 § PBL)
I 2 kap. 7 § PBL formuleras att lämpliga platser för lek och utevistelse inom eller i anslutning

till områden med sammanhållen bebyggelse är ett allmänt intresse som kommunen ska
tillgodose vid planläggning. Dessutom utgör tillgång till parker samt grönområden och
möjlighet till att anordna rimlig samhällsservice, såsom förskola och förskola, allmänna
intressen som ska tas hänsyn till. Utöver dessa anges även gator och vägar, torg samt
kommersiell service som allmänna intressen som kommunen ska beakta i sin planering.
Tillräcklig friyta (8 kap. 9-11 §§ PBL)

Enligt PBL ska kommunen ansvara för att det finns tillräckligt stor friyta (se ”Begrepp och
förkortningar”) som är lämplig för att tillgodose barns lek och utevistelse på eller i närheten
av tomter som innehåller bostäder samt lokaler för fritidshem, förskola, skola eller liknande
verksamhet. Detta innefattar både de tomter som är avsedda för nybyggnation och i skälig
utsträckning de med befintlig bebyggelse. I 8 kap. 9 § PBL andra stycket redogörs även för att
anordning av barns friytor ska prioriteras över platser för parkering, lastning och lossning då
det inte finns tillräckligt utrymme för att tillgodose båda dessa funktioner på en tomt.
3.1.2 Boverket
Boverket har som statlig aktör tagit fram föreskrifter och stöd för praktisk tillämpning av PBL,
framförallt för att förtydliga bestämmelser gällande barns friytor vid förskolor och skolor.
Nedan redovisas Boverkets allmänna råd, Boverkets byggregler och vägledning utifrån ett
fokus på tillämpningen av friytor vid skolmiljöer.
Boverkets allmänna råd

För att vägleda och ge stöd åt kommuner i tolkningen av paragrafer i PBL har Boverket tagit
fram allmänna råd för friytor vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet (BFS
2015:1 – FRI 1). Dessa råd avser 8 kap. 9 § andra stycket, 10 § och 11 § i PBL och består av
generella rekommendationer om hur dessa ska användas och kunna uppnås. Syftet med
Boverkets allmänna råd är att förtydliga bestämmelser där de uppfattas bristfälliga för
praktisk tillämpning (Boverket 2014, 7). Enligt Boverket utgör dessa ett stöd för kommuner
att kunna ställa krav på anordning av skol- och förskolegårdar vid bygglovsprövningar och
således ett medel för att tillgodose tillräckligt stor friyta i planprocessen.
Enligt de allmänna råden (BFS 2015:1 – FRI 1) ska det vid anordnande av friytan på obebyggd
tomt tas hänsyn till friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna
för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Råden anger även särskilda egenskaper i friytans
utformning, vilka kan sammankopplas till den teoretiska referensramens avsnitt om
barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor:
•
•
•

Friytan bör vara så pass stor att det går att anordna variation i terräng- och
vegetationsförhållanden
Friytan bör innefatta goda sol- och skuggförhållanden
Friytan bör uppnå god luft- och ljudkvalitet
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Gällande friytans placering anger de allmänna råden att den bör lokaliseras på ett sätt som
möjliggör för elever att självständigt ta sig mellan skolbyggnader och friytan. Friytan bör
placeras i direkt anslutning till lokaler som är avsedda för barn i förskola till och med årskurs
sex. Gällande lokaler som används av elever från årskurs sju till nio framgår det dock vara
acceptabelt att placera friytan i nära eller direkt anslutning till byggnader. För anordning av
friytan på bebyggd tomt bör det allmänna rådet för obebyggda tomter tillämpas i skälig
utsträckning.
Boverkets byggregler

Boverkets byggregler (BFS 2011:6 – BBR 18) utgör föreskrifter och allmänna råd till PBL som
ska tillämpas vid uppförande och ändring av byggnader. Dessa ställer främst krav på
byggnaders utformning och reglerar även till viss del tomter (Boverket 2015, 42). Vid
bygglovsprövning av friytor vid skolor och förskolor ställer Boverkets byggregler krav på
tillgänglighet, brandskydd och säkerhet. Avseende tillgänglighet ska det enligt 3:122 BBR
(BFS 2011:6 – BBR 18) finnas minst en tillgänglig samt användbar gångväg mellan friytan och
byggnaders entréer. I det allmänna rådet för denna bestämmelse finns det specifika principer
för gångvägens utformning i syfte att möjliggöra för att alla elever och vuxna ska kunna
förflytta sig oavsett nedsatt rörelseförmåga.
Boverkets riktlinjer

I samband med arbetet med de allmänna råden har Boverket tagit fram vägledningen ”Gör
plats för barn och unga” (2015) i avsikt att förtydliga friytans betydelse för barn och unga.
Liksom de allmänna råden ska vägledningen utgöra ett stöd för att uppnå goda utemiljöer vid
skola och förskola. I denna vägledning har det tagits fram specifika riktlinjer för vad som
anses tillräcklig stor friyta i syfte att utgöra ett hjälpmedel vid handläggning av detaljplaner
och bygglov som berör skol- samt förskolegårdar (Boverket 2015, 54). Som nämnt i den
teoretiska referensramens delavsnitt 2.4.2 ”Skolors och förskolors utemiljöer” avser
Boverkets riktlinjer att följande mått för friytan bör uppnås:
•
•
•

40 m2 friyta per barn i förskola
30 m2 friyta per elev i grundskola
Minst 3 000 m2 för totala friytan

3.2 Kommun
Som framgår i Figur 1 är det varje enskild kommun som bär ansvar för att tolka och tillämpa
lagstiftning samt andra statliga föreskrifter, råd eller stöd som rör förskolors- samt skolors
utemiljöer (Boverket 2015, 47). Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att
planera för användningen av mark och vatten vilket således innebär att kommunen ges rätt
att bestämma hur barnperspektivet ska uppnås i samband med bebyggelseutveckling. Med
grund i detta redogörs i följande avsnitt för kommunens roll i processen att skapa barnvänliga
utemiljöer för skolor och förskolor. Här ligger fokus på planprocessen och dess verktyg:
översiktsplan, planprogram, detaljplan och bygglov. Dessutom behandlas betydelsen av
kraven i skollagen för den kommunala samhällsplaneringen.
3.2.1 Översiktsplan
Som framgår av ovanstående bestämmelser i PBL är det kommunen som har ansvar för att
allmänna intressen beaktas i alla steg av planprocessen. Därför kan kommunen i
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översiktsplanen fastställa hur det allmänna intresset gällande barns yta för lek och utevistelse
ska hanteras och vägas mot andra intressen (Boverket 2015, 52-54). Enligt 3 kap. 2-3 §§ PBL
är översiktsplanen inte juridiskt bindande utan den tillämpas för att ange en långsiktig
vägledning för kommunens beslut gällande användning av mark-och vattenområden samt
utvecklingen den bebyggda miljön.
Bestämmelserna i PBL redogör även för att det är kommunen som ska bedöma vad som utgör
tillräcklig friyta för barns lek och utevistelse. Utöver Boverkets riktlinjer om friytan kan varje
enskild kommun anta egna riktlinjer som ett stöd för att tillgodose behov av friyta vid arbete
med detaljplaner och bygglovsärenden. Dessa riktlinjer kan tillämpas i översiktsplaneringen
för att på en övergripande nivå av kommunens bebyggelseutveckling ställa krav på friytans
storlek och kvalitet. Exempelvis har Malmö stad (2016) utvecklat egna riktlinjer för friytor vid
förskola och skola. Utöver principer om kvalitet har Malmö tagit fram ett minimimått som ska
eftersträvas för friytans storlek: 30 m2 friyta per barn i förskolan med en sammanhängande
yta på minst 2 000 m2 och 15 m2 per elev i grundskolan (Malmö stad 2016, 10-12). Vid hög
exploatering i en tät bebyggelse har Malmö stad anpassat riktlinjerna och framställt flexibla
mått som innebär att förskolors friyta prövas mellan 25-30 m2 per barn och 12-15 m2 per elev
för grundskolan. Dock ställs det i dessa fall krav på att gården uppfyller en lekvärdesrespektive friytefaktor på minst 3 poäng (se delavsnitt 2.4.2) och det att finns tillgång till en
park inom 500 meters avstånd. Dessutom krävs en sammanhängande yta på minst 2 000 m2
för förskola och 3 000 m2 för grundskola.
3.2.2 Planprogram
En kommun kan med hjälp av ett planprogram ange förutsättningar och mål för kommande
arbete med detaljplaneläggning i ett område (Boverket 2015, 56). Planprogrammet ska
redogöra för syftet med planen och fastställa var olika funktioner såsom skolor och förskolor
ska lokaliseras. Dessutom avgör planprogrammet omfattningen på de ytor som ska vara
avsedda för skol-och förskoleverksamheter, vilket således innebär att denna fastställer
storleken på tillhörande friytor. Enligt Boverket kan gemensamma byggnader för förskola och
skola utgöra en flexibel åtgärd vid utveckling av ett större bostadsområde. Genom att ange
detta i planprogrammet kan byggnader och lokaler anpassas efter det rådande platsbehovet.
3.2.3 Detaljplan
Kommunen kan använda detaljplanen som verktyg för att tillgodose behovet av friytor i
specifika områden. Enligt 4 kap. PBL är detaljplanen är en handling som reglerar kommunens
markanvändning och bebyggelse i detalj. Utöver plankarta med tillhörande bestämmelser ska
detaljplanen även bestå av en planbeskrivning som förklarar hur planen ska tolkas och
genomföras (4 kap. 30-31 §§ PBL). Dock är det enligt Boverket (2016b, 36) endast plankartan
med dess tillhörande bestämmelser som är juridiskt bindande.
Eftersom en detaljplan enligt 4 kap. 32 § PBL inte får vara mer specifik än vad som anses
behövligt i förhållandet till dess syfte är det avgörande att tydliggöra dess syfte om
pedagogisk verksamhet för att säkerställa barns friytor (Boverket 2015, 59-61). Detta
möjliggör för att detaljplanen kan innehålla detaljerade egenskapsbestämmelser som
exempelvis ger skydd åt vegetation, hindrar att gården bebyggs och förbjuder stora
parkeringsplatser på friytan. För att tillgodose en tillräckligt stor friyta för skola eller förskola
förklarar Boverket att skolbyggnadens högsta bruttoarea (BTA, se ”Begrepp och
förkortningar”) kan anges i plankartan eftersom detta reglerar byggrätten. Under
28

detaljeplaneprocessen kan behovet av skol- samt förskoleplatser komma att ändras och
därför möjliggör detta för en framtida utökad byggrätt samtidigt som friytan likafullt
säkerställs.
Ett medel för att säkerställa stora friytor vid skolor och förskolor är att effektivisera
användningen av marken genom samutnyttjande (Boverket 2015, 61-62). Samutnyttjande
kan innebära att gården görs tillgänglig för att användas som mötes- och lekplats av vuxna
samt barn efter skoltid. Om det avser en kommunal skola kan kommunen möjliggöra för att
gård, idrottsplaner och lokaler används för andra aktiviteter under kvällar samt helger. I tät
stadsbebyggelse med brist på utrymme kan detta utgöra en strategi för att tillgodose
allmänhetens behov av större ytor. En annan form av samutnyttjande är att effektivisera
användningen av allmän plats. Detta innebär att exempelvis offentliga parker och grönytor
även används av en skolverksamhet för att utgöra komplement till gårdens mindre yta. Om
kommunen är huvudman för en allmän plats kan kommunen i detaljplanen beteckna en del av
platsen som kvartersmark för att säkerställa att en skola eller förskola ges företräde för
användning av området under skoltid.
3.2.4 Bygglov
Ett medel som är avgörande för utformningen av skol- och förskolegårdar är bygglovet som
kommunens byggnadsnämnd ansvarar för. Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs ett bygglov vid
nybyggnation, ombyggnation och annan ändring av byggnad som exempelvis innebär att en
hel eller del av befintlig byggnad tas i anspråk för ett väsentligt annat ändamål än det tidigare.
För åtgärd som genomförs inom planlagt område ska ett bygglov endast ges av kommunen om
det uppfyller ett antal krav som nämns i 9 kap. 30 § PBL varav grundprincipen är att åtgärden
ska stämma överens med befintlig detaljplan (Boverket 2016b, 31). Dock får
byggnadsnämnden godkänna särskilda avvikelser om dessa är förenliga med planens syfte
och avser en åtgärd av mindre omfattning. Enligt Boverket kan en sådan avvikelse exempelvis
omfatta en ringa överträdelse i byggnadshöjd. Vid förändrad markanvändning krävs dock att
detaljplanen ersätts eller förändras för att kommunen ska bevilja ett bygglov.
För att tillgodose behov av skolor och förskolor kan ett tidsbegränsat bygglov tillämpas. Enligt
9 kap. 33 § PBL får byggnadsnämnden besluta om ett tidsbegränsat bygglov om behovet av en
åtgärd är tillfälligt och om den sökande yrkar på detta. Dock finns det inte krav på att
åtgärden ska uppfylla alla förutsättningar som fordras vid ett permanent bygglov. Ett
tidsbegränsat bygglov kan ges för maximalt 15 år och motsvarar således den tidsperiod barn
går i skola och förskola (Boverket 2015, 67). Med grund i detta menar Boverket att det
tidsbegränsade bygglovet bör ses som en tillfällig lösning för skol- och förskoleverksamheter
3.2.5 Krav i skollagen
Vid utformning av skol-och förskolegårdar bör även kommunen beakta behovet av platser i
skolor och förskolor eftersom skollagen är ett grundläggande regelverk som kommunen ska
följa (se Figur 1). I skollagen förekommer inga bestämmelser om på vilken plats en
skolverksamhet ska utövas utan däremot ställs det krav på hur den ska bedrivas (Boverket
2015, 39). Enligt skollagen ska kommunen tillhandahålla plats för alla barn över ett år i
förskola eller annan pedagogisk verksamhet inom fyra månader. För att kunna möta behov av
skol- och förskoleplatser samt tillgodose en god utemiljö menar Boverket att kommunen
behöver bedriva en långsiktig planering med hjälp av lokalförsörjningsplaner.
Lokalförsörjningsplaner utgör verktyg som kommuner använder för att planera dess framtida
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behov av lokaler för olika typer av samhällsfunktioner (Eskilstuna kommun 2015b). Om
skolors och förskolors behov uppmärksammas under ett sent skede av planprocessen
förklarar Boverket (2015, 52) att det oftast leder till lösningar med paviljongbyggnader och
bristfälliga friytor som inte är tillräckligt stora.
Dock beskriver Boverket (2015, 53) att det finns det svårigheter i att planera för behovet av
friyta vid grundskolor med anledning av att varje elev numera har rätt att välja skola själv,
kommunal såväl som fristående. Eftersom många elever väljer en annan grundskola än den
som är lokaliserad närmast bostaden varierar skolornas belastning och således blir det svårt
att uppskatta antalet elever för respektive skola.
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4. METOD
Med utgångspunkt i samhällsvetenskaplig forskningsmetodik redogörs i följande kapitel för
studiens tillämpade metod vilken innefattar en litteraturstudie, fallstudie, dokumentstudie
och intervjuer. Inledningsvis motiveras och redovisas varför ett kvalitativt tillvägagångssätt
tillämpats för denna studie. Med utgångspunkt i studiens syfte beskrivs och ges därefter skäl
till litteraturstudiens respektive fallstudiens genomförande. I följande avsnitt redogörs för
insamling av empirisk data genom en dokumentstudie och intervjuer inom fallstudiens ramar
samt även expertintervjuer. Slutligen redovisas i detta kapitel de etiska aspekter som
genomsyrat studiens metodik.
4.1 Kvalitativ metod
I detta arbete används kvalitativ metod för att uppnå formulerat syfte och dess tillhörande
frågeställningar. Ahrne och Svensson (2011, 11-14) framhäver att kvalitativ forskning
tillämpas för att undersöka fenomen i samhället som ett kvantitativt tillvägagångssätt inte
möjliggör. Eftersom kvantitativ forskning avser mätning och tillämpning av statistiskt
material kan denna metod sägas generera en beräkning eller en mängd av ett fenomen som
exempelvis antal, summa eller differens. Ahrne och Svensson menar att det finns svårigheter i
att använda siffror och mätningar för att beskriva samhället och dess ingående sociala
interaktioner. Till skillnad från kvantitativ metod används ett kvalitativt tillvägagångssätt för
att infånga ”mjuka data” och skapa förståelse kring omätbara mekanismer som formar
samhället. Kvalitativa metoder tillämpas till exempel för att beskriva normer och värderingar,
hur makt utövas, varför konflikter uppstår och hur beslutsfattande processer går till. Eftersom
den kommunala samhällsplaneringen och dess beslutfattande processer utgör en mekanism
som formar samhället kan ett kvalitativt tillvägagångssätt anses lämpligt för att generera det
empiriska material som denna studie behöver. Bryman (2011, 355) förklarar att kvalitativa
metoder ofta syftar till att fokusera på det som är unikt för en särskild kontext och på
betydelsen av det fenomen som studeras. I detta fall undersöks det specifika fallet för
Eskilstuna kommun och hur de i sin samhällsplanering hanterar barnperspektivet, vilket
således motsvarar en kvalitativ studie.
En viktig beståndsdel i all forskning är dess trovärdighet gentemot läsaren (Svensson & Ahrne
2011, 26-27). Enligt Svensson och Ahrne kan en kvalitativ studie göras trovärdig genom att
tillämpa triangulering. Triangulering innebär att samma samhälleliga fenomen studeras
utifrån olika metoder, typer av data, teoretiska perspektiv eller forskare i syfte att generera en
mer objektiv bild av fenomenet. Eftersom detta arbete innefattar litteraturstudie,
expertintervjuer samt en fallstudie som inkluderar intervjuer och en dokumentstudie antogs
denna kombination av metoder frambringa trovärdighet till studiens resultat.
Ett problem med kvalitativ forskning är att resultat är svåra att generalisera och applicera på
andra miljöer eller sociala kontexter utöver den som studerats (Bryman 2011, 369). Enligt
Bryman är specifika fallstudier eller intervjupersoner i en viss organisation inte
representativa för en hel population utan generalisering av ett kvalitativt resultat bör göras
till teorin. Svensson och Ahrne (2011, 29) benämner detta som teoretisk generalisering och
förklarar att forskaren genom detta tillvägagångssätt strävar efter att relatera studiens
resultat till generella teoretiska ramverk och begrepp. Med grund i Brymans samt Svenssons
och Ahrnes resonemang kan en generalisering av denna studies resultat uppnås genom att
forma teoretiska slutsatser utifrån insamlad empirisk data och den teoretiska referensramen.
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4.2 Litteraturstudie
För att bidra med en ökad förståelse av hur den kommunala samhällsplaneringen kan
tillämpa ett barnperspektiv genomfördes en litteraturstudie baserad på teorier, tidigare
studier och dokument från myndigheter gällande vad som avser en god samhällsplanering för
barn. Litteraturstudien berör sakfrågor beträffande barnperspektiv, barnkonsekvensanalys
samt barnvänlig ute- och skolmiljö såväl som processrelaterad teori om kollaborativ
planering. Dessa bygger tillsammans upp studiens teoretiska referensram (se kapitel två),
vilken användes som utgångspunkt vid efterföljande diskussion av empiriskt material. Utöver
detta studerades även lagstiftning, statliga publikationer och dokument från kommunala
myndigheter gällande barns ute-samt skolmiljöer. Detta presenteras i kapitel tre och anses
centralt för att skapa en grundläggande förståelse av den kommunala samhällsplaneringens
förutsättningar för att skapa barnvänliga skol-och förskolegårdar i samband med stadens
förtätning. Den litteratur som används här upptäcktes och valdes ut genom att vidare
undersöka källhänvisningar i de studier samt avhandlingar som sökningar med verktygen
KTHB Primo och DiVA genererat. Vidare kompletterades litteraturstudien med data som
inhämtats från två expertintervjuer, vilka således också formar den teoretiska referensramen.
Litteraturstudiens tillvägagångssätt har sin grund i att den akademiska kunskapen
tillsammans med expertkunskap bedöms utgöra centrala synsätt för att uppnå syftet och
besvara dess tillhörande frågeställningar.
Under en av expertintervjuerna framträdde lokalisering av skolor och förskolor som en viktig
aspekt i den kommunala samhällsplaneringen. Med anledning av att denna aspekt uppkom
under ett senare skede av processen avgränsades litteraturstudien till att inte fördjupas i
tidigare studier och forskning gällande detta. För att kunna uppmärksamma en viktig del av
planprocessen undersöktes lokalisering av skolor samt förskolor däremot i fallstudien.
Dessutom användes expertintervjuns data om lokalisering i den teoretiska referensramen för
att möjliggöra en koppling till fallstudiens resultat.
4.3 Fallstudie
En fallstudie utgör en fördjupad och intensiv studie av ett specifikt fall, vilket kan avse en
särskild miljö eller organisation (Bryman 2011, 74-77). Motivet bakom tillämpningen av en
fallstudie är enligt Bryman vanligen ett intresse hos forskaren att studera det unika med ett
särskilt fall. Som tidigare nämnt innebär detta att det finns en svårighet att generalisera
fallstudiens resultat till andra kontexter. Bryman refererar till Robert K. Yin (2011, 77) som
redogör för olika former av fallstudier och menar dock att en viss fallstudie kan väljas i syfte
för att representera en mer generell kategori som den tillhör. Denna form benämns som
exemplifierad fallstudie och kan även väljas för att den utgör en lämplig kontext för att
besvara en studies forskningsfrågor. Eftersom barnperspektivet framgår vara svårt att
inkludera i samband med Eskilstuna kommuns samhällsplanering är det därför lämpligt att
studera detta specifika fall. Samtidigt är syftet med studien av Eskilstuna att kunna
representera den mer generella kommunala samhällsplaneringen och således innebär detta
att arbetets tillvägagångssätt motsvarar en exemplifierad fallstudie.
4.3.1 Eskilstuna kommun
Valet att studera fallet Eskilstuna kommun har sin grund i en personlig anknytning till staden
och en tidigare genomförd praktik på planavdelningen på Eskilstunas
stadsbyggnadsförvaltning. Denna praktik resulterade i en fortsatt kontakt med kommunen
32

