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Abstract  
Urban densification is the current planning ideal today with arguments of social, economic 
and ecological sustainability. However, this way of exploiting the urban area seem to result 
in a decrease of the amount of open space and green area available for children. By 
examining the accessible open space in primary schools in Malmö, this study has tried to 
determine whether one can find geographic or socioeconomic patterns connected to this 
asset. The study has been carried out with the help of GIS after a literature review of 
necessary theory and legislation had been done. The outcome shows that schools in some 
districts, primarily the area surrounding the city center, are not as good as the others to 
provide for the child’s need for open space. Six of the schools don’t even manage to meet 
the required square meter (m2) of open space stipulated by the municipality of Malmö, 
Malmö Stad. This result describes an uneven distribution of open space depending on the 
child's geography. An unfair development from the child’s perspective, which in turn 
brings numerous negative effects both physical and psychological for their childhood. 
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1 Inledning 
Stadsbyggandet har genomgått många faser. Idag präglas det av en funktionsblandad planering 
med förtätningsprincipen som det främsta verktyget (Se t ex Cele 2006, Ståhle 2005 eller SKL 
2018). I takt med att befolkningen växer och andelen bosatta i städer också ökar eftersträvas tät 
bebyggelse med plats för mycket och många på en liten yta. Många svenska kommuner har 
tillväxtmål i form av befolkningsökning och människorna ska tillgodoses med boende och plats 
för att leva och verka på, något som tycks orsaka stor huvudbry hos politikerna. Att miljön tar 
stor skada till följd av den urbana utvecklingen har lett till att målsättningar idag också 
innehåller ambitioner för att verka för en hållbarare framtid socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Förtätning som planeringsverktyg sägs uppfylla hållbarhetsmålen genom att 
utveckla gång- och cykeltrafik och satsa på kollektivtrafiken bland annat. En tätare stad ger 
också möjlighet till ett bättre utbud baserat på att ett större underlag finns att tillgå vilket 
förbättrar stadens ekonomiska potential. Genom att fylla ut tomma hål i staden och binda 
samman stadsdelarna antas också segregation kunna minskas. Samtidigt framhålls att 
människor till följd av den blandade bebyggelsestrukturen rör sig i en större utsträckning i en 
större del av staden vilket ger en positiv påverkan på hur trygg staden upplevs av invånarna i 
den.  
 
Men, hur bra allt detta än låter så tycks förtätningsprocessen också orsaka en del problem. Inte 
minst handlar det om stadens markanvändning och specifikt de gröna ytorna. Ytor förknippade 
med lek och rörelse i form av stadsparker byggs bort till fördel för andra vinstmaximerande 
verksamheter och det är inte bara parker som drabbas. Skolgårdar är också hårt utsatta ytor och 
tycks svåra att rättfärdiga ur ett kostnadseffektivt perspektiv i den täta staden, vilket leder till 
att våra allra yngsta drabbas kraftigt. Med nya idéer om samutnyttjande1 anses en skolgård 
kunna bytas ut mot en närliggande parkyta och ska kunna motsvara barnets behov när det 
kommer till lek och rörelse i utomhusmiljön. Det har dock visat sig att barn som har tillräckliga 
ytor för lek och rörelse i direkt anslutning till sin skola spenderar mer tid utomhus (Raustorp et 
al. 2012; Mårtensson 2004).  
 
På 1970-talet fanns riktlinjer för skolornas lokalisering i förhållande till var barnen bodde. 
Barnen skulle själva ta sig till skolan och därför uppfördes grannskapsskolorna tätt eftersom 
avståndet inte skulle vara för långt, 500 meter gångväg utan betydande trafik mellan hemmet 
och lågstadieskola löd anvisningen (Boverket 2017). Barnens tillgång till närliggande natur i 
skolverksamheten var en annan viktig aspekt som noga poängterades på den här tiden. I Sverige 
gjordes också under samma tid stora insatser för barns lek bland annat i form av utbyggnad av 
lekplatser av olika slag runtomkring i staden, allt för att skapa förutsättningar för att barns behov 
av lek och rörelse utomhus kunde tillfredsställas (Cele 2006). Idag tycks det inte finnas samma 
engagemang för barnens utomhusmiljöer. Björklid (2003) har i sin forskning noterat en 
nedåtgående trend vad gäller andelen barn som tar sig till skolan själv. Enligt Björklid är trenden 
mycket oroväckande i England där andelen minskat från 88% till 10% mellan 1970 och 1990. 
För Sverige ser utvecklingen inte fullt så kritisk ut men även här har andelen sjunkit från 94% 
1983 till 77% år 1990. Fram till 2006 sjönk andelen ytterligare till 60% (Folkhälsomyndigheten 
2008). Cele (2006) finner i sin forskning resultat som visar på att barns begränsade mobilitet 
delvis beror på den intensivare trafiken som är utmärkande i staden men också att föräldrar 
tycks ha en mer restriktiv syn på barnens fria rörlighet generellt. Den stillasittande vardag som 
västvärlden präglas av har långtgående hälsoeffekter och för barnen är det särskilt oroväckande 
                                                
1 Koncept som bygger på ett effektivt användande av markyta i den täta staden. Samutnyttjande kan innebära att 
en park används av skolbarn under dagtid som en förlängning av deras skolgård alternativt att allmänheten har 
möjlighet att nyttja skolgården under de timmar då den inte används för verksamheten.  
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då mycket tyder på att barn som utvecklar en dålig livsstil tenderar att behålla denna även som 
vuxen (Folkhälsomyndigheten 2008). Trots att litteraturen ger en övertygande bild av de 
negativa konsekvenserna som barnet drabbas av om lek och rörelse förhindras (se t ex Cele 
2006; Ståhle 2005; Sandberg 2009; Taylor et al. 1998; Boldemann et al. 2006; Mårtensson 2013 
m.fl.) så finns ingen tydlig lagstiftning som tar detta på allvar. I plan- och bygglagen (2010:900) 
under kapitlet som berör placering och anordnande av friyta vid skolverksamhet står det att det 
på skolans tomt eller i närheten av den ska finnas en tillräckligt stor yta som barnen ska kunna 
nyttja för lek och utevistelse. Här är det ordet tillräckligt som skapar problem. Då det inte finns 
något kvantitativt mått på detta är det upp till byggherre och markägare att själva fastställa vad 
detta innebär. De inblandade parterna kommer sannolikt att väva in de ekonomiska vinsterna 
av arbetet, vilket har till följd att skolgårdsytan förmodligen inte ges högsta prioritet.  
 
Boverket tog 2015 fram allmänna råd till den nämnda lagstiftningen för att underlätta för de 
inblandade parterna att fatta beslut i denna typ av markexploateringsfrågor för att ge barnen de 
bästa förutsättningarna. Ändå visar utvecklingen att skolor byggs helt utan skolgårdar 
(Söderström et al. 2004) men där en intilliggande park istället ska nyttjas av barnen under 
skoltid. I den förtätade och hållbara staden bör människorna dela på resurserna vilket det 
samutnyttjande som parkerna utgör är ett resultat av. Vem som dock ska stå för det extra slitage 
som parken sannolikt kommer utsättas för om den används också som skolgård är oklart, 
samtidigt som den berörda skolan slipper lägga en andel av sin skolpeng på underhåll av en 
utomhusmiljö, problematiskt också rent ekonomiskt. 
 
Mycket tyder med andra ord på en negativ utveckling för barnens aktiva liv utomhus. Barnens 
behov av lek och rörelse består men förutsättningarna är kraftigt försämrade. Många studier har 
gjorts på skolverksamhet och dess utemiljöer både i försök att utveckla modeller som kan 
användas vid byggandet av dessa (se t ex Ståhle 2005) men också för att undersöka vilka 
kvaliteter som är allra viktigast för barnen på skolgården (se t ex Mårtensson 2013; Boldmann 
et al. 2006). Den här studien kommer att fokusera på barns friytetillgång ur en geografisk aspekt 
och tydliggöra eventuella skillnader som innebär att barns behov av friyta inte uppfylls. I många 
tidigare studier är det framförallt förskoleverksamhet som undersökts vilket bör kunna förklaras 
med det faktum att behovet av lek och rörelse är omöjligt att utesluta för de allra yngsta då detta 
är deras främsta sätt för inlärning. Att behovet däremot skulle upphöra vid lågstadieålder är 
dock osannolikt. Därför kommer den här studien fokusera på just denna ålder.    
 