och i sin tur en möjlighet att genomföra mitt examensarbete inom dess organisation.
Dessutom var anledningen till detta val att det i Eskilstuna kommun finns ett behov som
stämmer överens med mitt eget forskningsintresse: barn i stadsplanering. Som tidigare nämnt
behöver Eskilstuna i sin samhällsplanering stöd i tillämpningen av ett barnperspektiv och
därför beslutades i samförstånd med handledare på kommunen att studera skolors och
förskolors utemiljöer. Genom att utföra studien på planavdelningen möjliggjordes för insyn i
kommunens samhällsplanering och således kunde svårigheter, utmaningar samt möjligheter
gällande tillämpning av barnperspektivet åskådliggöras.
Denna fallstudie avser att undersöka Eskilstuna kommuns arbetssätt beträffande
barnperspektivet i samband med stadens utveckling. För att åskådliggöra kommunens
praktiska arbetsprocess har fyra projekt där barn och dess skol-samt förskolegårdar berörs
valts ut i samråd med handledare på Eskilstuna kommun (se Tabell 2 nedan). Ursprungligen
skulle fem projekt ha studerats men med anledning av att kommunen inte hade färdigt
material att tillhandahålla för ett av projekten valdes detta att uteslutas under processen. I
Tabell 2 redogörs för den del av planprocessen som projektet avser, om det är pågående eller
avslutat och om detta berör befintlig eller avser nybyggnation av skola alternativt förskola.
Studien av dessa projekt utförs mer översiktligt genom att fokusera på de sakfrågor som
behandlas i den teoretiska referensramen.
Tabell 2. En sammanställning av de fyra projekt som valts att undersökas i fallstudien.

Projekt

Typ av process

Pågående/avslutad

Forskaren 1
Västergatans
förskola
Vulkanen 3
Skogsängen

Detaljplan
Bygglov

Pågående
Avslutad

Ny/befintlig
skola/förskola
Befintlig
Ny

Detaljplan
Planprogram

Pågående
Pågående

Ny
Ny och befintlig

För att generera en djupare förståelse av Eskilstuna kommuns arbete med skolors och
förskolors utemiljöer valdes två av dessa projekt ut för att studeras mer ingående: Forskaren
1 och Västergatans förskola. Studien av Forskaren 1 och Västergatans förskola fördjupades
genom att fokusera på Eskilstuna kommuns arbetsprocess och utföra intervjuer med
involverade tjänstemän. Även dessa projekt valdes ut i samråd med handledare på Eskilstuna
kommun. Enligt Svensson och Ahrne (2011, 29) kan möjligheten till generalisering i en
kvalitativ studie öka om ett flertal miljöer studeras och sedan jämförs. Med grund i detta
ansågs urvalet av dessa projekt lämpligt då de utgör två olika typer av miljöer, en nybyggd
förskola och en befintlig skola vars gård ska förtätas. Genom att studera två olika slags projekt
ökar möjligheten till att dra slutsatser om Eskilstuna kommuns arbete med barnperspektivet.
4.4 Insamling av empirisk data
Följande avsnitt presenterar och motiverar för de metoder som tillämpats för att inhämta
empirisk data. Dessa avser en dokumentstudie och intervjuer med tjänstemän på Eskilstuna
kommun samt experter.
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4.4.1 Dokumentstudie
För att infånga data avseende de fyra olika projekten inom fallstudiens ramar har ett flertal
kommunala dokument studerats. Dessa dokument avser två detaljplaner med tillhörande
planbeskrivningar samt kartor, ett planprogram och bygglovshandlingar (se Tabell 2 ovan).
Anledningen till att dessa valdes ut var att de utgjorde projektspecifikt material som
kommunen hade att tillhandahålla. Dessutom ansågs det lämpligt att studera de dokument
som redogör för utformningen av respektive skol-eller förskolegård för att kunna koppla
detta till den teoretiska referensramen. Dokumentstudien utfördes genom att tillämpa
kvalitativ innehållsanalys (Bryman 2011, 505). Enligt Bryman är kvalitativ innehållsanalys en
av de vanligaste metoderna för att analysera dokument och innebär att forskaren strävar efter
att finna bakomliggande teman i materialet. Med grund i Brymans resonemang har studien av
kommunens dokument syftat till att finna teman som berör och motiverar för tillämpning av
barnperspektivet med fokus på skol- och förskolegårdar. I detta fall eftersöktes teman som
kan sammankopplas med de faktorer som redogörs för barnvänlighet i den teoretiska
referensramen: plats för utelek, trafik, gröna och naturliga miljöer, variation samt utmaningar.
Under arbetsprocessen framkom att dokumentstudien behövde kompletteras med andra
informationskällor. Som komplement till dokumentstudien har Eskilstuna kommuns
kartverktyg ”Eskilstunakartan” tillämpats eftersom denna erbjuder platsbunden information
om projektens omgivande stadsmiljö och således lokalisering (se förtydligande i avsnitt 5.4).
För att infånga data om trafiksituationen i stadsmiljön har även kommunens rapport om
trafikstatistik ”Trafiken i Eskilstuna” använts. Dock används rapporten från år 2014 eftersom
denna är den senaste versionen som innehåller bilagor om trafikflöden och olyckor i
projektens omgivande stadsmiljö.
4.4.2 Intervjuer
I detta fall avser studien att samla in data gällande erfarenheter, kunskap och upplevelser av
den kommunala samhällsplaneringen. Ahrne och Svensson (2011, 23) förklarar att
människors upplevelser och tankesätt inte går att observera utan kan infångas med språkliga
redogörelser. Med grund i detta användes därför intervjuer som metod för att generera
förståelse om hur den kommunala samhällsplaneringen arbetar med barnperspektivet.
I denna studie tillämpades semi-strukturerad intervju eftersom det är en flexibel metod som
ger forskaren tillgång till mer utvecklade och innehållsrika svar. Den semi-strukturerade
intervjun innebär att forskaren utgår från en lista med frågor och teman vilka följs i en
förutbestämd ordning (Lantz 1993, 21; Bryman 2011, 415). Bryman benämner listan som en
intervjuguide och förklarar att denna är följsam gentemot intervjupersonens svar, vilket
medför att forskaren kan anpassa frågor samt deras ordning därefter. Eftersom
intervjupersonen tillåts bygga vidare på sina svar och behandla andra frågeområden än de
som initialt formulerats kan forskaren generera en mer detaljerad data (Saunders, Lewis &
Thornhill 2009, 324). Eftersom detta kan bidra till en fördjupad förståelse av ämnesområdet
ansågs semi-strukturerad intervju vara användbart för att besvara studiens frågeställningar.
För att kunna fokusera på intervjupersonens svar och följa upp intressanta punkter spelades
samtliga intervjuer in. Bryman (2011, 428) menar att en fördel med detta är att inspelningen
kan användas för att djupare analysera svar och infånga detaljer som inte uppfattats vid
intervjutillfället. Dock är det viktigt att ha i åtanke att en inspelning kan resultera i att
situationen upplevs som obekväm vilket leder till att intervjupersonen blir mer eftertänksam i
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sina svar. Med hjälp av inspelningarna utfördes översiktliga transkriberingar av insamlad data
vilket innebar att nyckelord och teman som kan sammankopplas med den teoretiska
referensramen eftersöktes samt sammanställdes. Dessutom söktes efter likheter och
skillnader mellan data som genererats från fallstudiens intervjuer för att kunna belysa
möjligheter samt utmaningar i kommunens arbetsprocess.
Fallstudiens intervjuer

För att möjliggöra insamling av empirisk data menar Ahrne och Svensson (2011, 10) att
metoden bör fokusera på de människor som verkar inom och bygger upp dessa fenomen. I
detta arbete beträffar fallstudien Eskilstuna kommun och därför har tjänstemän som är
involverade i kommunens samhällsplanering beträffande skolor samt förskolor intervjuats.
Syftet med dessa intervjuer är att generera empirisk data om kommunens arbete generellt
men även gällande de två specifika projekt som valts ut att studeras mer djupgående. I
fallstudien har det genomförts totalt fyra intervjuer, varav en av dessa utfördes i syfte att
endast beröra kommunens generella strategier och inte projektspecifika data. Med hjälp av
handledare på kommunen gjordes urvalet av intervjupersonerna med avseende på att dessa
har eller har haft en ansvarig roll i något av de två studerade projekten. Vidare var syftet att
respektive projekt skulle representeras av tjänstemän från både stadsbyggnads- och barn-och
utbildningsförvaltningen för att kunna generera en bredare förståelse av arbetsprocessen. För
intervjun som avsågs att endast inhämta data om generella strategier valdes intervjupersonen
ut med anledning av att denne är involverad i kommunens övergripande arbete. Tabell 3
nedan sammanställer fallstudiens intervjuer utifrån intervjupersonens yrke, tillhörande
förvaltning och avledning samt vilket projekt denne ansvarar eller ansvarat för. Med
anledning av att två intervjupersoner hade samma yrkestitel användes numrering för att
urskilja dessa.
I kapitlet som redogör för studiens resultat refereras samtliga intervjuer med respektive
intervjupersons yrkestitel i fotnot. Utöver dessa kompletterades intervjuerna med
Planarkitekt 1 och Fastighetsplaneraren för att få tillgång till ytterligare information som
under processen insågs vara nödvändigt. För att urskilja dessa refereras samtliga intervjuer
och kompletterande samtal även med den form av kommunikation som avses: intervju,
epostkorrespondens eller personligt möte. Fullständig referens för respektive intervju och
kompletterande samtal redovisas i listan ”Personlig kommunikation” i referenslistan.
Tabell 3. Översikt av fallstudiens intervjuer.

Yrke
Planarkitekt 1

Förvaltning och avdelning
Stadsbyggnadsförvaltningen,
planavdelningen
Fastighetsplanerare Barn-och
utbildningsförvaltningen
Byggnadsinspektör Stadsbyggnadsförvaltningen,
bygglovsavdelningen
Planarkitekt 2
Stadsbyggnadsförvaltningen,
planavdelningen

Projekt/ansvar
Generella strategier
Västergatans förskola och
Forskaren 1
Västergatans förskola
Forskaren 1

Utifrån Brymans (2011, 415- 422) resonemang om intervjuguide utformades en lista med
frågor och teman innan respektive intervjus genomförande. Dessa frågor och teman
formulerades med utgångspunkt i studiens syfte samt frågeställningar. Dessutom anpassades
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intervjuguiden till det specifika projekt eller ansvar som intervjupersonen är sammankopplad
med.
Expertintervjuer

I denna studie användes även två semi-strukturerade expertintervjuer för att generera en
ökad förståelse om barnperspektivet i samhällsplanering. Experternas perspektiv utgör ett
empiriskt komplement till teorier, forskning och dokument från myndigheter som redovisas i
den teoretiska referensramen. Förutom att bekräfta aspekter kan detta tillvägagångssätt även
bidra med användbar information som litteraturstudien inte infångat. I likhet med
fallstudiens intervjuer tillämpades en intervjuguide för respektive expertintervju inom vilken
teman och frågor utformades utifrån studiens frågeställningar samt litteraturstudiens
resultat. I likhet med fallstudien refereras respektive expertintervju med intervjupersonens
namn och den form av kommunikation som avses i fotnot. Den fullständiga referensen
redogörs även för dessa i referenslistan.
Experterna i denna studie utgörs av Anna Wennberg som är landskapsarkitekt på Tyréns och
översiktsplaneraren/landskapsarkitekten Lisa Klingwall på Stockholms stad. Med stöd av
handledare på Kungliga Tekniska Högskolan valdes dessa två intervjupersoner ut eftersom de
på olika sätt arbetar med barn i stadsplaneringen och således ansågs ha kunskap om
barnperspektivets tillämpning. Anna Wennberg har arbetat på Tyréns, tidigare AQ Arkitekter,
i drygt 12 år och har utformat cirka 70 skol- samt förskolegårdar i olika delar av Sverige
under sin yrkeskarriär.13 Lisa Klingwall är verksam på strategi- och utvecklingsenheten på
stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad där hon arbetat med barn-och ungdomsfrågor i den
växande staden i fyra år.14 I sitt yrke fokuserar Klingwall på att implementera
barnkonventionen i stadsplaneringen genom att ta fram nya verktyg för
barnkonsekvensanalys. Intervjuerna genomfördes på respektive experts arbetsplats: Tyréns i
Eskilstuna och stadsbyggnadskontoret i Stockholm.
4.5 Etiska aspekter
Nedan presenteras de grundläggande etiska aspekter som genomsyrat denna studies
tillvägagångsätt: informerat samtycke, anonymitet och förhållningssätt.
4.5.1 Informerat samtycke
En viktigt etisk princip är att säkerställa informerat samtycke, vilket innebär att
intervjupersonen ska bli informerad om undersökningens innebörd innan denne medger sitt
deltagande (Svensson & Ahrne 2011, 31). Därför har samtliga intervjupersoner i denna studie
meddelats om studiens syfte och vad deras medverkan ska användas till före intervjuernas
genomförande. Dessutom fick intervjupersonerna genom mailkontakt tillgång till de frågor
och teman som intervjun avsåg att beröra för att de skulle kunna ta del av dessa innan
genomförandet.
4.5.2 Anonymitet
Enligt Svensson och Ahrne (2011, 31) utgör anonymitet ett viktigt etiskt åtagande vid
forskningsstudier för att skydda individers integritet. Anonymitet tillämpas för att uppnå
13
14

Anna Wennberg, intervju
Lisa Klingwall, intervju
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konfidentialitet, vilket innebär att insamlad data ska användas på ett sätt som medför att
enskilda intervjupersoner inte ska kunna identifieras av utomstående. Saunders, Lewis och
Thornhill refererar till Healey och Rawlinson (2009, 331) som beskriver att säkerställandet av
konfidentialitet kan resultera i att intervjupersonen blir mer avslappnad och öppen för
diskussion av särskilda frågeområden. Tillämpning av både konfidentialitet och anonymitet
kan även minska risken för förvrängda svar och således öka trovärdigheten i studiens
resultat.
I denna studie valdes anonymitet att tillämpas för fallstudiens intervjuer och inte för
expertintervjuerna. Anledningen till detta var en strävan att uppnå en ökad trovärdighet om
att expertintervjuerna genererat data baserad på expertkunskap. Följaktligen tillämpades den
etiska principen om samtycke genom att respektive expert tillfrågades och godkände att
dennes namn används i studien.
4.5.3 Förhållningssätt
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009, 326) kan forskarens förhållningssätt och
uppträdande vid intervjuer förvränga samt ha inverkan på intervjupersonens svar. Med grund
i detta har det vid samtliga intervjuer strävats efter ett neutralt förhållningssätt för att
generera ett mer trovärdigt resultat. Dessutom poängteras vikten av objektivitet vid analys av
insamlad data eftersom brist på detta kan generera missvisande slutsatser (Saunders, Lewis &
Thornhill 2009, 199).
Eftersom denna studie genomfördes på en avdelning inom Eskilstuna kommuns verksamhet
där jag tidigare praktiserat och etablerat sociala relationer beaktades även min position i
förhållande till sammanhanget. I likhet med ovanstående resonemang strävade jag således i
min roll som forskare efter att tillämpa ett neutralt förhållningssätt genom hela studien.
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5. RESULTAT
I följande kapitel redovisas de resultat som genererats från fallstudien av Eskilstuna
kommuns samhällsplanering. I fallstudien framgår det att kommunens övergripande arbete
med ny-och tillbyggnad av skolor samt förskolor är en förutsättning för barns utemiljöer.
Därför berör följande kapitel både utemiljöer och Eskilstuna kommuns övergripande
arbetsprocess, dock med ett grundläggande fokus på utemiljön. Inledningsvis redogörs för
Eskilstunas utveckling de senaste åren och hur detta haft en inverkan på skolor och förskolor
samt tillhörande utemiljöer. För att få en förståelse av Eskilstuna kommuns övergripande
samhällsplanering redovisas därefter innehållet i översiktsplanen med fokus på
barnperspektiv samt skolor och förskolor. I efterföljande avsnitt beskrivs Eskilstuna
kommuns övergripande arbete med ny- och tillbyggnation av skolor samt förskolor. Efter
detta redogörs för resultatet från studien av de fyra specifika projekten där fokus ligger på
berörda skolors och förskolors utemiljöer. Avslutningsvis redovisas kommunens
arbetsprocess kring skolors samt förskolors utemiljöer utifrån de två projekt som valdes att
studeras mer ingående.
5.1 Eskilstunas utveckling
Eskilstuna kommuns samhällsplanering upplever för närvarande en problematik med att
tillgodose behovet av skolor och förskolor. Med anledning av att Eskilstunas befolkning de
senaste åren har växt fortare än vad som prognostiserats för har kommunen tidigare inte
hunnit med att planera för behovet av skol-och förskoleplatser som ökat i samband med
detta.15 Planarkitekt 1 (se fullständig referens i referenslistan) beskriver att Eskilstuna
kommun rent historiskt inte varit medvetna om att kommunen haft kapacitet att växa så pass
mycket och vad detta ställer för krav på samhällsplaneringen. Enligt Fastighetsplaneraren16
på barn-och utbildningsförvaltningen (se referenslistan) som har ett övergripande ansvar att
tillgodose behov av platser i grundskolor har Eskilstuna kommun sedan tio år tillbaka lagt ned
skolor, vilka de i nuläget måste bygga upp igen. Eskilstuna befinner sig därför för närvarande i
en pressande situation inom vilken samhällsplaneringen fort behöver se till att varje barn
erbjuds plats i skola eller förskola.
Utöver pressen att uppfylla skollagens krav har Eskilstuna i nuläget även brist på
kommunalägd mark vilket påverkar skolors och förskolors utemiljöer.15 Med anledning av
denna brist är det svårt för kommunen att hitta tillräckligt stora tomter för att lokalisera
förskolor och skolor där barns friytor kan tillgodoses. I kombination med pressen har bristen
på tomter resulterat i att kommunen tvingats använda kortsiktiga åtgärder såsom tillfälliga
bygglov för nya förskolor och modullösningar på befintliga gårdar.17 Eftersom det finns en
liten andel kommunal mark att tillgå är det numera en konkurrens om ytan mellan skolor
eller förskolor och andra samhällsfunktioner. I och med att den snabba befolkningsökningen
resulterade i en plötslig bostadsbrist menar Planarkitekt 218 (se referenslistan) att
kommunen har prioriterat bostadsförsörjningen över samhällsservice såsom förskolor och
skolor. Exempelvis lade Eskilstuna kommun ned en skola för ett par år sedan för att istället
planlägga området till bostäder. Vidare beskriver Fastighetsplaneraren16 att kommunens
15

Planarkitekt 1, intervju
Fastighetsplanerare, intervju
17 Fastighetsplanerare, intervju; Planarkitekt 1, intervju
18 Planarkitekt 2, intervju
16
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nuvarande förtätningsstrategier har bidragit till bristen på tomter och således försvårat
arbetet med uppnå stora friytor för skolor samt förskolor i vissa områden i staden.
5.2 Översiktsplan 2030
I Eskilstunas aktuella översiktsplan som vann laga kraft 2016 anges vägledning för
kommunens framtida bebyggelseutveckling samt mark- och vattenanvändning inom vilken
planering av skol- och förskoleverksamheter inkluderas. Planen beskriver att det krävs
flexibla lösningar för skolor och förskolor eftersom förändringar i åldersstruktur, det fria
skolvalet och antalet friskolor gör det svårt att uppskatta behovet av platser i olika områden
(Eskilstuna kommun 2013b, 23). Dock anger inte Översiktsplan 2030 strategier eller riktlinjer
för skolors och förskolors utemiljöer.19 Dessutom finns det för kommunens mark- och
vattenanvändning inga utpekade områden avsedda för framtida planering av grundskolor och
förskolor utan fokus ligger på att stadens ska förtätas. Eftersom planen syftar till att skapa
förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle är grundprincipen för stadens
bebyggelsestruktur att förtäta staden inifrån och ut (Eskilstuna kommun 2013b, 5).
I översiktsplanen redogörs för ett barnperspektiv genom att FN:s barnkonvention utpekas
som en grundläggande förutsättning för kommande planering (Eskilstuna kommun 2013a, 9).
Med grund i barnkonventionen beskrivs vikten att tydliggöra barnperspektivet i den
kommunala samhällsplaneringen och samtidigt möjliggöra för barns inflytande samt
delaktighet i processen. I kommunens ställningstagande gällande bostäder och boende
förklaras att barnperspektivet ska ha hög prioritet i all detaljplaneläggning, framförallt
gällande lekmiljöer och trygga skolvägar (Eskilstuna kommun 2013b, 16).
Översiktsplanen anger kvantitativa mål för bostäder, dock finns inga uppsatta mål för andelen
skolor och förskolor som ska tillföras i förhållande till antalet nybyggda bostäder.20 Eftersom
befolkningen förväntas öka med 500-600 invånare årligen fordras en planberedskap som
motsvarar 300-400 bostäder per år (Eskilstuna kommun 2013b, 12). Dock beräknas antalet
barn öka i samma takt som stadens totala befolkning (Eskilstuna kommun 2013a, 7).
5.3 Ny- och tillbyggnad av skolor och förskolor
I följande avsnitt redogörs för kommunens övergripande arbete med ny- och tillbyggnad av
skolor samt förskolor med tillhörande utemiljöer. Eftersom lokalisering av skolor och
förskolor framgår som avgörande för barns utemiljöer redogörs inledningsvis för denna
process. Därefter beskrivs hur Eskilstuna kommun i sin samhällsplanering generellt arbetar
med utformningen av skolors och förskolors utemiljöer. Avslutningsvis redogörs för
förvaltningars samverkan och behovet av riktlinjer vid ny-och tillbyggnad av skolor samt
förskolor.
5.3.1 Lokalisering
Med anledning av den kraftiga befolkningstillväxten och dagens stora behov av skol- och
förskoleplatser är Eskilstuna kommuns övergripande arbete med skolor och förskolor inriktat
på att finna lokaliseringar för dessa.21 Arbetet med lokaliseringen är sammankopplat med
19

Planarkitekt 1, intervju
Planarkitekt 2, intervju
21 Fastighetsplanerare, intervju
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kommunens lokalförsörjningsarbete som syftar till en process att tillgodose framtida behovet
av lokaler för olika verksamheter eller samhällsservice på ett långsiktigt, ekologiskt, hållbart
och kostnadseffektivt sätt (Eskilstuna kommun 2015b, 3-5). För att kunna säkerställa en
kostnadseffektiv lokalförsörjning har Eskilstuna som kommun tagit fram ett dokument med
övergripande riktlinjer som de ska utgå från vid planering av skol- och förskolelokaler. Dessa
riktlinjer innehåller nyckeltal som anger att grundskolors bruksarea inte bör överstiga 12-14
m2 per elev och att lokalarean i förskolor inte bör vara större än 7- 9,5 m2 per barn. Utöver att
reglera lokalernas storlek avser riktlinjerna även kvalitetskrav för inomhusmiljön. Dock finns
inga riktlinjer för skolors och förskolors utemiljöer.
Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjning för skolor och förskolor omfattar en arbetsprocess som innebär att barn-och
utbildningsförvaltningen gör inventering av nuvarande och framtida behov av lokaler, vilket
redovisas i en lokalförsörjningsplan.22 Denna plan fastställs formellt en gång om året, dock
behöver denna plan uppdateras kontinuerligt för att möta dagens behov. Enligt
Fastighetsplaneraren23 är barn-och utbildningsförvaltningen i nuläget i slutskedet av arbetet
med sin lokalförsörjningsplan som ska gälla för fem år och framåt. Denna plan redovisar
antalet barn som kommunens skol- och förskoleverksamheter beräknas växa med i
genomsnitt per år vilket enligt Fastighetsplaneraren avser 90- 100 barn i förskolan och 270
elever i grundskolan. Detta innebär att Eskilstuna kommun behöver bygga en ny förskola om
året och en ny grundskola vartannat år. I planen anges områden där grundskolors platser inte
är tillräckliga och även områden avsedda för ny bostadsbebyggelse som i nuläget saknar
närliggande skolor eller förskolor.24 Utifrån detta redogör den kommande
lokalförsörjningsplanen för att grundskolans behöver tillgodose 510 nya platser till år 2018.
Barn-och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan lämnas in som underlag till
kommunledningskontorets som samordnar samtliga förvaltningars planer och behov av
lokaler.22 Detta resulterar i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan som redovisar hur
kommunens totala behov av lokaler kan tillgodoses genom lokalprojekt (Eskilstuna kommun
2015b, 7). Enligt Fastighetsplaneraren22 är den kommunövergripande planen kopplad till
ekonomi eftersom den utifrån kommunens investeringsmedel fastställer de behov som kan
tillgodoses. Således är denna avgörande för ny- och tillbyggnad av skolor eller förskolor.
Vid framtagandet av lokalförsörjningsplaner poängterar Planarkitekt 125 som i nuläget
arbetar med lokalisering av skolor och förskolor vikten av att dessa planer förhåller sig till
samma tidsperspektiv som detaljplaneringen. Ett tidsperspektiv som inte motsvarar
planprocessens gör det svårt för planavdelningen att hinna uppfylla behoven i tid och således
åtgärdas akuta platsbehov med tillfälliga lösningar som exempelvis barackskolor.26 Därför
framhäver både Planarkitekt 1 och Planarkitekt 2 betydelsen av att det finns en medvetenhet
hos andra aktörer att planprocessen är lång, det vill säga att det tar tid att gå från behov till
klar detaljplan och därefter färdig skolbyggnad. Dock menar Planarkitekt 125 att det i nuläget
finns en större framförhållning att lyfta in behoven av skolor och förskolor eftersom dagens
lokalförsörjningsplaner utgår från ett längre tidsperspektiv jämfört med tidigare.
22

Fastighetsplanerare, personligt möte
Fastighetsplanerare, intervju
24 Fastighetsplanerare, epostkorrespondens
25 Planarkitekt 1, intervju
26 Planarkitekt 1, intervju; Planarkitekt 2, intervju
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Volymstudie

Vid större byggnationer och nybyggnationer av skolor eller förskolor är det barn-och
utbildningsförvaltningen som initierar till lokaliseringsprocessen (Eskilstuna kommun 2015b,
8). Efter att barn-och utbildningsförvaltningen konstaterat att det finns ett behov av skol- och
förskolelokaler ger de i uppdrag till planavdelningen, mark- och exploateringskontoret samt
kommunledningskontoret27 att de tillsammans ska utreda var i kommunen det finns
möjlighet att bygga den skola eller förskola som behövs.28 I detta skede genomförs en
volymstudie vars syfte är att undersöka alternativa lokaliseringar och lösningar för den volym
som behövs för skolan eller förskolan.29 Eftersom översiktsplanen inte pekar ut områden för
lokalisering av skolor och förskolor utreder mark-och exploateringskontoret vilka fastigheter
som finns att tillgå och därmed ger förslag om var skolan eller förskolan kan lokaliseras.
Utifrån sin kompetens är det därefter tjänstemän på planavdelningen som genom planbesked
bedömer om detta förslag är lämpligt att planläggas eller inte.
5.3.2 Skolors och förskolors utformning
Då det finns en tomt med en byggrätt där skolan eller förskolan kan lokaliseras initierar barnoch utbildningsförvaltningen till en förstudie, det vill säga framtagandet av ett förslag som
berör utformning av både inne-och utemiljön.28 I de fall det krävs detaljplaneläggning
förklarar Planarkitekt 130 att förstudien utförs parallellt med detaljeplaneprocessen och
således i samarbete med planavdelningen. Arbetet med förstudien innebär att barn- och
utbildningsförvaltningen skickar en beställning till Eskilstuna kommunfastigheter31 att
genomföra förstudien utifrån en kravspecifikation som kortfattat redogör för de krav som
ställs på byggnationens utformning.28 Utöver de typer av lokaler och antalet elever skolan
eller förskolan ska inrymma omfattar kravspecifikationen även utemiljön och vilka element
den ska innehålla. Vid utformningen utgår barn-och utbildningsförvaltningen förutom
platsbehovet från de nämnda riktlinjerna för inomhusarea per barn.
Utöver riktlinjer såsom lokalförsörjningprogrammet och beräknat platsbehov har barn-och
utbildningsförvaltningen även ett förskoleprogram som är avsett att användas som
utgångspunkt vid utformning av förskolor och dess utemiljöer.28 Syftet med detta program,
som i nuläget är under revidering, är att ange pedagogisk idé och vision för kommande
förskolor där barnets perspektiv är i fokus. Enligt Fastighetsplaneraren kan detta program ses
som en form av kravspecifikation eftersom det innehåller praktiska beskrivningar gällande
utformning av förskolans lokaler och dess utemiljö. Under revideringen är idén att
programmet ska involvera delar från Boverkets vägledning kring skol- och förskolegårdar för
utemiljön. Med anledning av att Eskilstuna kommun inte har byggt en ny grundskola på
många år förklarar Fastighetsplaneraren att det i nuläget inte finns ett grundskoleprogram.
Dock pågår det ett arbete med att ta fram ett program för grundskolan som i likhet med
förskoleprogrammet ska innehålla delar kring både byggnad och utemiljö.

27

Med uppdrag från kommunstyrelsen samordnar kommunledningskontoret ur ett övergripande perspektiv
kommunens olika intressen (Eskilstuna kommun 2017a).
28 Fastighetsplanerare, intervju
29 Planarkitekt 1, intervju
30 Planarkitekt 1, personligt möte
31 Eskilstunas kommunala fastighetsbolag som bygger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler (Eskilstuna
kommunfastigheter u.å.).
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5.3.3 Samverkan mellan förvaltningar
Enligt Planarkitekt 232 är samspelet mellan barn-och utbildningsförvaltningen och
planavdelningen en utmaning för att uppnå goda utemiljöer för skolor samt förskolor. Liksom
tidsperspektivet i lokalförsörjningsplanen menar Planarkitekt 2 att barn-och
utbildningsförvaltningen behöver redogöra för sina behov i ett tidigare skede av
planprocessen för att planavdelningen ska hinna planlägga i tid. Därför poängteras vikten av
att dessa två parter håller en långsiktig dialog, vilket både Planarkitekt 2 och
Fastighetsplaneraren33 poängterar att de i nuläget förbättrat. Enligt Fastighetsplaneraren blir
barn-och utbildningsförvaltningen numera involverade i ett tidigare skede av planprocessen
samtidigt som de har nästintill regelbundna möten med tjänstemän på planavdelningen.
Fastighetsplaneraren ger exempel på ett samarbete som upplevts positivt genom att hänvisa
till ett projekt där barn-och utbildningsförvaltningen från start involverats i diskussioner och
kunnat bevaka sina intressen. Vidare poängteras vikten av att barn-och
utbildningsförvaltningen deltar i processen eftersom de har kunskap om
befolkningsprognoser och om skolors samt förskolors nuvarande situation i områden som
avses utvecklas. Att bli involverad i ett tidigt skede beskriver Fastighetsplaneraren därför som
ett önskvärt arbetssätt eftersom detta möjliggör för framförhållning.
5.3.4 Behov av kommunövergripande riktlinjer
I samtliga intervjuer framgår att utemiljön upplevs som en svårighet att tillgodose vid
planläggning av skolor samt förskolor och därför poängteras att Eskilstunas
samhällsplanering behöver införa gemensamma riktlinjer för friytan. Eftersom kommunen
inte har övergripande strategier eller riktlinjer gällande friytor bedöms därför lämpligheten
för närvarande utifrån det enskilda fallet.34 Med andra ord innebär detta att det är ansvarig
handläggares resonemang kring skolans eller förskolans friyta som blir avgörande vid
lokaliseringsprövningar, detaljplaneläggning eller bygglovsärenden.35 Planarkitekt 1 och
Planarkitekt 2 menar att kommunövergripande riktlinjer eller en skolgårdspolicy skulle ge
den enskilde handläggaren stöd i sina bedömningar och således möjliggöra för att ställa krav i
olika typer av ärenden.
Med anledning av brist på mark i de centrala delarna av Eskilstuna framhäver Planarkitekt 1,
Planarkitekt 2 och Fastighetsplaneraren behovet av att införa flexibla riktlinjer för friytan.36
Samtliga tre intervjupersoner resonerar kring behovet av riktlinjer som ställer olika krav på
friytan och dess storlek utifrån vilken del av staden den är lokaliserad. Exempelvis skulle
detta möjliggöra för kommunen att ställa mindre krav på friytan i täta och centrala delar av
Eskilstuna i jämförelse med glesare områden utanför staden. Vidare förklarar Planarkitekt 134
att det finns ett behov av riktlinjer för hur kommunen ska vikta mellan friytan och andra
parametrar, såsom skolans eller förskolans närhet till park. Planarkitekt 1 resonerar kring
riktlinjer som innebär att det är lämpligt att friytan minskas om skolan eller förskolan har
närhet till park.
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Planarkitekt 2, intervju
Fastighetsplanerare, intervju
34 Planarkitekt 1, intervju
35 Planarkitekt 1, intervju; Planarkitekt 2, intervju
36 Fastighetsplanerare, intervju; Planarkitekt 1, intervju; Planarkitekt 2, intervju
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5.4 Dokumentstudie: skolors och förskolors utemiljöer
Nedan presenteras resultatet från studien av de fyra utvalda projekt som inom Eskilstuna
kommuns samhällsplanering berör förskolors och skolors utemiljöer, se övergripande karta i
Figur 2. Resultatet av respektive projekt redogör för både skolans eller förskolans lokalisering
i förhållande till omgivande stadsmiljön och den specifika skolmiljön. Detta redovisas med
utgångpunkt i de faktorer som i den teoretiska referensramen behandlas gällande
barnvänlighet: plats för utelek, trafik, gröna och naturliga miljöer, variation samt utmaningar.
Dessutom presenteras skolans eller förskolans lokalisering i förhållande stadsmiljön utifrån
dess närhet till offentliga friytor. För att tydliggöra resultatet från denna studie sammanställs
därför i slutet av detta avsnitt de väsentligaste resultaten för respektive projekt, se Tabell 4.