1.1 Problemformulering 
Förtätning är det rådande planeringsidealet för staden och underbyggs med argument om 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Till följd av ett ökat tryck på stadens mark blir 
konkurrensen därför stor. Barn har mycket stort utbyte av tillgång till friytor för lek och rörelse. 
Forskning visar att barnets uppväxt och minnen skapas i närområdet och på grund av att 
barriäreffekter är extra stora för barn ställs krav på att utomhusmiljön är extra tillgänglig för 
dem. Skolgården är den yta som i princip alla barn har tillgång till och här spenderar de en 
mycket stor del av sin tid. Om friytan, i form av skolgården, byggs bort till fördel för andra 
verksamheter påverkas barnets utveckling kraftigt negativt. Den kunskap som barnen 
tillgodogör sig i utomhusmiljön går inte att ersätta med pedagogik. Det är därför av allra största 
grad viktigt att beakta skolgårdarnas utformning och funktion vid planläggande av dessa.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att analysera friytetillgången för lågstadiebarn i Malmö och därtill undersöka huruvida 
det föreligger något mönster på stadsdelsnivå som skulle kunna belysa orättvisa premisser vad 
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gäller barns möjlighet att tillfredsställa sitt behov av lek och lärande genom rörelse utomhus. 
Studien tar hjälp av följande frågeställningar för att uppnå syftet: 
 
1.2.1 Frågeställningar 

- Vad säger rådande planeringslagstiftning om barns friyta och hur tolkas detta i det 
berörda studieområdet?  

- Hur ser den faktiska tillgången på friyta ut på stadens skolgårdar och går det att urskilja 
något mönster baserat på stadsdelsnivå?  

 
1.3 Avgränsningar 
Den geografiska avgränsningen begränsas till Malmös centrala delar, mer specifik till området 
innanför den inre ringleden. Valet av stad motiveras utifrån att det är en av Sveriges största 
städer befolkningsmässigt samtidigt som den är relativt liten till ytan. Vidare hävdar jag utifrån 
egna erfarenheter att Malmö begränsas av sin nära tillgång till jordbruksmark som innebär en 
varierad natur men som invånarna inte kan vistas i. Att studieobjekten begränsas till ytan 
innanför den inre ringleden är rimligt utifrån problemet som stadsförtätning innebär som 
antyder att friytetillgången begränsas när exploatering ökar. 
 
1.4 Platsbeskrivning 
Malmö är residensstad i Skåne län, och Sveriges tredje folkrikaste centralort med en 
befolkningsmängd på drygt 300 000. Till ytan är Malmö kommun ca 150 km2, vilket i 
jämförelse med de andra storstäderna är mindre än Stockholm (ca 190 km2) och endast en 
tredjedel av Göteborgs kommun (ca 450 km2) (SCB 2018a). Tätorten Malmö hade 2017 en 
befolkningstäthet på 4049 invånare per km2 vilket kan jämföras med Stockholms 3773 
respektive Göteborgs 2745 invånare per km2 (SCB 2018d). Att Malmö är en attraktiv tätort 
syns i befolkningstillväxten. Mellan 2010 och 2017 ökade befolkningen med ca 25 % (SCB 
2018c). Stockholm har haft en ännu kraftigare tillväxt under samma period (ca 30 %) medan 
Göteborgs befolkningstillväxt uppgår till ca 20 % (SCB 2018c). Om jämförelse istället görs 
mot andra större städer som exempelvis Linköping och Västerås visar statistiken att 
befolkningstillväxten även här ligger på nära 20 procent, nämligen 17 respektive 19 procent 
(SCB 2018c). Från och med juli 2013 gjorde Malmö Stad om stadsdelsindelningen för staden 
och numera består Malmö bara av 5 delområden vilka är Norr, Öster, Söder, Väster och 
Innerstaden.  
 
1.5 Begreppsdefinitioner 
Friyta 
Utgörs av den yta som barnen har att tillgå för lek och rörelse i utomhusmiljön i anslutning till 
sin skola. I friyta räknas inte förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering eller last- och 
lossningsutrymme då dessa ytor inte anses tillgängliga för barnen. 
 
Grönyta 
Obebyggd yta i stadsrummet som utgörs av parker, öppen gräsyta eller på annat sätt träd- eller 
gräsbevuxen yta. 
 
Närnatur  
Den närmaste natur som finns i barnets omgivning. I rapporten syftar närnaturen på barnens 
tillgång till natur i nära anslutning till skolan eller hemmet.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
2.1 Att planera för en hållbar framtid  
FN:s Brundtlandskommission deklarerade 1987 att en hållbar utveckling skulle vara ledord för 
framtiden och definierade detta som att de beslut som tas idag inte får orsaka effekter som kan 
äventyra en kommande generation (WCED 1987). Med en fortsatt växande befolkning och det 
faktum att allt fler väljer att bosätta sig i städer behövs hela tiden plats för fler bostäder i de 
urbana miljöerna. Enligt uppgifter prognostiseras att den urbana befolkningen i världen har växt 
till ca 70 procent år 2050. I Sverige är trenden densamma och för vår urbana befolkning uppgår 
den siffran idag redan till 85 procent (SCB 2015). Denna befolkningstillväxt ställer såklart höga 
krav på stadens utformning. Idag anses förtätning vara det främsta verktyget för att klara av 
denna utveckling.  
 
2.1.1 Det nya planeringsidealet – förtätning 
I takt med att människors inkomster ökade efter den industriella revolutionen och med hjälp av 
den ökade rörligheten som människan fått i och med bilens framväxt, kunde den högre 
samhällsklassen lämna den dåliga levnadsstandarden i staden och bosätta sig utanför staden där 
stora utrymmen och en trevlig levnadsmiljö fanns att tillgå (Parker 2004). Städerna växte 
därmed utåt och resulterade i större avstånd. Utvidgandet av staden för att möta en växande 
befolkning innebar stora resursförbrukningar, något som påverkade klimatet negativt (ibid.). 
Planeringens svar på denna utveckling var förtätning. Med förtätning innebär att staden växer 
inåt och obebyggda utrymmen fylls ut för att sammankoppla stadsdelar och förorter med 
varandra (Johansson & Orrskog 2002). Jane Jacobs (2000) förespråkade redan på 1950-talet 
den täta staden men då med argument om att en sådan struktur skulle ge liv åt platsen och 
människorna som verkade på den. Idag bygger argumenten för förtätning på de hållbarhetsmål 
FN:s fortsatta arbete resulterat i och mer specifikt behandlar boende, bebyggelse och 
stadsplanering: Habitat III - the new urban agenda (FN 2017). Staden ska genom förtätning 
uppnå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet (Johansson & Orrskog 2002). 
Förtätningsidealet som planeringsverktyg är genomgående och finns nedtecknat som 
eftersträvansvärt i många översiktsplaner (Haaland & van den Bosch 2015). Målen beskrivs 
ska göra staden yteffektiv och flexibel. Funktionsblandning är ledmotivet vilket ska generera 
intensitet och en levande stadsmiljö. Med en ökande befolkning och en funktionsblandad 
struktur anses staden också kunna förbättras ur social hänsyn genom att segregation minskar 
när avstånden krymper och tryggheten ökar när ytor används mer frekvent även under en större 
del av dygnet (Johansson & Orrskog 2002).  Mycket tyder dock på att den täta staden inte bara 
genererar positiva effekter. Haaland & van den Bosch (2015) lyfter att en minskad grönstruktur 
tycks vara en effekt av förtätningsprocessen i staden. Statistiska centralbyrån, SCB, klargör i 
en rapport från 1993 att allmänt tillgängliga grönytor minskat i Sveriges tio största städer mellan 
åren 1980 och 1990 (Shåhle 2005). Anledningen stavas förtätning i kombination med de 
styrningsmekanismer som präglat det svenska samhället sedan mitten av 1990-talet. Med en 
minskad tillgång på mark blir det utifrån ekonomiska principer om kostnadseffektivitet inte 
konstigt att grönstruktur och park byggs bort till fördel för andra verksamheter då friytan som 
försvinner snarare innebar ett bortfall av inkomst. Tyrväinen et al. (2005) lyfter problemet med 
att de gröna ytornas rekreationsvärde inte är starkt nog som argument för att vinna mark i en 
planeringsprocess. För att vinna genomslagskraft tycks de kvantitativa bedömningarna alltjämt 
stå sig starkast (Tyrväinen et al. 2005). Vidare konsekvenser av förtätningsprocessen kan 
innebära att när grönytorna minskar till antalet ökar trycket på de som blir kvar vilket kan 
resultera i att kvaliteten på dessa försämras när slitaget ökar och följaktligen så har fler grönytor 
försummats även om grundplanen var en annan. Detta menar Tyrväinen et al. (2005) utifrån 
deras studier om fördelar med urban grönstruktur är en fullt rimlig händelseutveckling. 
Förtätningsprocessen, och exploaterandet av grönyta, är dock särskilt oroväckande med hänsyn 
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till de hälsofrämjande effekter, både fysiska och psykiska, som grönytan i staden utgörs av (se 
t ex Nieuwenhuijsen et al. 2017 eller Maas et al. 2006) och implicerar att utvecklingen, och 
åtgärder för att förhindra de negativa konsekvenserna bör ges större hänsyn.  
 