Figur 2. Övergripande karta som illustrerar respektive projekts lokalisering i
Eskilstuna. Bakgrundskartan är hämtad från Eskilstunakartan (Eskilstuna
kommun 2017b).

Vid redogörelse av skolans eller förskolans omgivande stadsmiljön har som tidigare nämnt
trafikstatistik och Eskilstunakartan använts som komplement för samtliga projekt. Vid
tillämpningen av Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b) valdes följande lager ut att
studeras i stadsmiljön: Lekplatser, Spontanidrottsplatser, Idrottsplatser, Naturreservat,
Friluftsområden och Hastighetsgränser. Dock ska nämnas att lagret som avser
hastighetsgränser endast har använts för att uppskatta bullernivåer i de projekt där detta inte
redovisats. Denna studie avgränsas genom att studera ovanstående lager inom en radie om
cirka 500 meter från skolan eller förskolan. Däremot har det för samtliga projekt undersökts
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närmast belägna naturreservat och friluftsområde trots att dessa är lokaliserade på ett längre
avstånd. Med hjälp av Eskilstunakartans mätverktyg beräknades gångavstånd till platser i
stadsmiljön och därför poängteras att samtliga mätningar inte utgör exakta mått. Eftersom
närhet till offentliga parker behandlas i den teoretiska referensramen avser mätningen
kortast möjliga gångsträcka från skolan eller förskolan till platsen.
5.4.1 Forskaren 1
Detaljplanen för Forskaren 1, som i nuläget är ute på granskning, syftar till att möjliggöra
förtätning av en grundskoleverksamhet, Björktorpsskolan, inom befintlig fastighet (Eskilstuna
kommun 2016a, 2). Utbyggnaden av skolan ska möjliggöra för en verksamhet som inrymmer
maximalt 425 elever.
Stadsmiljö

Skolan som planförslaget avser är lokaliserad i ett bostadsområde i centrala Eskilstuna inom
vilket det finns olika typer av platser för barns lek och utevistelse i stadsmiljön (se Figur 3).

Figur 3. Karta som redovisar lokaliseringen av Forskaren 1 i förhållande till platser för lek inom
500 meter i stadsmiljön. Den gula markeringen illustrerar fastigheten som Forskaren 1 avser
medan gångsträckor till platser för lek utgörs av de rödprickiga linjerna. Gångsträckor till
samtliga platser har mätts utifrån den större röda markeringen intill fastigheten. Vidare redogör
kartan för avstånd till dessa platser och även för de gator som finns i skolans omgivande
stadsmiljö. Bakgrundskartan är hämtad från Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b).

Genom mätning i Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b) framgår att den närmst
belägna platsen för lek i skolans omgivande stadsmiljön är en lekplats som är lokaliserad på
ett gångavstånd om 270 meter från skolan, intill järnvägen (se Figur 3). Utöver denna plats
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har skolan också närhet till den större Västermarksparken och dess lekmiljö, vilken enligt
Figur 3 är lokaliserad på ett gångavstånd på nästintill 500 meter från skolan. På ungefär
samma avstånd från skolan finns även en allmän spontanidrottsplats, vilken utgörs av en
konstgräsplan som är lokaliserad på den andra fastighet som används av Björktorpsskolans
verksamhet. Utöver dessa påvisas det i Eskilstunakartan finnas en ytterligare lekplats inom
ett gångavstånd om 500 meter från skolan. Dock anses denna lekplats vara en mindre lämplig
friyta för skolverksamheten eftersom den är lokaliserad längs en gågata inom ett
bostadsområde. Följaktligen har denna plats inte inkluderats i studien.
Förutom vegetation som tillhör de offentliga parkerna har skolan även tillgång till gröna och
naturliga miljöer i naturreservatet Kronskogen- Stenby Äng som även inrymmer ett
friluftsområde (Eskilstuna kommun 2017b). Genom mätningar i Eskilstunakartan uppskattas
det kortast möjliga gångavståndet från skolan till naturreservatet vara 1 km.
Som kan utläsas av Figur 3 är det avsedda planområdet avgränsat av gator i alla riktningar,
vilket innebär att skolan är lokaliserad i närhet till trafik. Enligt planbeskrivningen (Eskilstuna
kommun 2016a, 9) förekommer det på Tegelbruksgatan ett trafikflöde som motsvarar på 5
100 fordon per årsmedeldygn37. För att ta sig till Västermarksparken och
spontanidrottsplatsen behöver eleverna på skolan dock gå längs Svengrensgatan och
Zetterbergsgatan. Zetterbergsgatan är en mindre trafikerad gata som består av ett trafikflöde
om 1 100 fordon per årsvardagsdygn37 (Eskilstuna kommun 2015c).
Skolmiljö

Eftersom planförslaget för Forskaren 1 syftar till att bygga ut befintlig skolverksamhet
kommer ytan för skolans utemiljö att tas i anspråk (Eskilstuna kommun 2016b). För att
säkerställa att skolans friyta tillgodoses reglerar detaljplanen byggrätten genom att ange
maximal bruttoarea för skolbyggnaden. Om förslaget blir fullt utbyggt för att inrymma 425
elever kommer detta att generera en utemiljö som omfattar 16 m2 friyta per elev (Eskilstuna
kommun 2016a, 7). Således innebär detta en total friyta som avser 6 800 m2.
Vid utformningen av skolans utemiljö redogör förslaget för att kvalitativa värden ska tillföras
och att naturmiljö ska beaktas (Eskilstuna kommun 2016a, 7-8). För att uppnå kvalitet på
gården ska det enligt planbeskrivningen inrymma en variation av lekredskap och möjligheter
till aktiviteter. Exempelvis beskriver förslaget till utformningen av utemiljön att den ska
innehålla bollplan, sittplatser, balanslek, klätterlek, gungor, studsmattor och en motorisk
hinderbana i utkanten av gården. Detta innebär att barn ges möjlighet till att utforska höjder
och uppleva fart i leken. Enligt förslaget till utformningen ska det även finnas naturmiljö i
form av lekbuskage och träd. Tillförandet av träd möjliggörs med en bestämmelse om att träd
som fälls under byggnationen ska kompenseras för genom plantering av nya (Eskilstuna
kommun 2016b). Utöver detta redogör plankartan även för att minst 10 % av skolans
utemiljö ska bestå av gröna ytor för dagvattenförsörjning.
Enligt planförslaget ska det inte förekomma trafik inom skolgården gränser. Behovet av
utrymme för lastning och lossning av varuleveranser samt skolverksamhetens parkering
tillgodoses på kvartersmark på närmast belägna gator (Eskilstuna kommun 2016a, 9-11).
Dock redogörs för att trafiken på samtliga angränsande gator bidrar till en hög ljudnivå på
skolgården, varav Tegelbruksgatan utgör den största bullerkällan. Eftersom plankartan
37

Trafikflöde per dygn respektive vardagsdygn i genomsnitt under ett år (Eskilstuna kommun 2016e, 36).
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(Eskilstuna kommun 2016b) redogör för att anordna bullerplank och uppföra ny skolbyggnad
längs med Tegelbruksgatan uppnås en ljudnivå om cirka 50 dBA på inre delen av skolgården.
5.4.2 Västergatans förskola
Byggnationen av Västergatans förskola genomfördes efter ett bygglov som avser ändrad
användning från kontor till förskola (Eskilstuna kommun 2015a). Fastighetsplaneraren38
uppskattar att förskolans verksamhet kan inrymma maximalt 80 barn.
Stadsmiljö

Västergatans förskola är lokaliserad i centrala Eskilstuna och i dess omgivande stadsmiljö
finns olika platser för barns utelek. Liksom Figur 3 för Forskaren 1 illustrerar kartan (Figur 4)
nedan de platser som finns inom ett gångavstånd om 500 meter.

Figur 4. Lokalisering av Västergatans förskola i förhållande till platser för lek
och gator i omgivande stadsmiljön. Kartan redogör för samma information och
beteckningar som för Figur 3. Dock illustrerar den gula kvadraten i denna
karta ungefärlig lokalisering av förskolan. Bakgrundskartan är hämtad från
Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b).

38

Fastighetsplanerare, intervju
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Närmast tillgängliga offentliga park i stadsmiljön är Klosters kyrkopark med dess lekplats
som är lokaliserad inom ett gångavstånd om 250 meter från förskolan (Eskilstuna kommun
2017b). I den omgivande stadsmiljön finns på ett gångavstånd om 400 meter även den större
Årbyparken som inrymmer både specifika lekmiljöer och en spontanidrottsplats. Som kan
utläsas av Figur 4 finns på ett liknande gångavstånd även Stadsparken och dess lekmiljöer
tillgängliga i stadsmiljön. Beträffande gröna och naturliga miljöer har barnen på förskolan
inom ett gångavstånd om drygt 1 km även tillgång till Årby naturreservat med dess
friluftsområde.
Av Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b) framgår att det förekommer hög trafik i
förskolans omgivande stadsmiljö. Enligt kommunens trafikstatistik (Eskilstuna kommun
2015c) är Västergatan en av de mest trafikerade gatorna i centrum eftersom de förekommer
ett trafikflöde bestående av 14 600 fordon per årsvardagsdygn där. För att ta sig till
Årbyparken och även naturreservatet behöver barnen på förskolan passera den mer
trafikerade Torshällavägen där det passerar 16 800 fordon per årsvardagsdygn. Vidare
redogör trafikstatistik för att det är vanligt förekommande med fotgängarolyckor vid den
korsning barnen måste passera för att nå dessa målpunkter.
Skolmiljö

Enligt bygglovets relationshandling (Eskilstuna kommun & AQ Arkitekter 2016) som
beskriver utformningen av förskolan och dess utemiljö har det tillgodosetts en gård i direkt
anslutning till byggnaden. Genom mätningar i relationshandlingen uppskattas
förskolegårdens area utgöra drygt 300 m2, vilket med en verksamhet som inrymmer maximalt
antal barn ger en friyta om cirka 4 m2 per barn. Gällande utemiljöns inre utformning anger
relationshandlingen inga specifika anvisningar utan endast att gården ska inrymma sand- och
andra typer av lekytor.
Av bygglovshandlingarna för Västergatans förskola framgår att det inte förekommer trafik
inom förskolans utemiljö. Enligt ett kompletterande brev till bygglovsansökan (Olofsson
2015) ska hämtning och lämning av barn samt även varuleveranser till förskoleverksamheten
ske på en anvisad plats på angränsande gata utanför gårdens gränser. Gällande buller på
förskolegården beskriver brevet att åtgärder ska vidtas för att skydda förskoleverksamheten
mot höga trafiknivåer från trafiken på Västergatan. För att uppskatta bullernivån på
förskolegården görs en jämförelse med Tegelbruksgatan vid Forskaren 1 (se delavsnitt 5.4.1).
Eftersom Västergatan omfattar samma hastighetsgräns som och ett nästan tre gånger större
trafikflöde än Tegelbruksgatan bör dess trafik generera ännu högre bullernivå. I likhet med
skolan inom Forskaren 1 omges förskolans utemiljö av byggnader och således antas ljudnivån
på förskolegården vara större än 50 dBA.
5.4.3 Vulkanen 3
Syftet med förslaget till detaljplanen för Vulkanen 3, som för närvarande under samråd, är att
möjliggöra för etablering av en förskola om 60-80 platser (Eskilstuna kommun 2016c, 15).
Stadsmiljö

Enligt plankarta och Eskilstunakartan ska förskolan lokaliseras inom ett slutet bostadskvarter
i centrala Eskilstuna och ha olika nära till platser för lek i stadsmiljön (Eskilstuna kommun
2016d; Eskilstuna kommun 2017b). Inom planområdet och i nära anslutning till förskolan
medger förslaget för en kommunal park om 650 m2 (Eskilstuna kommun 2016d). Vidare
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redogörs för ett planerat garage inom området vars tak får bebyggas med planterbart
bjälklag, vilket möjliggör för barns lek och utevistelse på en sluttande yta (Eskilstuna kommun
2016c, 15). I Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b) framgår att närmaste plats för lek
i övrig stadsmiljö är den större Rothoffsparken och dess lekplats som är lokaliserad cirka 380
meter från förskolan (se Figur 5 nedan). I Figur 5 framgår att förskolan även ska lokaliseras
på ett gångavstånd om cirka 400 meter från Rinmansparken med lekmiljöer. Genom att
passera Eskilstunaån finns även Stadsparken och dess lekmiljöer tillgängliga på ett 500
meters gångavstånd för barnen på förskolan.
I förskolans omgivande stadsmiljö finns inga naturområden belägna (Eskilstuna kommun
2017b). Närmast belägna naturreservatet, Kronskogen-Stenby äng, med dess inrymmande
friluftsområde finns dock tillgängligt på ett gångavstånd om cirka 1,8 kilometer.
Planområdet och således den planerade förskolan kommer att lokaliseras i närhet till trafik
som förekommer både på angränsade gator och längre bort i stadsmiljön. Enligt trafikstatistik
(Eskilstuna kommun 2015c) framgår att Drottninggatan som angränsar till området i öst
omfattar ett trafikflöde som avser 4 500 fordon per årsvardagsdygn. För att ta sig till både
Rinmansparken och Rothoffsparken längre bort i stadsmiljön behöver barnen passera
Tullgatan vilken enligt kommunens trafikstatistik är en av de mest trafikerade gatorna i
centrum (se karta i Figur 5). Intill Rinmansparken uppnår Tullgatan ett trafikflöde om 16 800
fordon per årsvardagsdygn. Dessutom framgår att det förekommit dödsolyckor i form av
kollision mellan fotgängare och motorfordon på Tullgatan vid denna park. För att ta sig till
Stadsparken behöver barnen passera Hamngatan som också består av ett högre trafikflöde
som avser 14 800 fordon per årsvardagsdygn.

Figur 5. Lokalisering av Vulkanen 3 i förhållande till platser för lek och gator i stadsmiljön. Kartan
redogör för samma information och beteckningar som för Figur 3. Den gula markeringen utgör
fastigheten som den planerade förskolan ska lokaliseras inom. Bakgrundskartan är hämtad från
Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b).
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Skolmiljö

Enligt planbeskrivningen (Eskilstuna kommun 2016c, 14-15) tillgodoses den planerade
förskolegården genom en utemiljö i två plan. Detta avser en gård i markplan i områdets västra
del och den andra i våningsplan, det vill säga på taket av en byggnad på innergården. Detta
innebär att förskolans utemiljö kommer att utgöra cirka 900 m2, vilket således genererar en
friyta per barn mellan 11-15 m2. Dock framgår det i planbeskrivningen att förskolans utemiljö
i våningsplan ska gemensamt utnyttjas med de boendes innergård. Utöver detta finns det i
plankartan (Eskilstuna kommun 2016d) inga bestämmelser som pekar ut att särskilda
utemiljöer är avsedda för förskoleverksamheten. Detta innebär att det är obestämt vilka
utemiljöer förskolan kommer att använda och om verksamheten säkerställs en egen gård.
Vidare framgår i plankartan att innergården och således förskolans utemiljö i våningsplan får
planteras med planterbart bjälklag. Vid utformningen av förskolans utemiljö redogör
planbeskrivningen även för att en variation av lekredskap och aktiviteter ska bidra till
kvalitén på gården (Eskilstuna kommun 2016c, 14-15).
Planförslaget för Vulkanen 3 redogör för att det inte ska förekomma trafik inom den
planerade förskolegårdens gränser. Parkeringsplatser och lastplatser för förskolans
varuleveranser ska enligt förslaget anordnas på angränsande gator till området (Eskilstuna
kommun 2016c, 15-17). Gällande de angränsade gatornas trafikbuller framgår enligt
bullerutredning att innergården och därmed förskolans utemiljö kommer att uppnå
ljudnivåer under 45 och som högst 65 dBA intill byggnaders fasader.
5.4.4 Skogsängen
Syftet med planprogrammet för Skogsängen är att undersöka möjligheter till att förtäta
befintlig bebyggelse, vilket innebär att skolor och förskolor ska kompletteras med nya
byggnader (Eskilstuna kommun 2017c, 3). Med hänsyn till lokalförsörjningprogrammet
innebär detta att förskolan Hattmakaren och Kälkbacksvägens Förskola behöver utökas från
80 till 120 barn vardera samtidigt som det finns ett behov att bygga ut den befintliga
grundskolan, Skogsängsskolan, från 335 till 525 elever (Eskilstuna kommun 2017c, 9).
Förutom dessa redogörs även för att undersöka möjligheten att bygga en ny grundskola för
cirka 200 elever.
Stadsmiljö

I planprogrammet (Eskilstuna kommun 2017c, 4) beskrivs att berörda förskolor och skolor är
lokaliserade i bostadsområdet Skogsängen som ligger på cirka en kilometers gångavstånd
från centrala Eskilstuna. I området som planprogrammet avser är Skogssängsskolan och
Hattmakarens förskola lokaliserade inom samma fastighet i dess västra del medan
Kälkbacksvägens förskola är beläget till öster. Enligt planprogrammet (Eskilstuna kommun
2017c, 12) är det därför dessa två områden som är reserverade för förtätning av skol- och
förskoleverksamheter samt eventuell byggnation av ny grundskola. I Figur 6 nedan illustreras
dessa två områdens lokaliseringar i förhållande till stadsmiljön (se gula markeringar).
Av planprogrammet (Eskilstuna kommun 2017c, 12) framgår att det finns platser för barns
utevistelse och lek både i stadsmiljön inom och utanför planområdet (se Figur 6). I områdets
mittpunkt har förskole- och skolverksamheterna tillgång till Skogsängsparken som utöver sin
nuvarande skogsmiljö även ska inrymma lekmiljöer som exempelvis fotbollsplan och
temalekplats (Eskilstuna kommun 2017c, 28). Enligt programmet är denna offentliga park
lokaliserad direkt intill de planerade skol-och förskoleverksamheterna i västra delen av
området. För området i öst framgår genom mätning i Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun
49

2017b) att kortast gångavstånd till parken är 250 meter. Utanför planområdet finns även
Skogsängens idrottsplats på ett gångavstånd om 250 meter för skol-och
förskoleverksamheten i områdets östra del, se Figur 6. Utöver Skogsängsparken och dess
naturliga miljöer framgår att skol-och förskoleverksamheterna kommer ha tillgång till Vilsta
naturreservat som är lokaliserat på ett gångavstånd om 380 respektive 650 meter från de två
områdena (Eskilstuna kommun 2017b). Inom naturreservatet, på ett gångavstånd om cirka
800 meter respektive 1 kilometer, finns även Vilsta friluftsområde som erbjuder olika typer
av sport- och fritidsaktiviteter (Eskilstuna kommun 2017d, 49).
Av Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b) framgår att respektive område för skol- och
förskoleverksamheterna ska lokaliseras i närhet till trafik i stadsmiljön, se Figur 6. Den
planerade tillbyggnaden av skol-och förskoleverksamheten i områdets västra del kommer att
ligga i direkt anslutning till Vasavägen där det enligt trafikstatistik passerar 3 500 fordon per
årsvardagsdygn (Eskilstuna kommun 2015). Om det tilltänkta området i öst byggs ut innebär
detta att skol-och förskoleverksamheten kommer att angränsa till Stenkvistavägen (riksväg
53) där trafikflödet omfattar 5 900 fordon per årsvardagsdygn. För att nå Skogsängens
idrottsplats i stadsmiljön behöver barnen dock inte passera denna väg utan de kan använda
en gång-och cykeltunnel för att ta sig dit (Eskilstuna kommun 2017d, 39). Av Figur 6 framgår
även att barnen inte behöver använda eller passera gator för att ta sig till Skogsängsparken.

Figur 6. Lokalisering av de två skol-och förskoleområdena i Skogsängen i förhållande till platser för lek samt
gator i stadsmiljön. Liksom tidigare redogör kartan för samma information och beteckningar som för Figur 3.
Däremot illustrerar de gula markeringarna approximativt de två områden som planprogrammet pekar ut för
eventuell ny-och tillbyggnad. Bakgrundskartan är hämtad från Eskilstunakartan (Eskilstuna kommun 2017b).
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Skolmiljö

Med anledning av att planprogrammet undersöker möjligheten till att förtäta befintliga skoloch förskoleverksamheters innebär detta att barnens utemiljöer kan komma att påverkas.
(Eskilstuna kommun 2017d, 34-35) Vid utbyggnad som inrymmer 120 barn i respektive
förskola syftar programmet till att skapa utemiljöer som omfattar 3600 m2 och således 30 m2
friyta per barn. Detta innebär att friytan per barn kommer att minska för respektive förskola.
Vidare redogörs för att den befintliga skolan ska generera en friyta som avser 18 m2 per elev.
Genom att bygga i höjd och använda allmän platsmark ger en skola som inrymmer 525 barn
en friyta om totalt 9 450 m2.
Beträffande innehållet inom skol-och förskolegårdarna framhävs vikten av att implementera
kvalitet samt gröna inslag. Programmet (Eskilstuna kommun 2017c, 18) redogör för att skolor
och förskolor ska utformas med tillräckligt stora och kvalitativa ytor friytor som även kan
användas efter skoltid. Gällande växtlighet i skolmiljön framgår att träd kan återplanteras på
gårdarna (Eskilstuna kommun 2017c, 27).
Planprogrammet redogör inte för bullernivåer eller parkerings- och lastplatser i anslutning
till skol- och förskoleverksamheterna. Dock beskrivs att parkeringsplatser inom planområdet
i stort ska tillgodoses på kvartersmark eller i garage för att minimera andelen parkering i
området (Eskilstuna kommun 2017c, 25). Utöver detta beskrivs att hänsyn ska tas till buller i
skolmiljöer. För att uppskatta bullernivån i utemiljöerna för skol-och
förskoleverksamheternas görs även för detta projekt en jämförelse med Tegelbruksgatan vid
Forskaren 1 (se delavsnitt 5.4.1). Eftersom Stenkvistavägen omfattar en högre
hastighetsgräns och ett större trafikflöde än Tegelbruksgatan antas bullernivån inom
utemiljön för intilliggande skol-och förskoleverksamheten överskrida 50 dBA. För Vasavägen
som däremot består av lägre hastighetsgräns och ett mindre trafikflöde antas bullernivån
inom skol-och förskoleverksamhetens utemiljö i väst vara mindre än 50 dBA.
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Tabell 4. Sammanställning av resultatet av respektive projekt utifrån faktorer för en barnvänlig utemiljö. För
”Plats för utelek” i stadsmiljön redovisas platser för barns lek inom 500 meters gångavstånd medan skolmiljön
redogör för friytan per barn. I kolumnen som berör trafik redovisas trafikflöde på skolans eller förskolans
angränsande gata i stadsmiljön. Beträffande trafik i skolmiljön redogörs för last- och parkeringsplatser samt den
bullernivå som uppnås på gården. För ”Gröna och naturliga miljöer” i stadsmiljön redovisas närmast lokaliserade
naturreservat och avståndet till detta medan skolmiljön berör växtlighet som förekommer på gården. ”Variation”
redogör för den variation av platser för lek som finns i skolans eller förskolans omgivande stadsmiljö, oavsett
gångavstånd, och för skolmiljön de lekmöjligheter som finns på gården. I den teoretiska referensramen framgår att
utmaningar främst berör den inre skolmiljön och därför redovisas inte resultatet för detta i stadsmiljö. För
skolmiljön redovisas de faktorer som den teoretiska referensramen beskriver som utmanande element.
Projekt/
Faktor

Plats för utelek

Trafik

Gröna och
naturliga
miljöer

Variation

Forskaren 1
Stadsmiljö

Inom 500 m:
Park vid järnvägen
Västermarksparken
Spontanidrottsplats

Angränsande gata:
5 100 fordon/dygn

Naturreservat
1 km

Parker
Spontanidrottsplats
Naturreservat
Friluftsområde

Forskaren 1
Skolmiljö

Friyta/barn:
16 m2

Inga lastutrymmen eller
parkeringsplatser

10 % grönytor

Lekredskap och
möjligheter till
aktiviteter

Skydd mot buller

Träd och
lekbuskage

Utmaningar

Hinderbana i
utkanten
Höjder

Bullernivå: ca 50 dBA

Hög fart
Träd

Västergatans
förskola
Stadsmiljö

Inom 500 m:
Klosters kyrkopark
Årbyparken
Spontanidrottsplats

Angränsande gata:
14 600 fordon/vardag

Västergatans
Förskola
Skolmiljö

Friyta/barn:
4 m2

Inga lastutrymmen
eller parkeringsplatser

Naturreservat
1 km

Parker
Spontanidrottsplats
Naturreservat
Friluftsområde
Sandytor
Lekytor

Bullernivå > 50 dBA
Vulkanen 3
Stadsmiljö

Inom 500 m:
Rothoffsparken
Rinmansparken
Stadsparken

Angränsande gata:
4 500 fordon/vardag

Naturreservat
1,8 km

Parker
Naturreservat
Friluftsområde

Vulkanen 3
Skolmiljö

Friyta/barn:
11-15 m2

Inga lastutrymmen eller
parkeringsplatser

Planterbart
bjälklag

Lekredskap och
möjligheter till
aktiviteter

Naturreservat
380 m (väst)

Park
Idrottsplats
Naturreservat
Friluftsområde

Bullernivå < 45 dBA och
max 65 dBA
Skogsängen
Stadsmiljö

Inom 500 m:
Skogsängsparken
Idrottsplats (öst)
Naturreservat (väst)

Angränsande gata:
3 500 fordon/vardag
(väst)

650 m (öst)

Garageinfarts
sluttande tak
för lek39

5 900 fordon/vardag (öst)
Skogsängen
Skolmiljö

Friyta/barn:
30 m2 förskolor

Inga lastutrymmen eller
parkeringsplatser

18 m2 grundskola

Bullernivå < 50 dBA (väst)

Träd

Träd

Bullernivå > 50 dBA (öst)

39

Av resultatet framgår inte om garageinfartens sluttande tak ska tillhöra förskolegården eller omgivande
stadsmiljön.
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5.5 Fördjupad studie: arbetsprocessen
I följande avsnitt redovisas resultatet från den fördjupade studien av Forskaren 1 och
Västergatans förskola. Inledningsvis presenteras kommunens arbetsprocess kring utemiljön
för grundskolan som Forskaren 1 berör och därefter utemiljön för Västergatans förskola.
5.5.1 Forskaren 1
Eftersom Björktorpsskolan var en trångbodd skola med ett växande antal elever lade
kommunen in en beställning att starta ett detaljplanearbete för att bygga ut dess verksamhet
på Forskaren 1 för fem år sedan.40 Planarkitekt 241 menar att bristen på kommunalägd mark
även var en anledning till beställningen eftersom Forskaren 1 var en av få tomter där
kommunen hade möjlighet att tillgodose behovet av utökad skolverksamhet.
Aktörer

Enligt Planarkitekt 241 är det många olika aktörer med skiljaktiga intressen som är
involverade i arbetet med utbyggnaden av skolan och dess tillhörande utemiljö. Efter
kommunens beställning involverades en privat fastighetsägare i planprocessen eftersom det
på fastigheten intill (Forskaren 2) bedrivs en privat skola, Engelska skolan, som då också ville
bygga ut sin verksamhet. Samtidigt hade barn-och utbildningsförvaltningen upptäckt ett
behov av att bygga en helt ny skola i kommunen, vilket innebar att de ville undersöka
möjligheten att den kommunala skolan skulle byggas ut för att inrymma så många barn som
möjligt.40 För att tillgodose en tillräckligt stor utemiljö för båda skolorna diskuterades därför
en möjlighet att skolverksamheterna skulle dela och samutnyttja skolgården. Dock avvisades
förslaget av den privata fastighetsägaren eftersom den privata skolverksamheten inte ville
dela utemiljö med den kommunala.41 Efter bedömning av planavdelningen konstaterades att
utbyggnad av Engelska skolan med egen utemiljö skulle resultera i en otillräcklig friyta för
eleverna. Genom beslut från stadsbyggnadsnämnden resulterade detta i att utbyggnad för den
privata skolan inte skulle prövas och således lämnade den privata aktören processen.42
Det framgår att det varit en svårighet att samordna de deltagande aktörernas olika intressen i
arbetet med skolan och dess utemiljö. Planarkitekt 241 menar att det varit en utmaning att
skapa samordning mellan två olika huvudmän på samma plats eftersom det sedan innan
förekommit oenighet och konflikter mellan de två skolverksamheterna.
Fastighetsplaneraren40 förklarar även att den privata aktörens inblandning i processen
bidragit till att arbetet hämmats och tagit längre tid.
Diskussioner kring utemiljön

Eftersom stadsbyggnad- och barn-och utbildningsförvaltningarna resonerar på olika sätt
kring arbetet med skolor och förskolor har det varit svårt att skapa en enighet kring vad som
utgör en lämplig friyta för skolan. Både Planarkitekt 2 och Fastighetsplaneraren menar därför
att det i arbetsprocessen förts många och långa diskussioner kring den kommunala skolans
utemiljö.42 I och med att barn- och utbildningsförvaltningen måste tillgodose ett platsbehov
strävar de efter att bygga en skola som, utifrån de förutsättningar som finns, inrymmer så
många barn som möjligt.40 Detta beskriver dock Planarkitekt 241 som problematiskt eftersom
lösningar för att tillgodose ett stort platsbehov leder till en mindre friyta per barn och således
40

Fastighetsplanerare, intervju
Planarkitekt 2, intervju
42 Fastighetsplanerare, intervju; Planarkitekt 2, intervju
41
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olämplig utemiljö. Med anledning av förvaltningarnas skilda uppfattningar gav de olika förslag
till antalet barn skolan skulle inrymma. Denna oenighet åtgärdades genom att
stadsbyggnadsnämnden kompromissade och beslutade om ett maximalt antal barn som låg
mellan dessa förslag.
Enligt Fastighetsplaneraren och Planarkitekt 2 är bristen på kommunövergripande strategier
en svårighet i arbetet med skolan och dess utemiljö.43 Planarkitekt 244 framhäver vikten av att
införa kommunövergripande riktlinjer för utemiljön eftersom detta skulle underlätta vid
diskussioner samt oenighet mellan aktörer och således skapa en mer tidseffektiv
arbetsprocess för Forskaren 1.
Utifrån stadsbyggnadsnämndens beslut har kommunen diskuterat och vidtagit olika åtgärder
för att kunna tillgodose en barnvänlig utemiljö för skolan. Vid detaljplaneläggningen har
kommunen endast utgått från riktlinjerna om bruksarea eftersom detta tillsammans med
byggrätten avgör för antalet elever och därmed säkerställer friytan per elev.44 För att spara
utemiljö har det även diskuterats alternativa lösningar såsom att bygga i höjd eller använda
taket för utevistelse. Dock insåg kommunen att detta inte skulle kunna genomföras eftersom
det är för kostsamt och komplicerat konstruktionsmässigt. För att uppnå en barnvänlig
utemiljö trots att friytan per barn minskas har kommunen med hjälp av en landskapsarkitekt
tagit fram ett förslag som syftar till att tillföra kvalitativa värden på gården.43 Dock är både
Planarkitekt 2 och Fastighetsplaneraren eniga om att denna skolgårds mindre yta inte är en
optimal lösning: ”vi har gjort det bästa utav en dålig situation”, förklarar Planarkitekt 2.44
Barnperspektiv

Utöver detta har kommunen involverat barnens perspektiv vid utformningen av skolgården.
Efter att planen varit på samråd och kommunen hade ett nästintill färdigt förslag att visa upp
genomförde planavdelningen en BKA i syfte att samla in elevernas synpunkter om
skolgården.44 Enligt Planarkitekt 2 är det oklart hur denna BKA ska användas eftersom
anledningen till att kommunen genomför dessa är att följa FN:s barnkonvention. Dock
förklarar Fastighetsplaneraren45, som ansvarar för det genererade materialet, att denna BKA
ligga till grund för den slutliga utformningen av gården.
5.5.2 Västergatans förskola
Enligt Fastighetsplaneraren45 var den bakomliggande orsaken till uppförandet av
Västergatans förskola att barn-och utbildningsförvaltningen fort behövde tillgodose ett behov
av förskoleplatser i området. Utifrån en propå från barn-och utbildningsförvaltningen
initierades projektet för Västergatans förskola via en bygglovsansökan från en privat
fastighetsägare.46 Som tidigare nämnt avsåg ansökan en ombyggnation som innebar ändrad
användning från kontor till förskoleverksamhet i befintliga lokaler.47 I detta fall skedde beslut
om bygglovet genom delegation från stadsbyggnadsnämnden vilket innebar att det var
Byggnadsinspektören (se referenslistan) som ansvarade för ansökans utfall.
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Bedömning av utemiljö

Med anledning av att byggnationen skulle generera en liten utemiljö för barnen på förskolan
var det inledningsvis tveksamt om åtgärden kunde beviljas.48 Efter att ansökan kommit in
begärde bygglovsavdelningen att den sökande skulle komplettera handlingarna för att
redovisa hur utemiljön för förskolan skulle tillgodoses. Utöver krav i PBL och Boverkets
byggregler tillämpade Byggnadsinspektören PBL kunskapsbanken. Detta är en handbok som
är sammankopplad till Boverkets allmänna råd och redogör för hur friytan bör bedömas vid
bygglovsärenden. Eftersom denna beskriver att tillgång och tillgänglighet till närliggande
områden kan ingå vid bedömningen begärdes att den sökande skulle komplettera ansökan
genom att hänvisa till angränsade friytor i stadsmiljön. Med anledning av detta inkom det
sedan en kompletterande beskrivning som angav hur friytor ska tillgodoses inom
förskolegårdens gränser och i dess omgivning.
Dock framgår att det är en svårighet att bedöma friytan i bygglovsärenden och således för
Västergatans förskola.48 Byggnadsinspektören menar att det är svårt att avgöra hur
angränsande friytor uppfyller PBL, Boverkets byggregler och kontrollplanen49. Exempelvis
resonerar Byggnadsinspektören kring hur bedömningen ska ske i förhållande till trafik och
avstånd till friytorna i stadsmiljön. För att underlätta vid framtida bedömningar framhäver
Byggnadsinspektören vikten av uppföljning av Västergatans förskola. Genom att ha en dialog
med personal på förskolan kan det fastställas om angränsande friytor i stadsmiljön fungerar
som komplement eller inte.
Vidare redogörs för att friytan är en mindre prioriterad aspekt vid bygglovshandläggningar
och även i fallet för Västergatans förskola.48 I Boverkets Byggregler ställs det främst krav på
byggnaden och dess inomhusmiljö medan kraven på friytan endast anger att den ska finnas
och i närheten av skolan eller förskolan. I fallet med Västergatans förskola omfattade
kontrollplanen, en handling som är avgörande för beslut om bygglov, främst krav på tekniska
aspekter och väldigt lite på utemiljön. Vidare framgår att det blivit ett mindre fokus kring
förskolans utemiljö även i övriga delar av bygglovet som innefattar krav på
byggnadsåtgärden.
Avvikelse från detaljplan