2.2 Hur stadens grönytor påverkar människan  
Grönytorna fyller flera funktioner i staden, dels de rekreativa som delvis lyfts ovan men också 
biologiska. Dagvattenhantering, luftkvalitet, buller och biologisk mångfald är alla viktiga 
aspekter att beakta i den täta staden (Boverket 2010). Tydligt är att stadens grönytor påverkar 
människan i allra högsta grad. Nieuwenhuijsen et al. (2017) och Maas et al. (2006) framhäver 
i sina studier de hälsoaspekter som grönytorna i staden i form av parker eller andra obebyggda 
ytor har. Även om Nieuwenhuijsen et al. (2017) framhäver att det behövs mer forskning på 
ämnet för att kunna säga något mer om vilka kvaliteter hos grönytan som har störst positiv 
inverkan på människans hälsa så drar de ändå vissa slutsatser i sin studie. Dels betonas det 
faktum att en park i staden inte bara behöver ha direkt påverkan på människan men att parker 
också bara av att finnas kan skapa en positiva effekt för människans upplevelse av staden. Här 
tar Nieuwenhuijsen et al. (2017) upp New York och Central Park som ett klassiskt exempel.  
Kaplan & Kaplan (1989) belyser också fenomenet om att grönytan kan fungera avstressande 
för människan i staden och betonar vikten av att alla invånares behov av grönyta tillgodoses 
och att tillgången till en god utomhusmiljö inte ska bero på var i staden du bor. Maas et al. 
(2006) har studerat sambandet mellan människors närhet till grönyta i staden och deras 
upplevda hälsa. I studien finner de att för båda studerade avstånden, en och tre kilometer, 
upplever sig människor som har en god tillgång på grönyta i sin närmaste omgivning också 
generellt mer välmående. Endast för hårt exploaterad yta blir sambandet starkare för det kortare 
avståndet, i övrigt tycks sambandet vara lika starkt för båda avstånden. Att sambandet skulle 
vara extra starkt för yngre och gamla i förhållande till vuxna och att socioekonomiskt svaga 
skulle ha ett starkare utbyte av närhet till grönyta än socioekonomiskt starka var en hypotes 
som författarna gick in med i studien och senare också kunde bekräfta. Studien belyser 
betydelsen av grönyta i människors direkta omgivning från hemmet och poängterar därför 
vikten av att beakta detta i planeringsärenden, allra särskilt när det gäller utomhusmiljön för de 
äldsta och yngsta invånarna.  
 
2.3 Barnens geografi: Om betydelsen av ytor för lek och rörelse för en positiv utveckling 
Länge ansågs staden inte vara anpassad för barn och familjer valde istället att bosätta sig i 
glesare bebyggelse för att barnen skulle få utlopp för sina behov (Cele 2006). Den trenden har 
dock svängt och idag växer fler barn upp i de svenska storstäderna än tidigare (SCB 2018b), 
vilket antyder att det inte bara är vuxna som påverkas av stadens utformning och funktioner.  
Mellan 2010 och 2017 ökade andelen barn mellan 5-14 år i både Stockholm, Göteborg och 
Malmö med mellan en till två procentenheter av den totala befolkningen (SCB 2018b). Faktorer 
som är starkt förknippade med staden så som det höga tempot, mängden människor och 
framförallt den täta trafiken är samtidigt aspekter som skapar starka barriäreffekter för barnens 
fria rörlighet (Cele 2006). Det är med andra ord viktigt att staden inkluderar och görs tillgänglig 
även för barnen. Den aspekt som framhålls bland de viktigaste inom debatten är barns behov 
av ytor för lek och rörelse då forskning visar på att detta är avgörande för att ge barnet en 
gynnsam uppväxt.  
 
FN:s barnkonvention slår fast 54 artiklar för barns mänskliga rättigheter. Band dessa framgår i 
artikel tre att ”barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn” och i 
artikel 31 fastställs att ”varje barn har rätt till lek, vila och fritid”. Sverige har skrivit under 
konventionen och har med andra ord medgett till att dessa bestämmelser ska eftersträvas till det 
yttersta i samband med att den svenska lagstiftningen utformas.  
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Cele (2006) påpekar att dagens förtätningsideal är en process som inte går att rättfärdiga utifrån 
barnets bästa. Medan vissa (Nyström 2003) menar att den förtätade staden gör att barn har 
lättare att ta del av den till följd av de minskade avstånden hävdar Cele (2006) att så inte alls 
tycks vara fallet. Detta styrker hon exempelvis med studier av hur barn rör sig till och från 
skolan där det har konstaterats att antalet barn som tar sig på egen hand till skolan minskar 
kraftigt i England och samma trend syns även i Sverige om än inte lika kraftig. Cele (2006) 
poängterar dock att en anledning till att barns fria rörelse i staden tenderar att begränsas beror 
inte helt på barnets fysiska förmåga utan snarare på barnets föräldrar som utifrån aspekter om 
säkerhet och trygghet inte låter sina barn röra sig fritt utomhus i samma utsträckning som 
tidigare.  
 
Studier kring barns behov av lek och rörelse för sin utveckling engagerar idag många forskare 
(se t ex Cele 2006; Ståhle 2005; Sandberg 2009; Taylor et al. 1998; Boldemann et al. 2006; 
Mårtensson 2013 m.fl.). Inom forskningen slås fast att fysisk rörelse och aktivitet minskar 
risken för många, idag vanliga, hälsoproblem som övervikt, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar. I debatten anses utevistelse kunna vara en effektiv genväg till mer rörelse. 
Vidare framhålls att alla de positiva effekterna som utevistelsen och den fysiska aktiviteten 
medför förstärks ytterligare om utemiljön som barnen vistas i också är stimulerande i form av 
att den exempelvis erbjuder varierad terräng och vegetation (Boldemann 2013). Raustorp har 
bland annat deltagit i studier som jämfört svenska och amerikanska förskolebarns fysiska 
aktivitet och belyser hur utemiljön kan utformas för att uppmuntra eller missgynna barnens lek 
och lärande utomhus. I Raustorp et al. (2012) uppvisas liknande resultat som Boldemann (2013) 
presenterar i sin forskning. Mårtensson är miljöpsykolog och har genom sin forskning på barns 
behov av utevistelse lyckats ta fram en modell (OPEC – Outdoor play environment categories) 
för att miljövärdera en fritya i syfte att möjliggöra de bästa förutsättningarna för barnen. Utöver 
de fysiska aspekter som barns fria lek i utomhusmiljön resulterar i ges också barnet möjlighet 
att utveckla sin kognitiva förmåga menar Mårtensson (2004). Utomhus-rummet är inte 
avskärmat som inomhus-rummet, vilket enligt studier skapar särskilt goda förutsättningar för 
barns fantasi och kreativitet, fortsätter Mårtensson (2004).  Cele (2006) fortsätter på samma 
spår och belyser det faktum att barn inte ser sig begränsade till lek inom lekytor utan ser varje 
plats som en potentiell lekplats. Detta medför såklart en komplex problematik kring 
utformandet av  utomhusmiljöer, men det innebär samtidigt att parkområden som andra 
människor kan trivas i utgör en god miljö också för barnen. Vinsterna av att ge barnen en nära 
relation till naturen och utomhusmiljön i tidig ålder visar studier på gör att de som vuxna också 
tenderar att spendera mer tid utomhus och överlag leva ett mer aktivt liv vilket får långtgående 
folkhälsofrämjande effekter (Mårtensson 2013). Lyckas vi med andra ord planera staden för att 
främja barns lek och rörelse så kan vi skapa ett mer hållbart samhälle överlag menar Mårtensson 
(2013).  
 
Sandberg (2009) undersöker i sin avhandling, stadsbarns förhållande till sin närnatur genom 
observations- och intervjustudier med barn i två segregerade områden i Stockholm. I studien 
belyser Sandberg bland annat aspekter som vilka faktorer som hindrar eller uppmuntrar barnen 
att vistas i naturen och finner att en del av förklaringen ligger i kulturella skillnader som barnen 
har med sig hemifrån. Det visade sig också att barn som spenderar mindre tid i naturen i vissa 
fall upplevde naturen som skrämmande och att dessa barn till stor del var barn vars familjer 
hade det sämre ställt och i hög utsträckning också tillhörde gruppen utrikesfödda (ibid.).   
 