Eftersom åtgärden inte överensstämde med befintlig detaljplan tog Byggnadsinspektören
även stöd av bestämmelser i PBL vid bedömningen av bygglovsärendet.48 I den nuvarande
detaljplanen anges markanvändning för handel, kontor och bostäder vilket innebär att
byggnadsåtgärden som avsåg ändring till förskoleverksamhet avviker från denna. För att
möjliggöra för åtgärden trots denna avvikelse förklarar Byggnadsinspektören att 9 kap. 31 c §
PBL tillämpades. Denna bestämmelse innebär att avvikelse från en äldre detaljplan kan göras
under förutsättning att det är förenligt med planens syfte och tillgodoser ett angeläget
gemensam intresse vilket i detta fall är en förskola.
Aktörer

I sin bedömning av bygglovet och således förskolans utemiljö fick bygglovsavdelningen stöd
från andra aktörer.48 Eftersom åtgärden skulle generera en liten förskolegård och samtidigt
inte överensstämma med befintlig detaljplan förklarar Byggnadsinspektören att
bygglovsavdelningen ville ha ”ryggen fri”. Innan ett beslut skulle tas för bygglovet avstämdes
48
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Kontrollplan utgör en checklista som utifrån PBL redogör för de samhällskrav som ska uppfyllas för en
specifik byggåtgärd (Boverket 2016a).
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därför ansökan och den kompletterande beskrivningen om friytor med barn-och
utbildningsförvaltningen vilka inte hade några invändningar utan förespråkade åtgärden. I
och med osäkerhet kring bedömningen av den mindre förskolegården fördes därutöver ett
inofficiellt samråd med politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Tillsammans med förordande
från nämnden och barn-och utbildningsförvaltningen var den kompletterande beskrivningen
om säkerställandet av friytor avgörande för att bygglovet slutligen beviljades.
Under byggtiden var det ett flertal aktörer involverade för att se till att krav i utformningen
uppfylldes.50 Utöver kontrollansvarig, den aktör som ansvarar för att kontrollplanens krav
uppfylls, framgår att Byggnadsinspektören varit på arbetsplatsbesök för att kontrollera
åtgärden. Dessutom genomfördes ett slutsamråd där Byggnadsinspektören, fastighetsägaren,
kontrollansvarig och platschef samt vice platschef från förskolan gick ut på plats för att avgöra
om kraven fullgjorts. Även för denna del av bygglovet förklarar Byggnadsinspektören att det
inte ställs specifika krav på förskolegårdens utformning samt innehåll.
Förskolegårdens utformning