Under 1960 och 1970 talet i Sverige lades stort fokus på forskning om barn och deras fria lek. 
Avståndskrav sattes upp för hur långt det maximalt fick vara mellan barnets hem och närmaste 
lekpark och överlag lades stort fokus på barn och unga i staden (Cele 2006). Med dagens 
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förtätningsideal tenderar friytor i stadsnära miljö istället att byggas bort och allra mest drabbar 
det barnen. Med den utvecklingen i kombination med den omfattande forskning på hur barn tar 
skada av att deras möjlighet till lek begränsas, som delvis presenterats ovan, blir det ännu 
viktigare att barnens skolgårdar håller god standard. Skolan är den plats där (nästan) alla barn 
spenderar mycket av sin vakna tid vilket gör att skolan också blir central i fråga om att 
uppmuntra till lek och rörelse. Utöver barnens behov av att tillgodoses med en god 
utomhusmiljö, betonar många också vikten av att friytan bör ligga i direkt anslutning till 
skolbyggnaden då detta är avgörande för barnens fysiska aktivitet. Mårtensson (2012) och 
Raustorp et al. (2012) visar båda i sina studier att en utomhusmiljö som barnen behöver ledsagas 
av en vuxen för att ta sig till, minskar deras aktivitetsnivå kraftigt.  
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3 Metod 
I följande avsnitt kommer studiens metod att presenteras. Här förklaras och motiveras de 
metodval som gjorts för studien samt hur det faktiska genomförandet gick till. I kapitlet tas 
också några metodologiska ställningstaganden upp och problem som källkritik och studiens 
validitet och reliabilitet lyfts.  
 
3.1 Metodval  
Undersökningen är en fallstudie med kvantitativ ansats. En fallstudie är enligt Denscombe 
(2016) vanligt förekommande i samhällsvetenskaplig forskning vilket delvis kan bero på att 
insamling av empiriskt data kan göras genom ett flertal forskningsmetoder inom ramarna för 
fallstudien. I den aktuella studien är det rådande lagstiftning och bestämmelser för friyta på 
grundskolan som testas på fallet Malmö. På det sättet kan studien generera en analys  av det 
undersökta problemet och säga något om hur lagstiftningen tar sig uttryck i verkligheten. 
Datamaterialet har samlats in och ArcGIS har använts för bearbetande av materialet och senare 
för att visualisera resultaten. Att GIS använts beror framförallt på det faktum att den rumsliga 
kontexten är mycket viktig i sammanhanget. Med bakgrund i den problemformulering som 
föreligger studien och det uppsatta mål som uppsatsen vill sträva efter att uppnå anses den valda 
metoden passande.  
 
Data över friytetillgång som samlats in består av kommunala grundskolor med lågstadieålder 
(F-3) det vill säga, som inkluderar någon av årskurserna mellan förskoleklass (F) och tredje 
klass (3). Utöver skolverksamhetens friyta kommer även till skolan intilliggande parker som 
skolbarnen antas kunna använda under skoltid, med bakgrund i idén om samutnyttjande, att 
inkluderas i studien. Med hjälp av tidigare studier har en bedömning gjorts för vad ett rimligt 
avstånd mellan barn och park är. Bedömningen säger att avståndet inte bör vara längre än 300 
meter, då detta anses vara ett gränsvärde för att parken ska nyttjas av barnen (se t ex Ståhle 
2005; Boverket 2007; Bodelius & Kylin 2014). Vilka parker som valts ut för analysen utgår 
från den lista över parker som Malmö Stad presenterar på sin hemsida. Urvalet försvaras med 
utgångspunkt i att detta är parker som kommunen anser är av särskild kvalitet i staden. Även 
de parker som ligger utanför det faktiska studieområdet inkluderas på grund av hur GIS-
analysen används för att kontrollera tillgängliga parker, genom avståndskrav, från de studerade 
skolorna.  
 
En litteraturgenomgång är viktig för att bygga sig en uppfattning om det rådande 
forskningsläget och ge författaren en chans att öka kunskapsnivån inom det aktuella ämnet. 
Detta skapar ett fundament för det resterande arbetet. Det var genom att jag läste en artikel 
skriven av Pia Westford (2017), arkitekt och filosofie doktor i infrastruktur på Boverket, som 
behandlade skolans nya plats i staden i tidningen STAD som nyfikenheten väcktes för hur 
friytetillgången för barn i en stadsnära miljö ser ut. En studie av den rådande lagstiftningen 
samt bestämmelser för och kring anläggande av friytor vid skolverksamhet genomfördes. Här 
ingick utöver Plan- och bygglagen (2010:900), Boverkets allmänna råd till de berörda 
paragraferna samt kommunens, Malmö Stads, egna riktlinjer vid behandlandet av bygglov och 
planbestämmelser i den specifika frågan. Det som framkom från denna studie har legat till 
grund för den analys som sedan utförts i ArcGIS på de inkluderade enheterna i Malmö. 
 
3.2 Metodologiska ställningstaganden 
Vetenskap i sig tycks svårdefinierat. Att något däremot är vetenskapligt utfört är lättare att 
fastslå. Den vetenskapliga metoden är mycket viktig och behandlar dels den vetenskapliga 
arbetsformen, om hur material samlas in eller hur problemet formuleras, men också den 
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vetenskapliga framställningsformen som belyser hur materialet bearbetas och analyseras 
(Halvorsen, 1992). Genom metod undersöks verkligheten på ett systematiskt sätt som möjliggör 
nya upptäckter av vår värld och människorna som lever i den. Hur dessa samspelar, eller vilka 
orsaker som ligger bakom vissa strukturer eller handlingar. Grundläggande för en vetenskaplig 
studie är att tillvägagångssättet som använts för att nå fram till resultatet ska vara tydligt (ibid.).  
 
Att vara källkritisk är en annan aspekt av det vetenskapliga arbetet. Datamaterialet i den aktuella 
studien kommer framförallt från SCB och anses därför ha hög tillförlitlighet. Däremot är 
beräkningarna som ligger till grund för de friytetillgångar som redovisas i materialet från 
Malmö Stad inte kända. I studien förutsätts dock att gällande föreskrifter för vad som ingår och 
inte ingår i friyta har beaktats. Tidigare forskning och rapporter som använts för studien anses 
i hög grad hålla en god standard då dessa antingen är granskade av andra forskare eller kommer 
från svenska myndigheter som exempelvis Boverket. 
  
En studie som kännetecknas av hög reliabilitet är en studie som, för ett givet datamaterial och 
metod, genererar samma resultat varje gång. Reliabilitet indikerar med andra ord att mätningar 
görs på rätt sätt. Utöver att det som mäts ska mätas på rätt sätt är det också viktigt att se till att 
det material som samlas in stämmer överens med den problemformulering som ska bemötas. 
Att giltigheten är hög. En studie som uppfyller detta krav sägs ha hög validitet (Halvorsen, 
1992). När det gäller den aktuella studien så anses den valda metoden lämplig för att kunna 
besvara frågeställningarna och tillvägagångssättet har redogjorts för på ett strukturerat sätt. Det 
primära syftet med studiens resultat är inte att generalisera dessa på andra städer. Däremot är 
det rimligt att det genom att studera det specifika studieområdet går att belysa en problematik 
som föreligger generellt och att det sannolikt råder en liknande friytesituation i andra städer.  
 
Det är av yttersta vikt att forskaren i sin studie förhåller sig till de etiska principer som finns 
inom all forskning (Denscombe 2016). Detta i syfte att skydda de personer som i direkt 
bemärkelse påverkas av studien samt för att verka för transparens inom forskningsprocessen. 
Inom kvalitativ forskning blir dessa överväganden av särskild betydelse och i synnerhet vid 
intervjustudier då forskaren måste ge respondenten eller informanten mycket tydlig information 
om bland annat samtycke och möjlighet till att närsomhelst avbryta intervjun (ibid.). Det är 
särskilt problematiskt att utföra forskning som involverar barn vilket då kräver extra stor 
försiktighet i forskningsprocessen (CODEX 2018). Då denna studie, som antar en kvantitativ 
ansats, inte aktivt involverar varken barn eller någon annan i form av exempelvis intervjuer 
eller på något annat sätt behandlar deras tankar eller åsikter anser jag det inte nödvändigt att i 
någon större bemärkelse bekymra mig om detta etiska dilemma. Transparens och 
vetenskaplighet är dock alltjämt av största betydelse. 
 
3.3 Genomförande 
Nedan redogörs för det faktiska tillvägagångssättet i studien. Avsnittet är uppdelat två delar 
som består av dels den deskriptiva ansatsen där den empiriska bakgrunden läggs och därefter 
förklaras skapandet och bearbetandet av datamaterialet som användes för att generera de 
resultat som presenteras i avsnitt 4.  
 
3.3.1 Kartläggning av dagens lagstiftning och bestämmelser 
En deskriptiv studie av den rådande lagstiftningen samt bestämmelser för och kring anläggande 
av friytor vid skolverksamhet utfördes. Här ingick både lagstiftning vilket innefattar Plan- och 
bygglagen (2010:900), Boverkets allmänna råd till de berörda paragraferna samt kommunens, 
Malmö Stads, egna riktlinjer vid behandlandet av bygglov och planbestämmelser i den specifika 
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frågan. Det som framkom från denna studie har legat till grund för den analys som sedan utförts 
i ett GIS på de inkluderade enheterna i Malmö.  
 