Med anledning av förskolegårdens mindre omfattning har det genomförts åtgärder för att
tillgodose barnens behov i utemiljön.51 Fastighetsplaneraren förklarar att det vid
utformningen av gården anlitades en landskapsarkitekt i syfte att kunna inrymma aspekter
såsom motorik och lekfullhet på en liten yta. Dessutom menar Fastighetsplaneraren att
Västergatans förskola utgår från en annan pedagogisk idé kring utemiljön. Denna innebär att
det i verksamhetens dagliga schemaläggning ingår att personal samt barn ska gå till och
använda offentliga lekplatser eller grönområden i utemiljön. Med anledning av dessa åtgärder
menar Fastighetsplaneraren att Västergatans förskola uppnår barnvänlig utemiljö. Dock är
både Byggnadsinspektören och Fastighetsplaneraren överens om att en förskolegård som är
mindre till ytan inte är optimal.52
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6. DISKUSSION
I följande kapitel diskuteras resultatet från fallstudien utifrån den teoretiska referensramen
som presenteras i kapitel 3. Kapitlet introduceras med en allmän diskussion kring
tillämpningen av ett barnperspektiv i praktiken. Därefter diskuteras resultatet av de fyra
projekt som studerats med hjälp av teori om en barnvänlig utemiljö-och skolmiljö samt
lokalisering av skolor och förskolor. Med utgångspunkt i teori om kollaborativ planering förs i
efterföljande avsnitt en diskussion av det resultat som genererats från studien av kommunens
arbetsprocess, både övergripande arbete samt specifikt för Forskaren 1 och Västergatans
förskola. Därefter redogörs för hur ett barnperspektiv tillämpas i arbetsprocessen utifrån
teori om BKA. Avslutningsvis diskuteras och jämförs hur en barnvänlig utemiljö för skolor och
förskolor kan uppnås genom detaljplane- respektive bygglovshandläggningar. I samtliga
avsnitt tillämpas kursiv stil för egna rekommendationer för att särskilja dessa från diskussion
utifrån den teoretiska referensramen
6.1 Ett barnperspektiv
Utifrån teorier och tidigare forskning om barnperspektivet förs i följande avsnitt en kortfattad
diskussion kring vad barnperspektivets tillämpning innebär i praktiken.
Som tidigare nämnt är tillämpningen av ett barnperspektiv sammankopplat med
barnkonventionen och dess princip om att barns bästa ska beaktas vid de beslut som rör barn
(Lindgren & Halldén 2001; Qvarsell 2003). Utifrån detta anses tillämpningen av ett
barnperspektiv i praktiken innebära att det vidtas åtgärder eller fattas beslut för att lyfta fram
och tillgodose barns behov i olika frågor av planeringen. Således kan detta anses handla om
att frågan gällande barns utveckling och välmående ställs gentemot andra samhällsintressen i
beslutsfattande processer. Vidare definieras barnperspektivet i den teoretiska referensramen
som vuxnas förståelse av barnets bästa där barns eget synsätt involveras (se Halldén 2003).
Följaktligen bör tillämpningen av ett barnperspektiv innefatta att vuxna eftersträvar att sätta
sig in i barns situation genom att inhämta kunskap om vad som främjar samt missgynnar barn
innan beslut fattas. Enligt Boverket (2015, 16) är barns eget synsätt en förutsättning för att
skapa en barnvänlig stad. Med utgångspunkt i detta anses dialog som möjliggör för barns
inflytande i planprocessen vara ett medel för att tillämpa ett barnperspektiv.
Ett sätt att vidta åtgärder eller fatta beslut för att tillgodose barns behov och således tillämpa
ett barnperspektiv bör med stöd av ovanstående resonemang vara att skapa barnvänliga
utemiljöer för skolor samt förskolor. Som tidigare nämnt är utformningen av skolors och
förskolors utemiljöer avgörande för barns utveckling i ett flertal aspekter (Nordström 2014;
Boverket 2015; Tranter & Malone 2010). Således bör de faktorer som i den teoretiska
referensramen behandlas avseende barnvänlighet vara verktyg för att tillämpa ett
barnperspektiv i planeringspraktiken. Med andra ord kan beaktandet av plats för utelek,
trafik, gröna och naturliga miljöer, variation, samt utmaningar motsvara detta.
6.2 En barnvänlig ute- och skolmiljö
I detta avsnitt genomförs en diskussion samt jämförelse av barnvänlighet i ute-och skolmiljön
för Forskaren 1, Västergatans förskola, Vulkanen 3 och Skogsängen. Diskussionen utgår från
de faktorer som i teoretiska referensramen behandlas avseende barnvänlighet i ute-och
skolmiljön: plats för utelek, trafik, gröna och naturliga miljöer, variation, samt utmaningar.
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6.2.1 Plats för utelek
I den teoretiska referensramen beskrivs att tillgång till yta i utemiljön är grundläggande för
att främja barns utveckling genom geografisk förankring, rörelsefrihet och fysisk aktivitet
(Björklid & Nordström 2007; Cele 2006). För Forskaren 1 och Skogsängen avses förtätning av
befintliga gårdar vilket genererar mindre tillgång till plats för lek jämfört med tidigare. Med
stöd av den teoretiska referensramen innebär en minskning av ytan följaktligen en risk att
barn begränsas i deras utveckling. Detta resonemang bekräftas även av Nordströms studie
(2014) som påvisar att fysisk aktivitet på skol- eller förskolegården i sin tur är avgörande för
barns lärande och studieresultat. Med hänsyn till detta bedöms förtätning av skol-och
förskolegårdar således minska möjligheten till att uppnå barnvänliga utemiljöer. Beträffande
Västergatans förskola och Vulkanen 3 kan frågan ställas om dessa innefattar tillräcklig tillgång
på yta för att inte förhindra barnens utveckling. Eftersom resultatet påvisar att dessa
förskolor avser de minsta friytorna per barn bedöms de utifrån ovanstående resonemang
medföra en större risk att barn begränsas i sin utveckling. Dock ska det påpekas att
ovanstående resonemang redogör för att en mindre yta inte garanterar att barn begränsas i
sin utveckling utan att det endast finns en risk för detta. Därför är det svårt att avgöra till
vilken utsträckning en barnvänlig utemiljö uppnås eller inte för respektive projekt.
Enligt Karsten (2003) och Wennberg53 innebär mindre plats för lek på skol- och
förskolegårdar att flickors möjlighet till lek och utveckling minskas till förmån för pojkars.
Med stöd av detta kan således förtätning av befintliga gårdar resultera i framtida
ojämställdhet mellan barn på skolor och förskolor. Vulkanen 3 och Västergatans förskola, som
ger minst friyta per barn, kan ur ett barnperspektiv därför anses ha störst risk att skapa
ojämlikhet mellan pojkar och flickor.
Resultatet påvisar att de studerade projekten inte uppnår Boverkets rekommendationer om
minsta friyta per barn i förskola respektive skola (Boverket 2015). Enligt Boverkets riktlinjer
bör friytan per barn vara större för förskolor vilket inte är förenligt med detta resultat
eftersom det som tidigare nämnt är Västergatans förskola och förskolan på Vulkanen 3 som
innefattar minst friyta per barn. Dessutom framgår att dessa förskolors utemiljöer inte
uppnår Boverkets rekommendation om minsta totala friyta på en gård. Vid jämförelse av alla
fyra projekt kan dessa två förskolegårdar därför anses minst lämpliga ur ett barnperspektiv.
En förklaring till detta kan vara att dessa två projekt avser nybyggnad medan övriga projekt
innebär förtätning där en gård redan finns tillgänglig. Detta bestyrkas av Klingwall54 som
menar att det är svårt finna lokaliseringar för nya skolor och förskolor i täta stadsmiljöer där
en stor friyta kan tillgodoses. Enligt Klingwall kan en annan förklaring till dessa mindre
gårdar vara att den ekonomiska aspekten utgör ett hinder att uppnå större friytor. Vidare
påvisar resultatet att alla projekt utom de planerade förskolorna i Skogsängen ger friytor
mindre än 30 m2 per barn vilket med stöd av Malmö stads riktlinjer (2016) antas försämra
dessa gårdars förutsättningar för barns lek och aktiviteter. Således bekräftar detta tidigare
resonemang om att ytan är avgörande för att uppnå en barnvänlig utemiljö. Med hänsyn till
ovanstående resonemang föreslås att det bör finnas en miniminivå för friytor i täta stadsmiljöer.
Eftersom det är svårt att tillgodose en stor friyta i tät bebyggelse föreslås att Eskilstuna kommun
liksom Malmö stad utvecklar flexibla riktlinjer som möjliggör för mindre friyta per barn i
områden som är högt exploaterade.
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För att uppnå en barnvänlig utemiljö för en skola eller förskola kan en liten friyta enligt
Klingwall55 och Malmö stad (2016) kompenseras med kvalitet i samband med stadsförtätning.
För samtliga projekt utom Västergatans förskola beskrivs att kvalitet ska uppnås på gården,
vilket således överensstämmer med detta förslag. För Forskaren 1 och Vulkanen 3 ska kvalitet
uppnås med en variation av lekmöjligheter medan Skogsängens planprogram inte redogör för
kvalitetens innebörd. Dock beskriver Malmö stad att kvalitet på en skol-eller förskolegård kan
utgöra tillgänglighet, vegetation och topografi. Utifrån ovanstående resonemang kan kvalitet i
förhållande till barnvänliga utemiljöer därför anses vara ett diffust och mångtydigt begrepp.
Således kan det ifrågasättas huruvida tillämpningen av kvalitativa värden säkerställer
barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor. Vidare kan kvalitet inte garanteras för dessa
projekt eftersom en planbeskrivning inte är juridiskt bindande samtidigt som ett
planprogram endast utgör underlag för den bindande detaljplanen (Boverket 2016b;
Boverket 2015). Lenninger och Olsson (2006) samt Wennberg56 beskriver dessutom att
kvantitet är en grundläggande förutsättning som inte kan ersättas av kvalitet. I och med att
detta resultat påvisar att kvalitet är svårare att garantera anses därför att storleken på ytan
bör vara avgörande för att säkerställa barnvänliga utemiljöer.
Enligt Klingwall55 och Boverket (2015) kan barnvänliga utemiljöer i täta städer uppnås genom
att en mindre skolgård kompenseras med friytor i omgivande stadsmiljö. Resultatet påvisar
att det finns platser för barns lek inom ett 500 meters gångavstånd från samtliga skolor och
förskolor. Med stöd av Malmö stads flexibla riktlinjer i tät bebyggelse (2016) anses detta
gångavstånd vara lämpligt och därför bedöms resultatet vara förenligt med Klingwalls samt
Boverkets idé. Enligt Wennberg56 leder dock förskolors och skolors användning av offentliga
parker till ett ökat slitage. Eftersom samtliga förskolor och skolor har närhet till offentliga
parker kan därför omgivande friytors kompletterande funktion ifrågasättas. Med stöd i detta
föreslås att barn tillåts använda både gård och offentliga friytor för att bevara parkers miljöer
och samtidigt skapa barnvänliga utemiljöer. Detta resonemang bekräftas även av Nordström
(2014) som påvisar vikten av att barn har tillgång till en egen skolgård för att inte begränsas i
deras lek och rörelsefrihet.
Dock pekar denna studies resultat på att Vulkanen 3 genererar en förskolegård som ska delas
med de boende i området, vilket enligt Wennberg56 kan leda till konflikter. Således innebär
detta en större risk att barnen begränsas i sin lek på gården. För att kompensera för detta kan
omgivande friytor bli mer betydelsefulla för att uppnå barnvänliga utemiljöer vid tillämpning av
gemensamma gårdar. I och med att detta följaktligen bidrar till ett ökat slitage på parker kan
det därför anses lämpligt att lokalisera gemensamma gårdar i närhet till ett flertal friytor i
stadsmiljön. Beträffande Vulkanen 3 kommer barnen på förskolan ha närhet till tre friytor för
lek i stadsmiljön vilket utifrån ovanstående resonemang kan bedömas som lämpligt.
6.2.2 Trafik
Resultatet indikerar att barnens lek och utevistelse främjas över trafik på skol- och
förskolegårdarna som berörs av Forskaren 1, Västergatans förskola samt Vulkanen 3. Detta är
förenligt med en barnvänlig utemiljö enligt den teoretiska referensramen eftersom trafik
bidrar till begränsad rörelsefrihet och känslor av otrygghet samt osäkerhet hos barn (Björklid
& Nordström 2007; Nordström 2010). För Skogsängen framgår endast att andelen parkering i
planområdet ska minimeras och således kan det inte garanteras att friytan prioriteras här.
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I den teoretiska referensramen beskrivs att buller från omgivande trafik påverkar barns hälsa
negativt, vilket innebär att en lägre ljudnivå är förenlig med en barnvänlig utemiljö (Boverket
2015). Resultatet påvisar att Forskaren 1 och Vulkanen 3 säkerställer bullerskydd vilka
medför bullernivåer som överensstämmer med Boverkets rekommendation om lämplig
ljudnivå på skol- och förskolegårdar. För Västergatans förskola och ett område i Skogsängen
framgår dock att bullernivåerna kommer överskrida Boverkets då dessa är lokaliserade i
närhet till gator bestående av högre trafik (se Tabell 4). Med grund i detta kan skolans eller
förskolans lokalisering i kombination med bullerskydd anses vara avgörande för att skapa en
barnvänlig utemiljö. Dock bör resultaten för Västergatans förskola och Skogsängen tolkas med
försiktighet eftersom dessa bullernivåer är uppskattade samtidigt som handlingar redogör för
att buller ska beaktas.
Resultatet påvisar att samtliga skolor och förskolor är lokaliserade i närhet till trafik i
omgivande stadsmiljön. Eftersom trafik påverkar barn negativt i ett flertal aspekter anses
skolors och förskolors lokalisering i närhet till inga eller mindre trafikerade gator vara
avgörande för att skapa barnvänliga utemiljöer. Vidare framgår att barn på förskolorna som
avser Västergatans förskola och Vulkanen 3 måste passera centrala Eskilstunas mest
trafikerade gator som också är olycksdrabbade för nå friytor inom 500 meter. Därför kan
dessa gator anses utgöra barriärer som hindrar barnen i deras lek i stadsmiljön. Detta
bekräftas av Boverket som menar att säkerhetsrisken ökar om friytan och skolan separeras
(Boverket 2015). Ur ett barnperspektiv bör dessa friytor vara mindre lämpliga komplement
till gården, särskilt då detta berör barn i yngre ålder. Däremot bör friytor kring Forskaren 1
vara mer lämpliga eftersom barn i grundskoleålder behöver använda en mindre trafikerad
gata för att nå dessa. Dock kan Skogsängen anses mest barnvänlig eftersom skolors samt
förskolors tillgång till närliggande park inte separeras av trafik samtidigt som idrottsplatsen
kan nås via en gång- och cykeltunnel.
I likhet med tidigare resonemang anses dock storleken på gården vara avgörande för
barnvänlighet i förhållande till trafik i stadsmiljön. Om samtliga projekt genererar stora skoleller förskolegårdar antas verksamheten inte behöva använda platser i stadsmiljön i samma
utsträckning och således minskar barnens negativa upplevelser av trafik.
Eftersom tillbyggnader av Forskaren 1 och Skogsängen ska ge större antal elever antas trafik
på angränsande gator öka. Enligt Björklid och Nordström (2007) leder ökad trafikvolym till
att barn rörelsefrihet begränsas i och med att föräldrars oro växer. Således kan förtätning av
gårdarna resultera i att fler barns skjutsas till skolan och begränsas i deras lek på skolvägen
som enligt Cele (2006) är ett betydelsefullt inslag i barns liv. Dock bör detta inte påverka
förskolebarns rörelsefrihet då det antas att barn i denna ålder inte går själva till förskolan.
6.2.3 Gröna och naturliga miljöer
Som nämnt i den teoretiska referensramen påvisar forskning att växtlighet har positiva
effekter på barns utveckling i ett flertal aspekter (Jansson, Sundevall & Wales 2016; Tranter &
Malone 2010). För Forskaren 1 säkerställer plankartan växtlighet på skolgården genom
återplantering av träd vilket därför anses bidra till en barnvänlig utemiljö. Dock beskriver den
teoretiska referensramen att det krävs 50-60 % växtlighet och kuperad terräng på en gård för
att bidra positivt till barns fysiska aktivitet och hälsa genom skydd mot UV-strålning
(Boldemann et al. 2006; Strålskyddsmyndigheten 2009). Eftersom Forskaren 1 inte redogör
för kuperad terräng eller andel växtlighet kan det inte fastställas till vilken utsträckning detta
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bidrar till en barnvänlig utemiljö. Vidare beskriver plankartan att gården ska bestå av 10 %
grönytor för dagvattenförsörjning, vilket dock inte anses detta utgöra växtlighet som främjar
barns hälsa. I likhet med detta kan det ifrågasättas huruvida Vulkanen 3 vars plankarta
möjliggör för planterbart bjälklag på förskolegården säkerställer naturliga inslag och således
barnvänlighet. Vidare påvisas att Skogsängens planprogram syftar till att tillföra växtlighet
inom dess planerade skol-och förskolegårdar, vilket inte garanteras eftersom ett planprogram
som tidigare nämnt endast utgör ett underlag till detaljplanen (Boverket 2015). Med stöd av
ovanstående resonemang föreslås att projekt som berör skolor och förskolor bör redovisa andel
växtlighet, rimligtvis 50-60%, för att säkerställa barnvänliga utemiljöer.
Enligt Wennberg57 bör friytan per barn vara minst 30 m2 för att slitage på naturliga inslag på
en gård inte ska bli för stort. En rimlig förklaring till att resultatet påvisar att Västergatans
förskola inte inrymmer naturliga miljöer är att dess friyta per barn är minst av samtliga
projekt som studerats. Eftersom alla projekt utom ett område i Skogsängen genererar friytor
mindre än 30 m2 per barn kan Wennbergs propå även klargöra varför det inte framgår hur
naturliga miljöer säkerställs på dessa gårdar. Som nämnt i den teoretiska referensramen
genererar växtlighet fler lekmöjligheter för barn (Jansson, Sundevall & Wales 2016; Lenninger
& Olsson 2006). Med stöd av detta antas gårdar av mindre storlek försvåra möjligheten att
skapa barnvänliga utemiljöer och således bekräftas tidigare resonemang om att kvantiteten
utgör en grundläggande princip.
Resultatet påvisar att det finns naturreservat i respektive skolas eller förskolas omgivande
stadsmiljö. Eftersom Västergatans förskola inte inrymmer naturliga inslag kan
naturreservatet enligt Klingwalls idé kompensera för de kvaliteter som saknas på gården.58
Dock är naturreservatet lokaliserat på ett längre avstånd från förskolan, vilket innebär att det
är mindre tillgängligt för barn i yngre ålder. I likhet med detta behöver barnen på förskolan på
Vulkanen 3 gå nästintill två kilometer för att ta sig till ett naturreservat. Eftersom båda dessa
förskolor består av mindre gårdar som enligt Wennberg57 har svårt att inrymma växtlighet
föreslås att lokaliseringen beaktas för att barn, särskilt i förskoleålder, ska få möjlighet
utvecklas i naturliga miljöer. Detta bekräftas även av Boverket (2015) som menar att det är
önskvärt att lokalisera skolor eller förskolor i närhet till naturmark för att kompensera för
saknade kvaliteter. Eftersom resultatet påvisar att ett område i Skogsängen har tillgång till
naturliga miljöer inom ett gångavstånd om 500 meter anses detta med stöd av Boverket
utgöra det mest barnvänliga komplementet till gården.
6.2.4 Variation
I planbeskrivningarna för Forskaren 1 och Vulkanen 3 påvisas att respektive gård ska
innehålla en variation av lekredskap och möjligheter till aktiviteter. Detta är förenligt med
barnvänlighet enligt den teoretiska referensramen som redogör för att en variation i
utemiljön främjar lek och upplevs som positiva av barn (Jansson, Sundevall & Wales 2016).
Eftersom dessa utemiljöer kommer att möjliggöra för olika typer av lek innebär detta även att
utformningen av respektive gård har potential att tillgodose aktivt, kreativt, och emotionellt
deltagande samt passiv rekreation enligt Wennberg57. I likhet med tidigare resonemang kan
dock variation inte säkerställas eftersom planbeskrivningar inte är juridiskt bindande.
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Resultatet påvisar att lekmöjligheterna på gården för Västergatans förskola består av sandoch lekytor. Med anledning av detta är det svårt att fastställa huruvida förskolans utemiljö
tillgodoser barns olika sätt att leka. Dock antas en gård av mindre storlek ha sämre möjlighet
att innefatta en mångfald av lekredskap på grund av dess begränsade utrymme. Detta
sammankopplas med Wennberg59 som förklarar att det är svårare att tillgodose funktioner
för barns behov på en liten skol- eller förskolegård. Med stöd av detta bekräftas tidigare
resonemang om att ytan är en grundläggande princip för att uppnå en barnvänlig utemiljö.
Eftersom resultatet inte påvisar vilka specifika lekmöjligheter skolors och förskolors
omgivande friytor inrymmer kan det inte fastställas till vilken utsträckning detta bidrar till
variation i utemiljön. Dock kan ett större utbud av platser för lek i omgivande stadsmiljön
antas möjliggöra för fler lekmöjligheter. Av resultatet framgår att stadsmiljön i Skogsängen
består av fyra olika typer av platser för lek, vilket kan anses bidra till variation i utemiljön.
Dock påvisas att alla platser inte är lokaliserade i närhet till skol- och förskoleområdena och
således kan barnens tillgång till variation i stadsmiljön ifrågasättas. För att kompensera för de
lekredskap som inte inryms på mindre gårdar bör skolor och förskolor därför lokaliseras i
områden med närhet till olika sorters platser för lek. Enligt Klingwall60 bör utemiljön bestå av
ett potpurri av platser för att tillgodose barn i olika åldrar. Eftersom grundskolor avser barn i
större åldersspann kan det således anses mer angeläget att lokalisera dessa i närhet till ett stort
utbud av platser om stora gårdar inte uppnås. För att möjliggöra för variation i täta
stadsmiljöer med brist på yta föreslås även att multi-aktivitetsparker anordnas i skolors och
förskolors omgivande stadsmiljöer.
6.2.5 Utmaningar
I den teoretiska referensramen beskrivs att platser som innehåller utmanande element bidrar
till barns utveckling samt lärande i utemiljön (Villanen & Alerby 2013). Resultatet av studien
påvisar att Forskaren 1 ska inrymma lekredskap som ger barn möjlighet att utforska höjder
och uppleva fart på skolgården. Detta överensstämmer med utmanande element enligt den
teoretiska referensramen och således bekräftas tidigare resonemang att kvalitet kan bidra till
en barnvänlig utemiljö (Boverket 2015). Dessutom ska en motorisk hinderbana införas i
utkanten av gården vilket, med stöd av Wennbergs förslag om zonering, möjliggör för att
stimulera äldre barns behov av utmaningar.59
Vidare tillgodoses barns utforskande av höjdskillnader genom att träd tillförs på Forskaren 1
och i Skogsängen. Med stöd i detta framhävs som tidigare nämnt vikten av naturlig växtlighet
på skol-och förskolegårdar. Dock krävs en tillräckligt stor friyta per barn för att bevara
växtlighet och därför kan storleken på gården i likhet med övriga faktorer för en barnvänlig
utemiljö anses avgörande för att tillgodose barns behov av utmaningar.59
Utöver detta kan förskolebarnens behov av utmaningar på Vulkanen 3 stimuleras genom
höjdskillnaden som uppnås av garageinfartens sluttande tak. Med andra ord indikerar detta
att funktioner eller element som används för andra syften i staden kan utnyttjas för att
tillgodose barns behov utmaningar. I täta stadsmiljöer där det är brist på utrymme kan
således barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor uppnås genom effektivt användande
av samhällsfunktioner. Trots att detta överensstämmer med utmanande element enligt den
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teoretiska referensramen kan dock inte slutsatser dras eftersom detta endast avser ett av de
studerade projekten.
Som tidigare nämnt berör utmaningar främst den mer detaljerade utformningen av barns
platser för lek och därför är det svårt att utifrån studiens resultat fastställa huruvida barns
utmaningar tillgodoses ur ett stadsplaneringsperspektiv. Dock visar forskning på att barns
behov av utmaningar kan stimuleras genom att möjliggöra för lek utanför skolans gränser
(Villanen & Alerby 2013). Således kan lokalisering av skolor och förskolor i närhet till friytor
för lek i stadsmiljön utgöra en strategi för att uppnå detta. Denna strategi är även förenlig med
Klingwalls förslag om att tillämpa zonering i omgivande stadsmiljön då gården inte inrymmer
funktioner som tillgodoser barns olika behov av utmaningar.61 Av resultatet påvisas att
samtliga skolor och förskolor kommer ha tillgång till platser för lek inom olika gångavstånd i
stadsmiljön. Med stöd av Klingwalls förslag kan de friytor lokaliserade på ett längre avstånd
anses stimulera äldre barns behov av utmaningar. Eftersom resultatet påvisar att samtliga
skolor och förskolor angränsar till trafik bör säkerställandet av utmaningar i stadsmiljön
enligt Boverket (2015) beakta balansen mellan risktagande och säkerhet.
6.3 Kollaborativ planering
Utifrån teori om kollaborativ planering diskuteras i följande avsnitt hur Eskilstuna kommun i
sin samhällsplanering arbetar för att skapa barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor.
Nedan förs en diskussion kring vikten av samverkan och samförstånd, dialog samt mångfald
av aktörer i arbetsprocessen.
6.3.1 Samverkan och samförstånd
Enligt Healey syftar kollaborativ planering till att främja samverkan och samförstånd genom
att skapa en gemensam arena för diskussion där alla aktörer ges möjlighet att komma till tals
(Healey 1997; Healey 1998). Av resultatet påvisas att involverade förvaltningar har förbättrat
sitt arbetssätt genom att föra dialog med varandra. Fastighetsplaneraren upplever dialog i ett
tidigt skede av processen som ett positivt arbetssätt då det ger barn-och
utbildningsförvaltningen möjlighet att delta i diskussioner och bevaka sina intressen.
Eftersom denna arbetsprocess överensstämmer med Healey’s teori bevisas kollaborativ
planering i detta fall vara ett fördelaktigt arbetssätt för skolors och förskolors utemiljöer.
Samtliga intervjupersoner förklarar att kommunen är behov av gemensamma riktlinjer
eftersom att friytan är svår att tillgodose i den övergripande processen och även vid specifika
detaljplane- samt bygglovsärenden. Detta resultat bekräftar Innes och Boohers (2003) teori
om att en gemensam förståelse är en förutsättning för att olika aktörer ska kunna ta beslut
och agera i enighet. I arbetet med skolgården på Forskaren 1 påvisas att de involverade
aktörernas skilda synsätt resulterade i konflikter och långa diskussioner som bromsade
arbetsprocessen. Därför föreslås att det i arbetet med förskolors och skolors utemiljöer bör
utvecklas exempelvis kollektiv formande riktlinjer eller målsättningar för att uppnå en
fungerande och effektiv arbetsprocess. Detta resonemang bestyrker även teori om
kommunikativ planering som framhäver vikten av social kommunikation och förhandling för
att uppnå en effektiv arbetsprocess (Healey 1997; Taylor 1998).
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Trots att det påvisas vara brist på gemensamma riktlinjer är tjänstemännen som intervjuats
för respektive projekt överens om att en skol- eller förskolegård som genererar en liten friyta
inte är en optimal lösning. Således bedöms det finnas ett grundläggande samförstånd som
kommunen har möjlighet att bygga vidare på. Därför föreslås att detta samförstånd framhävs
och används som utgångspunkt för att kunna utveckla nya kommunövergripande riktlinjer eller
målsättningar för skolors samt förskolors utemiljöer.
Utöver gemensamma riktlinjer om friytan påvisas att förvaltningarnas skilda tidsperspektiv i
arbetet med till-och nybyggnad av skolor samt förskolor har lett till sämre lösningar för
barnens utemiljöer. Även detta bekräftar Innes och Boohers idé om att ett gemensamt synsätt
är grundläggande för att kunna samordna olika intressen. Samförstånd bör därför vara
förutsättning att uppnå framförhållning inte bara i arbetet med skolor och förskolor utan i all
samhällsplanering.
6.3.2 Dialog
För att skapa gemensam förståelse antas att vissa aktörer behöver förändra sina synsätt.
Detta resonemang sammankopplas med Healey’s idé (1998) om att den kollaborativa
planeringens dialog och interaktion möjliggör för att förändra människors tankesätt. Således
föreslås att involverade aktörer vidareutvecklar sin nuvarande dialog för att kunna skapa
gemensamma riktlinjer eller målsättningar som ligger till grund för beslut som berör utemiljöer
för skolor samt förskolor. Utöver förändrade tankesätt kan dialogen enligt Healey (1997)
möjliggöra för inverkan på samhällets rådande diskurser. Därför kan en fördjupad dialog även
vara ett medel för att föra upp frågan om barns utemiljöer på agendan. Således kan vikten av
att tillämpa ett barnperspektiv framhävas i förhållande till andra samhällsbehov, såsom
bostäder, i den kommunala samhällsplaneringen.
I den teoretiska referensramen redogörs för att autentisk dialog är en förutsättning för att
uppnå samverkan (Innes & Booher 2003). I detta arbete har det inte studerats hur samtal
kring skolors och förskolors utemiljöer förs mellan olika aktörer i processen. Dock kan Innes
och Boohers idé om autentisk dialog utgöra ett förslag till hur kommunens nuvarande dialog
kan vidareutvecklas.
6.3.3 Mångfald av aktörer
I den teoretiska referensramen redogörs för att en mångfald av aktörer som är beroende av
varandras kompetens är ett kriterium för att uppnå samverkan i den kollaborativa
planeringen (Innes & Booher 2003). Detta åskådliggörs i denna studie då det framgår att de
involverade aktörernas kunskap är avgörande för olika delar av arbetet med ny-och
tillbyggnation av skolor samt förskolor. Innes och Booher beskriver även att en mångfald av
aktörer möjliggör för en kreativ förmåga vid beslutsfattande i komplexa frågor. Med stöd av
detta kan de involverade aktörernas olika kompetenser utgöra en strategi för att bemöta
svårigheter att tillgodose friytan. Vikten av samverkan mellan olika aktörer vid komplexa
frågor påvisades även i arbetet med Västergatans förskola. I och med brist på stöd i
bedömningen av friytan använde byggnadsinspektören sig av andra aktörers kompetens för
att få underlag i sitt beslut om förskolans utemiljö.
Av resultatet påvisas att det var fler aktörer involverade i bedömningen av skolgården på
Forskaren 1 i jämförelse med utemiljön för Västergatans förskola. Med stöd av Healey’s teori
(1997) om kollaborativ planering antas bedömningen av skolgården på Forskaren 1 vara
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baserad på en större kunskap och således motsvarar detta ett mer kollaborativt arbetssätt.
Beslutet om utemiljön för Västergatans förskola grundades däremot på färre aktörers
kompetens, byggnadsinspektörens individuella kunskap med stöd av två aktörer, vilket
således är mindre förenligt med kollaborativ planering. Enligt Innes och Booher (2003) kan
bedömningen av skolgården på Forskaren 1 även utfalla som mer legitim bland allmänheten
eftersom fler aktörers kompetens utgör grunden till beslutet. Framförallt kan barnens
deltagande i arbetsprocessen anses berättiga gårdens utformning.
Enligt Connelly och Richardson (2004) är exkludering av aktörer, intressen eller åtgärder en
nödvändighet för att uppnå samförstånd vid komplexa frågor. I och med svårigheter i
bedömningen av friytan kan ett bygglov som i detta fall involverar färre aktörer anses vara ett
medel för att snabbare uppnå samförstånd. I kombination med att en detaljplaneprocess är
mer tidskrävande kan tillämpningen av ett bygglov därför vara en strategi för att tillgodose
kommunens akuta platsbehov. Dock exkluderas både andra aktörer och planeringsåtgärder
vilket bestyrker tidigare resonemang om att bygglovets beslut kan anses mindre legitimt.
6.4 Barnkonsekvensanalys
Utifrån den teoretiska referensramen diskuteras i följande avsnitt hur planeringsverktyget
BKA tillämpas i Eskilstuna kommuns arbetsprocess och hur detta kan uppnås i framtida
arbete med skolors samt förskolors utemiljöer.
Av studien av arbetsprocessen kring Forskaren 1 påvisas att kommunen använde sig av en
BKA för att inhämta barnens synpunkter kring utformningen av skolgården. Eftersom detta
tillvägagångssätt infångar barnens egna röster, ett barns perspektiv, överensstämmer
resultatet med den teoretiska referensramens redogörelse för tillämpningen av ett
barnperspektiv. Dock är resultatet inte förenligt med Klingwalls idé om att en BKA ska
involveras i ett tidigt skede av processen för att barn ska ges möjlighet till påverkan.62 I
arbetet med Forskaren 1 involverades barnen när kommunen hade ett nästintill färdigt
förslag vilket innebär att de inte fått möjlighet till inflytande på själva planeringsåtgärden, det
vill säga förtätningen av deras skolgård. Vidare redogör en av intervjupersonerna för att det
inte är tydligt hur denna BKA ska användas i kommunens arbete. Denna form av otydlighet
kan, enligt Cele och van der Burgt (2013), ha sin grund i att det upplevs svårt att involvera
barn i beslutsfattande processer. Dock förklarar Fastighetsplaneraren att denna ska BKA ska
tillvaratas och med stöd av Celes teori (2006) bör det således medföra en mindre risk att
barnens deltagande blir ett verktyg för att uppnå en legitim arbetsprocess. För att underlätta
tillämpning av ett barnperspektiv föreslås utifrån ovanstående diskussion att Eskilstuna
kommun tydliggör på vilket sätt en BKA och barns deltagande ska användas för att utgöra
underlag till beslut i samhällsplaneringen. Med stöd av Englundh (2014) och Boverket (2015)
föreslås även att en mångfald av aktörer med olika kompetenser involveras i arbetet med en
BKA för att den ska möjliggöras verkligt inflytande.
Denna studie bekräftar resultatet från Cele och van der Burgts studie (2013) om att det finns
en åtskillnad mellan teori och praktik gällande barns deltagande i planprocessen. Trots att
Eskilstuna kommuns översiktsplan framhäver vikten av att tillämpa ett barnperspektiv
påvisar resultatet att BKA inte används genomgående i arbetsprocessen. Eftersom barns
deltagande enligt Cele och van der Burgt upplevs som tidskrävande arbete kan den pressande
situation som kommunen för närvarande befinner sig i vara en förklaring till att BKA inte
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tillämpas. Således kan tidsbristen utgöra en orsak till att kommunen i den övergripande
processen samt vid arbetet med Västergatans förskola tillämpar ett barnperspektiv som
endast utgår från vuxnas förståelse av barnens bästa.
För att kunna lyfta fram barns behov i olika projekt trots en pressande situation föreslås att
kommunen använder sig av en förenklad barnchecklista (Englundh 2014). Resultatet påvisar att
kommunen i nuläget inte använder sig av BKA i de flesta fall och därför kan checklistan
användas som ögonöppnare för att framhäva barnperspektivet i exempelvis utveckling av nya
bostadsområden där en skola eller förskola behövs. Trots att en checklista kan resultera i ett
mer kortsiktigt perspektiv anses denna vara en lämplig lösning i kommunens nuvarande
situation. Vidare föreslås att denna kan användas som utgångspunkt i kommande arbete med
mer långsiktiga BKA då kommunen inte längre upplever samma tidspress.
Enligt Klingwall63 kan en BKA möjliggöra för kartläggning av behov av skol-och
förskoleplatser i områden. Av studien påvisas att kommunens översiktsplan inte anger
specifika områden eller kvantitativa mål för kommande skolor samt förskolor. Med stöd av
Klingwalls propå kan tillämpningen av en BKA i kommunens övergripande arbete därför vara
ett medel för att lyfta fram barns behov i ett tidigt skede av planprocessen. Förslagsvis kan
barnens behov framhävas genom att barn-och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan,
som anger både specifika områdes- och platsbehov, sammankopplas med översiktsplanen. Detta
skulle således kunna utgöra en långsiktig strategi som säkerställer att skolors och förskolors
utemiljöer, det vill säga barnen, ges plats i staden.
6.5 Bygglov VS Detaljplan
Utifrån de resultat som genererats från både dokumentstudien och arbetsprocessen förs i
följande avsnitt en diskussion kring hur bygglovs- respektive detaljeplaneprocessen tar
hänsyn till de faktorer som ovan diskuteras kring en barnvänlig utemiljö.
Resultatet av denna studie påvisar att barns friyta är en mindre prioriterad aspekt i bygglov
eftersom Boverkets byggregler främst ställer krav på skolbyggnadens utformning (Boverket
2015). Detta kan därför vara en förklaring till att resultatet påvisar att ovanstående faktorer
för en barnvänlig utemiljö inte har säkerställts i utemiljön för Västergatans förskola. I och
med brist på stöd i bygglovhandläggningen kan byggnadsinspektörens tillvägagångssätt om
att begära en kompletterande beskrivning utifrån Boverkets allmänna råd anses som lämpligt
ur ett barnperspektiv. Dock utgör Boverkets råd endast rekommendationer vilket innebär att
det är det upp till enskild bygglovshandläggare att välja om dessa ska tillämpas eller inte.
Således bedöms det vara svårt att säkerställa en barnvänlig utemiljö genom ett bygglov.
Utifrån detta föreslås att Eskilstuna kommun bör införa gemensamma riktlinjer som utöver
internt samförstånd möjliggör för att ställa krav externt.
Av resultatet framgår att det i bygglovet och övriga delar av planprocessen är svårt att
bedöma hur angränsande friytor för lek i stadsmiljön ska tillämpas vid en mindre skol-eller
förskolegård. Anledningen till detta är att det i PBL, Boverkets föreskrifter och råd inte finns
detaljerade beskrivningar eller principer för bedömningen av kompletterande friytor. Liksom
tidigare föreslås därför att Eskilstuna kommun i likhet med Malmö stad (2016) utvecklar
riktlinjer för tät bebyggelse där förutom storlek på gården även avstånd och trafikbarriärer i
förhållande till kompletterande friytor beaktas. För att säkerställa att barn ges möjlighet att
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använda en allmän friyta i stadsmiljön som komplement till gården föreslås att kommunen
tillämpar Boverkets förslag (2015) om att i detaljplanekartan beteckna en del av platsen som
kvartersmark.
Som tidigare nämnt uppnår varken bygglovet för Västergatans förskola eller detaljplanen för
Forskaren 1 Boverkets riktlinjer om friyta per barn i förskola respektive grundskola. Dock har
kommunen i detaljplanekartan för Forskaren 1 tillämpat byggrätten (BTA) i kombination med
riktlinjer om bruksarea för att säkerställa en miniminivå för friytan per barn. Eftersom
byggrätten enligt Boverket (2015) säkrar att friytan inte bebyggs i framtiden kan detta
tillvägagångssätt, trots att riktlinjerna inte uppnås, anses lämpligt ur ett barnperspektiv.
Denna studie pekar på att utemiljön för Västergatans förskola är mindre barnvänlig än
skolgården på Forskaren 1 med anledning av högre trafikflöden på omgivande gator i
stadsmiljön. En förklaring till detta kan vara att det i bygglovet gjordes en avvikelse från
befintlig detaljplan som anger att markanvändningen ska vara handel, kontor och bostäder.
Således är förskoleverksamheten placerad i ett område som anses mindre lämpligt ur ett
barnperspektiv eftersom det inte tillgodoser barns behov av reducerad trafik i stadsmiljön.
Med stöd av ovanstående resonemang kan avvikelser från detaljplan minska möjligheten till
att skapa en barnvänlig utemiljö.
Beträffande buller från omgivande trafik påvisas att planförslaget för Forskaren 1 uppnår
Boverkets rekommenderade ljudnivåer medan Västergatans förskola överskrider dessa.
Eftersom Boverkets byggregler främst fokuserar på byggnaden och således inomhusmiljön
kan detta vara en orsak till att bullernivån på förskolans gård inte beaktats i samma
utsträckning. För Forskaren 1 säkerställer den juridiskt bindande plankartan bullerskydd,
vilket således kan anses vara ett tillvägagångssätt som garanterar en barnvänlig utemiljö.
Av ovanstående diskussion (avsnitt 6.2 och 6.4) konstateras att faktorer för en barnvänlig
utemiljö som avser gröna och naturliga miljöer, variation samt utmaningar är svåra att
säkerställa i både detaljplanekartor och bygglovshandläggningar. Till skillnad från plats för
utelek och trafik anses dessa tre faktorer på en skol- eller förskolegård motsvara kvaliteter
som kan uppnås på en mer detaljerad nivå. Av studien påvisas att det främst är
landskapsarkitektens förslag som avgör för den specifika utformningen av gården och således
kan frågan ställas hur det är möjligt att säkerställa dessa faktorer ur ett
stadsplaneringsperspektiv. Därför föreslås att ett planeringsverktyg liknande Malmö stads
(2016) utvecklas för att förutom friytan och trafik även framhäva vikten av gröna och naturliga
miljöer, variation samt utmaningar. I Eskilstuna kommun skulle detta kunna uppnås genom att
använda dessa faktorer som utgångspunkt i barn-och utbildningsförvaltningens pågående
arbete med förskole-respektive grundskoleprogrammet. För att skapa gemensamma riktlinjer
och en samverkan enligt den kollaborativa planeringsteorin föreslås att olika aktörer, såsom
planavdelningen, involveras i utvecklandet av dessa program. Således kan detta utgöra ett
gemensamt verktyg som samtliga aktörer utgår från i sina bedömningar, från tidigt skede i
planprocessen till den specifika utformningen av gården.
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7. SLUTSATS
I denna studie var syftet att bidra med en ökad förståelse av hur barnperspektivet kan
tillämpas i samband med dagens förtätning av städer inom den kommunala
samhällsplaneringen. Därför görs i detta kapitel en återkoppling till syftet genom att besvara
de tre tillhörande frågeställningarna som formulerades i arbetes inledande del.
Vad innebär en barnvänlig utemiljö för skolor och förskolor?
Denna studie fastställer att en barnvänlig utemiljö för skolor och förskolor omfattar ett flertal
faktorer som bidrar positivt till barns utveckling. Eftersom följande faktorer avser både en
barnvänlig stads- och skolmiljö är det därför väsentligt att utgå från dessa vid tillämpningen
av ett barnperspektiv i samhällsplaneringen:
•
•
•
•
•