3.3.2 Skapande av grundmaterial 
En Excel-fil med information om Malmös grundskolors friytor mottogs från 
stadsbyggnadskontoret på Malmö Stad. Filen innehöll utbildningsområde, skola, elevantal, 
total friyta i m2 och m2 friyta per elev. Utbildningsområde är uppdelat på de fem stadsområden 
som Malmö är uppdelat i vilka är Norr, Söder, Öster, Väster och Innerstaden. Då filen saknade 
geografisk data för att kunna lokalisera skolorna på en karta så lades dessa till manuellt. RT90 
(nord, öst) koordinater hämtades för respektive skola i Eniros onlinekarta. Det angivna 
referenssystemet RT90 valdes för att matcha övrig data i GIS-applikationen ArcGIS. Utöver 
koordinater hämtades även information om årskurs för respektive skola för att kunna sålla ut 
de grundskolor som var av relevans för studien utifrån den valda avgränsningen. 
Socioekonomisk data i form av inkomst och födelsebakgrund hämtades också från Malmö Stad. 
Denna information fanns att tillgå i en Excel-fil som de i sin tur kunnat hämta från SCB och ett 
internt system som heter SuperCROSS. Eftersom det socioekonomiska datat var redovisat på 
stadsdelsnivå kunde denna information enkelt länkas till den geografiska informationen av 
respektive stadsdels lokalisering. Medelinkomsten presenteras visuellt i en karta uppdelat på de 
fem stadsdelarna och födelsebakgrund, i form av andel svenskfödda,  i en tabell direkt i 
anslutning till kartan.  
 
Från lantmäteriet hämtades GIS-lager för Malmö med omnejd. Dessa inkluderade geografiska 
data för terräng, vägar, fastigheter och markanvändning. Excel-filen, innehållandes alla data 
om grundskolorna kopplades sedan till det geografiska datat genom att använda en funktion 
som skapar en punkt för respektive skola utifrån de angivna koordinaterna. Genom att ge 
skolorna en rumslig koppling kan datat användas för att utföra analyser, och som i den här 
studien kartlägga barnens friytetillgång i olika delar av staden. Att använda rätt referenssystem 
är en förutsättning för att kunna producera kartor och göra analyser i ArcGIS. I den här studien 
används ett tvådimensionellt referenssystem som heter RT90 som bygger på longituder och 
latituder och konstruerar ett nät över Sverige (Lantmäteriet, u.å).  
 
Det gick inte att få tag i shapefiler till ArcGIS för Malmös parker genom Lantmäteriet. Dessa 
data finns dock att tillgå mot en kostnad hos Malmö Stad. I studien skapades ett lager med 
stadens parker manuellt. Jag utgick från de parker som Malmö Stad presenterar i en lista på sin 
hemsida med ett urval av stadens parker när valet gjordes. Eftersom jag ville ha parkerna som 
areor på kartan (så kallade polygoner) istället för endast en punkt, som var fallet med skolorna, 
så var jag tvungen att skapa detta data på ett annat sätt. Genom att lägga en så kallad base map 
i bakgrunden av de existerande kartlagerna över Malmö kunde jag markera ut respektive park 
från listan och sedan rita ut en polygon motsvarande parkens form utifrån verkligheten. Varje 
park döptes och sedan kalkylerades respektive parks area.  
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4 Empirisk bakgrund 
Det finns idag inget avsnitt i grundskolans läroplan om skolans utomhusmiljö (Skolverket, 
2011). De bestämmelser som finns regleras genom bygglov och planering hos respektive 
kommun som i sin tur har Plan- och bygglagen att luta sig mot. I det här avsnittet kommer 
gällande lagtext och de lokala bestämmelser som ligger till grund för barns tillgång till friyta i 
anslutning till grundskolan att redovisas. Den empiriska bakgrunden är essentiell då det till stor 
del är dessa riktlinjer och regler som skapar förutsättningar för den problematik som ligger till 
grund för studien.   
  
4.1 Dagens lagstiftning 
Följande framgår av Plan- och bygglagen (2010:900) Placering och anordnande av friyta på 
obebyggd respektive bebyggd tomt: 
 
8 kap. 9 § andra stycket 
 

9 § andra stycket ”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller 
flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 
verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är 
lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både 
friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.” 

 
8 kap. 10 och 11 §§ 
 

10 § ”Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning och om 
friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträckning också tillämpas om 
tomten är bebyggd.” 

 
11 ”§ I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en byggnad som 
kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 
§ eller åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 8 § ska 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna 
för arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Lag (2011:335).” 

 
4.2 Boverkets allmänna råd 
I lagstiftningen framgår det att tillräcklig friyta i form av skolgård ska gå före ett eventuellt 
anläggande av parkering inom samma yta. Trots detta är lagstiftningen ändå utformad på ett 
sådant sätt som gör att tolkning av begreppet tillräcklig är stort. Av den anledningen har 
Boverket tagit fram så kallade allmänna råd som är kopplade till den specifika lagtext som 
reglerar markplanering av skolor och förskolor. Varken myndighet eller enskilda är tvungna att 
följa råden, men de är framtagna för att bistå i tolkandet av hur planen bör behandlas i en viss 
situation för att uppfylla författningen. De allmänna råden samlas i Boverkets 
författningssamling, BFS. 
 
I BFS 2015:1 lägger Boverket fram de allmänna råden och beskriver här att beaktning bör tas 
för att friytan är tillräckligt stor i det hänseende att varierad terräng och vegetation kan ordnas 
och att full användning av friytan inte ska orsaka alltför stort slitage på den. Utformning bör ta 
i beaktning både tjejer och killars användning av friytan för att denna ska uppfylla samtligas 
behov. Även sol- och skuggmöjligheter, luftkvaliteten och buller är aspekter som ska visas extra 
hänsyn i planeringsförfarandet för att uppfylla de behov som barnen vid sin vistelse inom 
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friytan har. I övrigt kommenterar Boverket friytans placering och hänvisar till olika råd 
beroende på vilken skolålder som friytan ska användas till. Vid skolgård tillhörande grundskola 
bör friytan placeras i direkt eller nära anslutning till skolbyggnaden. De allmänna råden ska 
särskilt beaktas vid anläggande av skolverksamhet på obebyggd tomt men åtgärder ska vid fallet 
med bebyggd tomt också vidtas i skälig utsträckning. Bedömning av skälig ska göras utifrån 
verksamhetens krav på friytan.  
 
4.3 Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor 
Malmö Stad har valt att, i förening med den rådande lagstiftningen i PBL 2010:900, arbeta fram 
riktlinjer vid anläggning av skolverksamhet som mer specifikt behandlar dess utomhusmiljö. 
Dessa bestämmelser presenteras i guiden Riktlinjer för friyta vid förskolor och skolor (Malmö 
stadsbyggnadskontor 2016) och redovisas i förkortad form här nedan.  
 
Stadsbyggnadsnämnden har som uppgift att handlägga planläggning och bygglov av mark och 
ska i sina beslut beakta såväl enskilda som allmänna intressen för att åstadkomma de bästa 
resultaten. I guiden som stadsbyggnadskontoret i Malmö tagit fram specificeras de tolkningar 
som man valt att göra av PBL 8 kap. 9§ andra stycket, samt 10 och 11 §§ i samma kapitel, med 
hänsyn till Boverkets allmänna råd rörande lagtexten. Syftet med guiden är att den ska användas 
vid långsiktigt översiktsplanerande och detaljplanarbete samt vid bygglovsprövningar. De 
bestämda riktlinjerna för friyta vid grundskola omfattar samtliga grundskolor F-9 oavsett 
årskurs. Enligt bestämmelserna är Malmös ambition en friyta på 15 m2 per barn. Skolgården 
ska anläggas i direkt anslutning till skolbyggnaden och ska vara så pass stor att den, i enlighet 
med PBL uppfyller möjligheten att flera aktiviteter kan pågå samtidigt. Den ska vidare inrymma 
vegetation och terräng av olika slag för att fungera inbjudande för lek och rörelse. Om den 
planlagda marken ska inrymma någon annan verksamhet än skola ska det i planbestämmelserna 
framgå hur mycket av den totala markanvändningen som ska disponeras till skolsyfte. Är 
marken redan hårt exploaterad kan avsteg från kvadratmetermåttet göras, dock endast i ett 
spann mellan 12-15 m2 och den totala ytan ska uppgå till en area av 3000 m2 oavsett antal 
elever. Det ställs också krav i guiden att skolan i de fall där 15 m2 per elev inte uppfylls, 
schemalägger på ett sådant sätt som gör att de yngre barnen har en total yta per elev om 25 m2 
under sina raster. Beläggs friytan på tak eller liknande yta tillkommer riktlinjer för 
dimensionering och funktion för att uppfylla behoven för ändamålsenlig verksamhet. Enligt 
dessa ska friytan liksom för vanlig utomhusmiljö uppgå till minst 3000 m2 och då räknas inte 
balkonger eller liknande yta som är mindre än 50 m2. Friyta på tak ska också den uppfylla 
behoven om varierad vegetation varför ett tillräckligt bjälklag för plantering (även av träd, om 
så i begränsad storlek) krävs. 
 
4.4 Samutnyttjande av markyta 
Utöver de bestämmelser som presenteras i guiden för friyta vid förskolor och skolor har 
kommunstyrelsen i Malmö (2016) också tagit fram en Plan för samhällsservicens markbehov i 
Malmö som är ett tillägg till kommunens översiktsplan och ses som ett styrdokument för att 
bistå i planläggande av mark i syfte att tillgodose Malmöbornas behov av samhällsservice i en 
tätare stadsbebyggelse. I den lyfts att visionen om en tätare stad för ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet är viktig i planeringsärenden för Malmö. Med bakgrund i visionen anses  
därför möjligheten till samutnyttjande av markyta i staden som eftersträvansvärt. Ett sådant 
samutnyttjande innebär att flera verksamheter delar på samma yta vilket skapar en effektivare 
användning av marken samtidigt som barriärer kan överbryggas i och med att ytor som annars 
legat öde under stora delar av dygnet brukas mer frekvent. Samutnyttjande bör vara högt 
prioriterat vid samtliga planeringsärenden och grunden för hur verksamheten kan använda 
samutnyttjande ska läggas tidigt för att uppnå bästa resultat. Ett exempel på samutnyttjande är 
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att skolverksamhet gärna ska förläggas i anslutning till en park. Detta ger barnen möjlighet att 
under skoltid skapa en förlängning av sin friyta genom att också vistas i parken och under 
dygnets timmar då skolan är stängd erbjuds allmänheten också tillgång till friytan utöver den 
parkyta som hör till allmänheten. Ett sådant samutnyttjande kräver dock att säkerhet och 
trygghet för kärnverksamheten, i det här fallet skolan, särskilt beaktas för att förhindra negativa 
effekterna av resurseffektiviseringen.  
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5 Empirisk analys 
5.1 Fallstudie: Malmö  
Studien har genom att studera de berörda grundskolornas respektive friytetillgångar och sedan 
placerat dessa i geografisk kontext kunnat kartlägga de eventuella bristområden som staden har. 
Nedan presenteras den empiriska analysen.  
  
Totalt ingår 56 skolor i materialet (se bilaga 1). En genomgång av hela datamaterialet som 
mottagits från Malmö Stad visar att det inte är någon av de kommunala grundskolorna (med 
lågstadieklass) som helt saknar friyta i form av skolgård. Däremot är spannet över total friyta 
mycket stort. Variationen sträcker sig mellan 38 397 m2 och 1 489 m2 vilket innebär en friyta 
per elev på allt mellan 64,0 m2 och 5,9 m2. Totalt är den genomsnittliga friytetillgången på 
skolorna 11 824 m2 och den genomsnittliga friytan per elev är 28 m2. 7 av 56 lågstadieskolor 
har en friytetillgång på mindre än 15 m2. Valt referensvärde bygger på ambitionen om antal m2 
friyta som uttrycks i Riktlinjer för friyta vid förskola och skola (se 4.3). Västra skolan, belägen 
i stadsdelsområde Norr är den enda skolan som inte har en total friyta på minst 3000 m2.  
 
5.1.1 GIS-analys av friytetillgång och socioekonomisk bakgrund 
Av de skolor som inte uppnår det friytekrav som presenteras i den empiriska bakgrunden (4.3) 
är dessa samlade geografiskt till Innerstaden och stadsdelsområde Norr, se figur 1. Totalt 
handlar det om sex stycken skolor i studieområdet som inte uppfyller kraven och dessa är 
(årskurser): Västra skolan (F-4), Monbijouskolan (F-6), Österportsskolan (F-5), 
Möllevångsskolan (F-9), Sorgenfriskolan (F-9) och Fridhemsskolan (F-6). Av dessa skolor 
varierar den totala friytan mellan 1 489 m2 och 6 874 m2 och friytan per elev är mellan 5,9 m2 
och 13,4 m2. Sämst friyta per elev har Västra skolan i stadsdelsområde Norr, se figur 1. 
Datamaterialet innehåller totalt 10 skolor lokaliserade i Innerstaden och 11 stycken i Norr vilket 
innebär att totalt 15 av 21 skolor uppfyller friytekraven i dessa två stadsdelsområden.  
 

 
Figur 1 Friytetillgång på Malmös kommunala lågstadieskolor. Geodata är hämtat från © Lantmäteriet. 
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De socioekonomiska aspekterna som lyfts i studien är inkomst och födelsebakgrund. 
Informationen beskriver den disponibla inkomsten för individ i 2004 års definition och baseras 
på befolkning mellan 20-64 år för år 2015. Inkomstvariabeln sätts i analysen i relation till hela 
kommunen, Malmö Stad för att få en uppfattning om hur respektive stadsdel förhåller sig till 
snittet. Medelvärdet av befolkningens disponibla inkomst för hela kommunen uppgår till 
223 269 kronor (Malmö Stad 2018). Innerstaden, Öster och Söder har en lägre medelinkomst 
än kommunen totalt medan Norr och Väster har en högre, se figur 2. Vad gäller 
födelsebakgrund så varierar andelen svenskfödda i de fem stadsdelarna mellan 52 och 74 
procent. Högst andel svenskfödda finns i Väster medan Söder har den lägsta andelen 
svenskfödda enligt materialet, se figur 2.  
 

 

5.1.2 GIS-analys av tillgång till närnatur i skolmiljön  
Parkerna som ingår i studien är 18 till antalet och är geografiskt utspridda över hela Malmö 
men med en hög koncentration kring de centralare delarna och mer specifikt Innerstaden och 
Norr, se figur 3. Parkernas lokaliseringsmönster innebär ett hinder för barnens möjlighet till 
samutnyttjande av dessa ytor enligt den teori som presenterats ovan. Totalt uppgår parkernas 
yta till ca 2,5 km2 medan parkernas enskilda area varierar mellan ca 2 000 m2 och 800 000 m2. 
Generellt sträcker sig parkerna i nord-sydlig riktning i ett brett band rakt genom de mest centrala 
delarna av staden, se figur 3.  

 

Figur 2 Medelinkomst och födelsebakgrund baserat på stadsdelsnivå i Malmö. 
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Figur 3 Markanvändning Malmö. Parker är markerade med grön prick. Geodata är hämtat från © Lantmäteriet. 

Skolorna som ej uppnår friytekraven (redovisas under 4.1.1 och i figur 1) analyserades utifrån 
förhållande till stadens parker. Då fanns att totalt tre av de sex skolor som inte uppfyller kraven 
på tillräcklig friyta inte heller ligger inom 300 meter från en intilliggande park, se figur 4. 
Referensvärdet baseras på att det tidigare redovisats att detta är ett kritiskt värde ut 
tillgänglighetssynpunkt för användande av en grönyta. De tre skolor som inte lyckas uppfylla 
kraven är Fridhemsskolan, Österportsskolan och Sorgenfriskolan där de två första tillhör 
Innerstaden och den tredje tillhör stadsdelsområde Norr, se figur 4.  
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Figur 4 Kommunala lågstadieskolor i Malmö och antalet friyta per m2 samt tillgång till närliggande park. Geodata är hämtat 
från © Lantmäteriet. 

5.2 Resultatanalys 
En analys av det empiriska materialet ger en förståelse för de mönster som går att finna i barnens 
tillgång på friyta i Malmö. Enligt figur 1 och figur 4 som presenteras i ovanstående avsnitt så 
tillhör de skolor som ej lyckas uppfylla kraven om friyta samma stadsdelar som de skolor som 
inte heller har någon tillgänglig parkyta i sin direkta närhet. I Norr och i Innerstaden har med 
andra ord vissa barn en sämre tillgång på friyta för lek och rörelse. Många barn har till och med 
en så begränsad tillgång till friyta att behoven som barnen har för sin naturliga utveckling inte 
kan tillgodoses. Som Mårtensson (2004) lyft i sin forskning är utomhusrummet viktigt för 
barnet i den bemärkelse att det inte är avgränsat och ”stängt” som inomhusrummet. En 
utomhusmiljö som understiger 6 m2 per elev kan dock ifrågasättas ur denna aspekt. Även om 
barnet själv inte tar upp så stor plats så förefaller en så liten yta trång. En sådan utomhusmiljö 
kan sannolikt leda till att barnets inställning till utomhusaktivitet tar skada vilket i det längre 
loppet kan ge negativa effekter på barnets fysiska hälsa. En slutsats som är i linje med det 
Mårtensson (2013) för i en annan av hennes studier. Ett samanvändande av parkyta som Malmö 
Stad anser rimligt och ofrånkomligt i den täta staden ger ingen effekt i den studie som 
genomförts här. Parkytan som inkluderats i studien anses inte komplettera de undermåliga 
skolgårdarna utifrån tesen att närnaturen ska finnas inom ett tillgängligt avstånd från 
skolbyggnaden, något som belyst i forskning är maximalt 300 meter.  
 