Plats för utelek
Reducerad trafik
Gröna och naturliga miljöer
Variation
Utmaningar

I denna studie konstateras att plats för utelek, storleken på skol- eller förskolegården, är en
grundläggande princip för barns utveckling. En tillräckligt stor friyta är avgörande för att
tillgodose gröna och naturliga inslag, en variation av lekmöjligheter samt utmanande element.
Vid mindre gårdar fastställs att en barnvänlig utemiljö för skolor och förskolor kan skapas
genom platser för lek i stadsmiljön. Med andra ord innebär en barnvänlig utemiljö för skolor
och förskolor i samband med stadsförtätning även lokalisering i närhet till friytor i
stadsmiljön där ovanstående faktorer tillgodoses.
Vidare fastställer denna studie att en barnvänlig utemiljö innebär reducerad eller ingen trafik
både på skol-eller förskolegården samt i omgivande stadsmiljön. Att lokalisera skolor och
förskolor i närhet till mindre andel trafikvolymer främjar barns utveckling, hälsa och känslor
av trygghet.
Slutligen innebär en barnvänlig utemiljö för en förskola eller skola även att barnen har
tillgång till en variation av möjligheter för lek och aktiviteter. Genom att samtidigt möjliggöra
för att gröna och naturliga miljöer samt utmanande element integreras i leken bidrar detta
positivt till barns utveckling och hälsa.
Hur arbetar Eskilstuna kommun i sin samhällsplanering för att skapa barnvänliga
utemiljöer för skolor och förskolor kopplat till stadens förtätning?
Denna studie visar på att Eskilstuna kommun arbetar på olika nivåer av sin samhällsplanering
för att skapa barnvänliga utemiljöer för skolor samt förskolor. Dock utgör förtätningens
konsekvenser och akuta behov av platser i skol-samt förskoleverksamheter utmaningar som
försvårar arbetet. Trots att resultatet pekar på att det finns en ömsesidig strävan att följa
Boverkets riktlinjer och råd påvisas det vara svårt att uppnå dessa på grund av de utmaningar
som kommunen ställs inför. Dessutom utgör brist på kunskap och stöd av lagstiftning samt
föreskrifter hinder som förvårar bedömningen av friytan i bygglovs- och planhandläggningar.
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I Eskilstuna kommuns samhällsplanering har det skett en förändring i synen på tillämpningen
av barnperspektivet som indikerar att det behövs ett kollaborativt arbetssätt för att skapa
barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor i tät bebyggelse. I nuläget eftersträvar
kommunen i sin arbetsprocess att förbättra dialog och samverkan mellan involverade aktörer.
Dock fastställs att det finns behov av samförstånd, såsom gemensamma riktlinjer och
tidsperspektiv, i arbetet med skolors samt förskolors utemiljöer kopplat till stadsförtätning.
Resultatet av denna studie pekar på att det i Eskilstuna kommuns samhällsplanering finns en
strävan att skapa barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor genom att involvera barnens
egna perspektiv. Samtidigt påvisas att det är brist på konkreta strategier för hur en BKA och
dess resultat kan användas på ett genomgående sätt i alla delar av arbetsprocessen.
Hur kan Eskilstuna kommun skapa barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor i
samband med stadsförtätning?
I och med svårigheter att säkerställa friytan i täta stadsmiljöer föreslås att Eskilstuna
kommun utvecklar sitt kollaborativa arbetssätt för att skapa gemensamma riktlinjer eller mål
som ligger till grund för framtida planering av skolor och förskolor. Genom att införa flexibla
riktlinjer för friytan i tät bebyggelse kan barnvänliga skol-och förskolegårdar uppnås i både
kommunens interna och externa bedömningar. Samtidigt kan samförstånd bidra till
effektivitet och framförhållning vilket påvisas vara väsentligt för den slutliga utformningen av
gårdarna. För tillämpa ett barnperspektiv föreslås att eventuella riktlinjer utgår från
ovanstående faktorer som fastställs vara avgörande för barnvänliga utemiljöer.
För att lyfta fram barns behov och således skapa barnvänliga utemiljöer för skolor samt
förskolor rekommenderas att Eskilstuna kommun att utvecklar sin tillämpning av BKA. Detta
kan uppnås genom att klargöra en BKAs användning och involvera fler aktörer i arbetet med
denna. Vidare kan tillämpningen av en BKA i det övergripande arbetet framhäva
barnperspektivet i ett tidigt skede av arbetsprocessen och således på lång sikt säkerställa att
barn ges plats i den täta staden.
Vidare föreslås att den mer grundliga detaljplanprocessen är att föredra till skillnad från
bygglovshandläggningen. Eftersom detaljeplaneprocessen tar hänsyn till fler
planeringsåtgärder och är baserad på en bredare kunskap från ett större antal aktörer kan
detta belysa aspekter som är avgörande för säkerställandet av barnvänliga utemiljöer.
Avslutningsvis föreslås att Eskilstuna och även Sveriges övriga kommuner bör sträva efter att
utveckla dialoger mellan involverade aktörer för att förändra synsätt om barn och deras
utemiljöer. Genom att föra upp barnperspektivet på agendan kan vikten av skolors och
förskolors utemiljöer framhävas i förhållande till andra samhällsbehov, såsom bostadsfrågan.
För att konkretisera tidigare diskussion och ovanstående resonemang ges i Tabell 5 nedan
förslag på planeringsverktyg som Eskilstuna kommun kan utveckla samt tillämpa för att
skapa barnvänliga utemiljöer för skolor och förskolor i samband med stadsförtätning.
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Tabell 5. Förbättringsförslag som Eskilstuna kommun kan utveckla och använda för att skapa barnvänliga
utemiljöer för skolor och förskolor i samband med stadens förtätning. I vänstra kolumnen redogörs för
identifierade behov och svårigheter som förbättringsförslaget till höger kan tillgodose eller åtgärda.

Behov/svårigheter

Tillgodose samtliga faktorer för en
barnvänlig utemiljö i tät stadsbebyggelse

Förbättringsförslag
Utveckla förskole-respektive
grundskoleprogrammet till planeringsverktyg
för skolors och förskolors utemiljöer. Dessa kan
inrymma riktlinjer om:

Underlätta bedömning av friytan i
stadsmiljön

•

Gemensamma riktlinjer/samförstånd

•
•
•

Lyfta fram barns behov tidigt i processen
Säkerställa plats för skolor och förskolor i
förhållande till bostäder
Framförhållning
Gemensamma riktlinjer/ samförstånd

Flexibel storlek på friytan i förtätade
områden
Faktorer för en barnvänlig utemiljö
Trafik i förhållande till friytor i
stadsmiljön
Avstånd till friytor i stadsmiljön

Sammankoppla barn-och
utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan
med översiktsplanen i syfte att:
•
•

Redovisa behov av skol-och
förskoleplatser
Peka ut områden där det finns behov av
skolor och förskolor

Utveckla en barnchecklista i syfte att:
Lyfta fram barns behov i form av förskolor
och skolor i bostadsprojekt

•
•

Säkerställa friytor i omgivande stadsmiljön

Uppmärksamma barns behov i
planeringen
Använda som utgångspunkt i framtida
arbete med BKA

Beteckna del av allmän park som kvartersmark i
detaljplaner för att ge skolor och förskolor
företräde till dessa friytor under skoltid
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8. AVSLUTANDE REFLEKTIONER
I detta avslutande kapitel redogörs för egna reflektioner kring genomförandet och resultatet
av studien genom att ge förslag till framtida studier samt diskutera betydelsen av barns
utemiljöer i samhället.
I denna studie undersöks det specifika fallet för Eskilstuna kommun och därför kan det vara
svårt att applicera resultatet på andra organisatoriska kontexter. För att kunna bidra med en
ökad förståelse av barnperspektivets tillämpning inom kommunal samhällsplanering i
samband med stadsförtätning föreslås att det i framtida studier undersöks hur ett större antal
kommuner arbetar med skolors och förskolors utemiljöer. Genom att studera fler fall kan
således generaliseringar göras om barnperspektivets tillämpning. Dock är förtätning och
barns utemiljöer frågor som idag ett stort antal kommuner i Sverige handskas med vilket
innebär att detta resultat skulle kunna appliceras till en svensk kommunal planeringskontext.
Vidare föreslås att framtida studier även berör barnperspektivets tillämpning i den privata
sektorn eftersom det kan skapa en större helhetsbild av arbetet med skolors och förskolors
utemiljöer. Detta kan i sin tur även belysa avgörande aspekter kring tillämpningen av
barnperspektivet som denna studie inte berört.
Med anledning av tidsbegränsningen inrymmer denna studie inte barns egen medverkan
genom exempelvis intervjuer med barn. Dock har studien tillämpat ett barnperspektiv genom
att använda teorier och tidigare forskning som utgår från både barnens synsätt samt vuxnas
förståelse av en barnvänlig ute-och skolmiljö. För att få en ökad kunskap om hur barnvänliga
utemiljöer för skolor och förskolor kan uppnås föreslås därför att vidare studier involverar
både barns och vuxnas perspektiv i undersökningen.
Med grund i denna studie framhävs vikten av att barns utemiljöer liksom förtätning av städer
bör utgöra en aspekt som ingår i begreppet hållbar stadsutveckling. Barn är samhällets
framtid och därför är det av stor vikt att ta vara på deras utemiljöer, såsom skol-och
förskolegårdar, som är viktiga beståndsdelar i barns utveckling. Om barn inte ges plats i den
täta staden kan detta leda till negativa hälsoeffekter vilka i sin tur kan resultera i kostnader
för samhället på lång sikt. Förutom att barns utemiljöer är sammankopplade med den sociala
aspekten kan de således även vara avgörande för den ekonomiska hållbarheten. Följaktligen
kan förtätningen av staden framställas som en fråga om avvägning mellan olika intressen för
att uppnå hållbarhet.
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