Vidare i det empiriska materialet analyseras socioekonomiska aspekter i form av disponibel 
inkomst och födelsebakgrund. Utifrån det som går att utläsa i figur 2 ger datamaterialet en bild 
av att det geografiskt, till viss del, går att urskilja ett mönster som tyder på att vissa stadsdelar 
rankas socioekonomiskt lägre än de andra. Mer specifikt är det Söder som både har den lägsta 
andelen svenskfödda på stadsdelsnivå och där befolkningen också innehar en lägre 
medelinkomst i Malmö. Mellan Söder och havet ligger Väster, vilket är den stadsdel som istället 
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innehar en högre medelinkomst och den högsta andelen svenskfödda. Den rumsliga aspekten 
får med andra ord en betydelse för befolkningens socioekonomiska bakgrund. När denna 
information dock kopplas samman med studiens syfte och barnens tillgång på friyta tycks det 
inte finnas något tydligt samband. Både Väster och Söder representeras av god friytetillgång 
och uppfyller åtminstone de riktlinjer för skolgårdsyta som Malmö Stad har satt upp utifrån 
dagens lagstiftning. Innerstaden och Norr karaktäriseras båda av hög andel svenskfödda (73 %) 
men stadsdelarna går isär när det kommer till invånarnas medelinkomst. Norr har en hög 
medelinkomst jämfört med kommunen i övrigt, medan Innerstaden har en låg inkomst i 
förhållande till hela Malmö. Att friytan skulle vara kopplad till invånarnas ekonomiska 
förutsättningar verkar med andra ord inte vara något som går att konstatera. Enligt tidigare 
forskning som Sandberg (2009) presenterar påverkar socioekonomisk ställning barnets 
förutsättningar för att tillfredsställa de behov som finns för aktivitet i utomhusmiljö. I hans 
studie framgår att detta dels är kopplat till skolornas tillgång på friyta men framförallt på att 
kulturella skillnader förekommer mellan svenskfödda och icke-svenskfödda när det kommer 
till nyttjande av natur i närområdet på fritiden. Ett sådant samband skulle innebära att barnets 
behov begränsas till att måsta uppfyllas på skoltid och när verksamheten brister förhindras 
barnets möjlighet till rörelse och utvecklingen genom lek brister. Ett tydligt geografiskt 
samband mellan socioekonomisk bakgrund och tillgång på friyta tycks dock inte föreligga i 
studien av Malmös kommunala lågstadieskolor. Åtminstone inte när det gäller skolor för vilka 
friytetillgången inte uppnår det uppsatta kraven. 
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6 Diskussion  
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka barns tillgång till friyta på lågstadieskolorna i Malmös 
mest centrala delar. Detta för att verifiera huruvida det förekommer några geografiska och 
socioekonomiska mönster och påvisa eventuella brister som blir konsekvensen av det 
tolkningsutrymme som gällande lagstiftning medför. Studien har lagt fram bevis för att 
poängtera barnens mycket starka behov av lek och rörelse i utomhusmiljön men att 
förutsättningarna för att kunna tillgodose dessa behov har försämrats. Det är tydligt att det råder 
en diskrepans mellan det forskningen anser är tillräcklig friyta för barnen och hur det tolkas i 
lagtext vilket är grunden för vad utfallet blir. Med utgångspunkt i barnperspektivet, och FN:s 
barnkonvention, som ska vara grunden för alla beslut som rör barn, är diskrepansen också 
mycket problematisk.  
 
Förtätningen av städer har likt det resonemang som presenterats tidigare en tydlig inverkan på 
stadens markanvändning. En bristande tillgång på obebyggd mark i den täta staden i 
kombination med ett uttryckligt rationellt beteende om vinstmaximerande gör att grönytan på 
stadens dyraste mark borde vara svår att bevara. Boverkets allmänna råd är ett led i att förbättra 
förutsättningarna för att barnets behov tillgodoses i denna, tämligen omöjliga, förhandling. 
Boverket lyfter kriterier som berör både skolgårdens utformning, storlek och placering, vilka 
är de tre aspekter som är mest framträdande i tidigare forskning på ämnet också. I Malmö har 
egna riktlinjer arbetats fram utifrån det uppsatta regelverket och resulterat i en friyta per elev 
på 15 m2 för grundskola. Värt att nämna är att Boverket rekommenderar det dubbla när de gör 
analysen av det rådande forskningsläget. Det ska även tilläggas att Malmö Stad anser det 
möjligt att göra avsteg från friytekravet om marken är hårt exploaterad. Något som förefaller 
mycket sannolikt i de mest centrala delarna av staden. Någon definition av vad som fastställs 
som hårt exploaterad framgår dock inte. Med dagens bild på staden och den fortsatta 
förflyttningen till städerna lär förtätning som planeringsverktyg fortlöpa i framtiden. SCB 
prognostiserar att mängden barn ökar (SCB 2014) vilket gör att trycket på skolplatser tilltar 
ytterligare. Dessa behov ska tillgodoses och enligt Boverket är uppförandet av nya skolor 
fortsatt starkt (Boverket 2017). Stora skolbyggnader tycks eftersträvas för att skapa en flexibel 
verksamhet som kan vara föränderlig beroende på årskullarnas storlek. Jag ser två möjliga 
konsekvenser av den här utvecklingen. Dels bygger det på social hållbarhet i den betydelse att 
skolor som är lokaliserade i periferin kan läggas ned på grund av ett försämrat underlag av 
elever. För det andra anser jag det mycket sannolikt att framväxten av stora skolor innebär att 
skolgårdarna krymper ytterligare. I studien förs tesen att förtätningsprocessen mest troligt 
kommer att fortgå. Problematiken som den skapar insinuerar dock att det finns en gräns för hur 
länge det kan pågå. När förtätning för en hållbar stad går över till att bli en stad där bullernivåer 
är för höga och luftkvaliteten för dålig blir staden på nytt oattraktiv. Vad händer med staden 
då?  
 
Det är uppenbart att det finns vinnare och förlorare i fråga om tillgång till en god utomhusmiljö. 
Något som forskningen påpekar är en tillgång som alla, vuxna i allmänhet och barn i synnerhet 
har ett extremt stort utbyte av. Att utomhusmiljön ska begränsas till skolverksamheten är tråkigt 
men att skolverksamheten inte lyckas tillgodose behoven är direkt problematiskt. Den aktuella 
studien saknar många relevanta fakta för att fastslå de berörda barnens faktiska aktivitetsvana, 
till exempel information om de faktiska kvaliteterna som barnen vid respektive skola har 
tillgång till samt barnens erfarenheter av vistelse i naturen i övrigt. Studien kan dock peka på 
det problem som uppenbart går att koppla till bristen på ett kvantitativt mått för friyta. I och 
med skolans decentralisering, är skolgården ingen statlig angelägenhet. Det är upp till varje 
skola att erbjuda en bra skolgård helt enkelt, vilket kan tyckas borde ses som en aspekt för att 
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öka sin konkurrensmöjlighet i det fria skolvalet. För att friytetillgången ska utredas måste dock  
problemet uppmärksammas. Det är min förhoppning att min och de andra studier jag presenterat 
kan vara behjälpliga i att göra detta. För även om den aktuella studien ”bara” finner ett mindre 
antal skolor som brister i sin friytetillgång så är det med bakgrund i det rådande 
planeringsidealet en stor risk att detta problem växer sig större i framtiden.  
 
Att studien inte finner något tydligt samband mellan socioekonomisk bakgrund och 
friytetillgång kan bero på flera saker. Möjligt är såklart att det beror på att det inte existerar nått 
samband. Det kan också finnas andra förklaringar. En skulle vara att det beror på den 
geografiska indelning som använts i studien. Att studieområdet är begränsat till centrala Malmö 
vilket, som tidigare nämnts, är en relativt liten stad till ytan innebär att kvarteren ligger tätt. 
Genom att många av dessa kvarter faller in i samma stadsdel när ytan delas upp i endast fem 
delar så är det möjligt att socioekonomiska aspekter inte ger den effekt som de annars kanske 
gjort. De samband som dock, enligt tidigare redogörelse, ska finnas mellan socioekonomisk 
status och tillgång till eller erfarenhet av natur förstärker skolans roll i frågan. Framförallt på 
grund av att barnen inte själva väljer sin situation, det gör barnets föräldrar. Är barnets behov 
av lek inget som föräldrarna uppmuntrar och ansvarar för att tillgodose så finns det en stor risk 
för att dessa försummas.  
 
Det fria skolvalet har inneburit att elevprognoser är svårare att ta fram på grund av att 
närhetsprincipen inte kan användas i samma utsträckning. Detta kan såklart vara en del i 
problematiken med att planlägga för tillräckliga friytetillgångar på skolorna. Skolbyggnaden i 
sig borde dock vara dimensionerad för ett maximalt antal elever. Ett rimligt mått att utgå från 
också för planläggande av friyta kan tyckas. Att Malmö trots sin uttalade ambition om ett 
kvantitativt mått på tillräcklig friyta ändå inte lyckas uppfylla kraven tyder på att riktlinjer inte 
räcker. Att skolverket genom sina annars välarbetade läroplaner inte heller tar möjligheten att 
förbättra barnens utomhusmiljö och framförallt deras tillgång till och användande av den är 
också svårt att förstå. Barnen behöver en stark röst på sin sida. Utan någon som sätter emot i 
planeringsarbetet finns ingen chans för barnen att vinna mark i en tät stad.  
 
6.2 Metoddiskussion 
Att den här studien antagit en kvantitativ ansats innebär både fördelar men också en del 
begränsningar. Det hade varit mycket givande för studien att kunna ta del av elevers eller lärares 
egna uppfattningar om deras rådande situation i form av mängd friyta på deras respektive skola. 
Särskilt intressant skulle det vara att undersöka om skillnad i användarnas egna uppfattningar 
och åsikter finns mellan de skolor där friytetillgången är mycket låg i förhållande till där den är 
mycket hög. Då studien är förenad med en tidsbegränsning anses dock en intervjustudie i den 
omfattningen svårgenomförd. Speciellt med tanke på att det skulle medföra en resa till Malmö 
för att utföra dessa då åtminstone barn är svåra att kommunicera med på ett annat sätt än öga 
mot öga. En undersökning baserat på intervjuer skulle såklart innebära en kvalitativ ansats som 
i sin tur kan betyda många svårigheter för studien i form av till exempel forskarens roll och 
subjektiviteten.  
 
De valda avgränsningar som gjorts för studien kan också ifrågasättas. Det finns för det första 
fler parker i Malmö än de som redovisas i listan på Malmö Stads hemsida. Detta skulle innebära 
för resultatet att barnen sannolikt har närmare till en park än vad som framgår av min studie. 
På grund av att kartlager för parkerna också skapats manuellt i studien finns också risk för att 
parkerna inte är placerade på exakt rätt ställe samt, och detta är mycket troligt, att parkerna har 
en något annorlunda utformning i verkligheten. Vidare skulle ett inkluderande av 
barriäreffekter ge ett pålitligare resultat av tillgängligheten till den närliggande parken. Detta 
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med bakgrund i att barnen bör kunna ta sig till friytan på egen hand, vilket är i linje med den 
rådande forskningen som presenteras i teoriavsnittet. Problematiken kring hur dessa 
barriäreffekter skulle hanteras är dock anledningen till varför dessa inte inkluderats och att 
fågelvägen istället varit det primära mätsättet. Detta innebär också att 300 meter kan vara både 
mer och mindre i verkligheten, både i avstånd men också att avståndet i sig kan vara förenat 
med mer eller mindre problematik i form av fysiska eller psykiska barriärer.  
 
Att studien är utförd på Malmö behöver inte betyda att resultaten som genererats inte är 
generaliserbara för andra städer. Malmö är som noterats en särskilt liten storstad till ytan vilket 
möjligen skulle kunna vara argument för att det är extra svårt för den specifika kommunen att 
möta efterfrågan på mark i de centrala delarna av staden. Å andra sidan har staden inte 
karaktäriserats av den högsta befolkningstillväxten de senaste decennierna, vilket talar för att 
de andra storstäderna tampas med samma problem och därmed också med stor sannolikhet 
brister i att tillgodose barnen med tillräckliga friytor. Här föreslås vidare forskning på ämnet 
för att med ett bredare underlag kunna visa på de orättvisor som varierar regionalt och hur dessa 
kan förvärras i takt med att befolkningen ökar. En sådan studie skulle gärna i min mening vara 
rikstäckande eller åtminstone inkludera tätorter tillhörande olika storleksklasser för att påvisa i 
hur hög grad problematiken finns.  
 
Vidare ställer jag mig frågan om alla samhällsservicefunktioner måste lokaliseras till centrala 
staden. Vore det inte rimligare om en verksamhet som en skola förläggs utanför staden för att 
kunna möta behoven om dels friyta på skolgården men också att möjliggöra för att barnen i 
högre utsträckning kan vistas i naturen. Att skolor i stadens periferi läggs ned och nya större 
skolbyggnader byggs upp i centrala staden för att göras tillgängliga från alla håll tyder på att 
barnen likväl skulle kunna transporteras åt motsatt håll och få tillgång till en bättre uppväxtmiljö 
och att samtidigt vidga sin bild av staden.   
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Sammanfattning 
Den här studien har syftat till att analysera problematiken som föreligger dagens stadsplanering 
som genom förtätningsideal skapar problem för de yngsta invånarna i form av bristande lekytor. 
Rapporten tar avstamp i forskning som belyser vikten av att, under deras uppväxt, ge barnen 
tillräckliga friytor för lek och rörelse utomhus. I forskningen lyfts skolgården som en viktig 
resurs för att barnen ska uppfylla sitt behov av utevistelse. Dels på grund av att skolan är den 
plats där (nästan) alla barn spenderar en mycket stor del av sin vakna tid men också till följd av 
dagens mångkulturella Sverige där skillnader i uppväxtmiljö kan hämma barnens möjlighet till 
utevistelse på sin fritid. Att skolgårdarna krymper som en följd av den tätare bebyggelsen som 
präglar dagens städer kan således leda till att barnens utveckling missgynnas.  
 
I studien undersöks friytetillgången på Malmös lågstadieskolor i de centrala delarna av staden 
samt huruvida det går att urskilja något mönster bland dessa på stadsdelsnivå. Resultaten som 
genereras via ArcGIS visar att av de totalt 56 undersökta skolorna så har sex stycken skolor en 
skolgård med en friyta per elev på mindre än 15 m2. Enligt Malmö Stad är detta ett gränsvärde 
för vad grundskolebarnen bör ha tillgång till i sin skolmiljö men materialet visar att kommunen 
med andra ord inte lyckas uppfylla detta fullt ut. De skolor som inte lyckas uppfylla 
friytetillgången är samlade till gränsen mellan Innerstaden och stadsdelsområde Norr vilket 
också utgör den mest centrala delen av staden. Innerstaden och Norr karaktäriseras båda av hög 
andel svenskfödda. Vad gäller medelinkomsten så placeras Norr däremot högre än Innerstaden. 
Resultaten tyder med andra ord på att det finns ett geografiskt mönster över barns friyta i staden 
men däremot tycks det inte föreligga något socioekonomiskt mönster som skulle belysa en 
ytterligare orättvisa. Att socioekonomiska aspekter kan vara sammankopplade till barnets 
användning av utomhusmiljön och framförallt möjligheten att utsättas för den är något som 
Mattias Sandberg lyfter i sin avhandling där han studerar Stockholm och Göteborg (2009). Jag 
anser det rimligt att ett sådant samband också kan finnas i  Malmö även om resultaten i den här 
studien inte visar det. Metodologiska premisser kan vara grunden till varför mönstret inte går 
att synliggöra. Det blir dock tydligt att skolans plats i staden är viktig och i synnerhet om barn 
på grund av sin uppväxtmiljö inte ges chansen att på fritiden utsättas för naturen i någon större 
omfattning. Vidare undersöks skolans lokalisering i förhållande till närliggande parker i syfte 
att undersöka möjligheten till samutnyttjande av dessa grönytor. I den täta staden förväntas 
nämligen invånarna dela på de markresurser som finns och därför används samutnyttjande av 
en park som koncept för att öka friytetillgången för barnen. En parkyta som ligger inom 300 
meter från skolan antas kunna fungera som en förlängning av barnens friyta och ska därmed 
kunna komplettera eller utgöra den betydande delen av en skolgård.  
 
Studien försöker, genom att undersöka en storstad i Sverige, att belysa problematiken som 
förtätningsidealet skapar och hur barn missgynnas i processen. Studiens resultat beskriver en 
ojämn fördelning av friyta som är beroende av barnets geografi. Den minskade friytetillgången 
till följd av dagens stadsbyggande är en orättvis utveckling från barnets perspektiv, vilket i sin 
tur medför många negativa effekter både fysiskt och psykiskt för barnet och dess uppväxt.   
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