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Sammanfattning
Messingen som bland annat inrymmer
Väsby nya gymnasium är ritat av White
arkitekter och stod år 2011 klart intill
Upplands Väsby pendeltågsstation.
Byggnaden är ett multifunktionshus med
två gymnasieskolor, bibliotek, kulturskola, fritidsgård, ett scenrum, en multiidrottshall, mötes- och konferenslokaler samt ett café och en restaurang som
också fungerar som skolmatsal. Ambitionen var att skapa en attraktiv lärandeoch arbetsmiljö samt en offentlig plats
som skulle möjliggöra möten och bidra
till att öka tryggheten i stationsområdet.
Studien är genomförd med stöd
från White Research Lab och avser att
utforska hur Messingen lever upp till
de ursprungliga ambitionerna idag.
Metoden är i första hand kvalitativ med
intervjuer och observationer på plats
men har kompletterats av en omvärldsspaning och vissa kvantitativa data.
Att erbjuda Mälardalens mest attraktiva gymnasium var visionen när White
först fick i uppdrag att utreda ett nytt
gymnasiealternativ för Upplands Väsby.
Utmaningen med det befintliga Vilunda
gymnasium var ett vikande elevunderlag och brist på verksamhetsanpassade
lokaler. Byggnaden var i stort behov av
upprustning men när allvarliga byggnadstekniska skador upptäcktes fatta-

des beslut om att bygga en helt ny skola.
Samtidigt var även biblioteket och kulturskolan i behov av nya lokaler och
tanken om en samlokalisering av verksamheterna i Messingen föddes. Förhoppningen var att ett samnyttjande av
ytor skullle bidra till en högre nyttjande
grad av lokalerna och ett levande hus
under både dag- och kvällstid.
Området kring stationen, där
Messingen ligger idag, är ett gammalt
industriområde som länge hade dragits
med problem som otrygghet, drogförsäljning och annan kriminell verksamhet.
Genom att placera multifunktionshuset
med det nya gymnasiet här ville man ge
ungdomarna ett attraktivt stationsnära
läge, locka elever från andra delar av
regionen, skapa en tillgänglig mötesplats och och bidra till ökad trygghet i
närområdet.
Studien visar att Messingen har tillfört
ett välanvänt offentligt rum utan krav på
konsumtion och med generösa öppettider. Det skapar i sin tur möten, liv och
rörelse som bidrar till ökad trygghet i
området vid pendeltågsstationen. På
senare tid, tycks dock vissa av de problem som länge präglat utomhusmiljön
ha flyttat inomhus och pågår nu innanför
husets väggar. Ett antal våldsbrott har
ägt rum i lokalerna, personal har hamnat
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i situationer där de känt sig hotade och
vissa besökare upplever entrén som en
otrygg plats där olika grupper a
 nnekterat
rummet. Otydligheten g
 ällande regler
och ansvar för de gemensamma ytorna
och det faktum att flera programmerade
ytor med vuxennärvaro, som café och
pendlarbibliotek, flyttats från entrén har
gjort det svårt att komma tillrätta med
problemen.
Av materialet framgår även att samverkan mellan de olika verksamheterna
sker i sparsam omfattning och att helhetsperspektivet ofta brister. Kanske har
de stundtals akuta problemen med bristande säkerhet och otrygghet medfört
att tiden inte räcker till mer än problemhantering och ordinarie kärnverksamhet.
Andra möjliga förklaringar kan sökas i
organisatoriska gråzoner, avsaknaden av
en gemensam plattform för samverkan
och en övergripande vision för byggnaden som inte tycks förankrad i alla led.
Samtidigt finns också många fördelar med samnyttjandet i Messingen.
Skolan har fått tillgång till ett kommunalt folkbibliotek med mer resurser än
ett v anligt skolbibliotek, kunnig personal och lugna studieplatser, en fullstor
idrottshall, ett scenrum och en kombinerad restaurang och matsal som ger ökad
vuxennärvaro och skapar en lugn stämning med matro för eleverna. De ljusa
fräscha lokalerna uppskattas och bidrog
sannolikt till att skolans attraktivitet
ökade initialt. När det gäller den pedagogiska miljön vittnar många informanter om en väl fungerande inomhusmiljö,
om än med mindre brister. I retrospektiv skulle de många öppna ytorna kunna
minskas och kompletteras med fler tysta
studieplatser och rumsligheter i en inti-

mare skala. Byggnaden saknar skolgård och s
 tudien visar att de elever som
intervjuats mycket sällan vistas utomhus under skoldagen. En viktig drivkraft
bakom samnyttjandet i Messingen handlade om mer effektivt nyttjande av lokalerna. Tyvärr går det inte att utläsa om så
är f allet av de uppgifter som finns tillgängliga. Däremot har kommunen sannolikt kunnat göra en besparing totalt
sett eftersom man inte behövt bygga en
separat idrottshall för skolan eller ett
skolbibiliotek.
I rapportens sista avsnitt formuleras
ett antal övergripande lärdomar att ta
med sig när nya lokaler för samnyttjande
mellan skola och andra verksamheter
planeras.

Inledning
År 2011 stod multifunktionshuset Messingen med Väsby nya gymnasium klart
strax intill Upplands Väsby pendeltågsstation. Byggnaden inrymmer utöver
gymnasieskolan1 även bibliotek, kulturskola, fritidsgård, ett scenrum, en multiidrottshall med gym och danssal, mötesoch konferenslokaler samt ett café och
en restaurang som också fungerar som
skolmatsal. Byggnaden som är ritad av
White arkitekter tilldelades stora samhällsbyggarpriset 2012 och beskrivs på
kommunens hemsida som Väsbys ”centrala mötesplats och ett kreativt kunskapscenter för kultur, fritid och utbildning”. Samnyttjande av lokaler är en
fråga som ofta aktualiseras när nya skolor planeras, men de konkreta exemplen
på skolor som utformats för ändamålet
redan från början är än så länge ganska
få. På så vis är Messingen både en byggnad i tiden och en källa till ny kunskap.
Ända sedan White grundades 1951 har
vi arbetat med praktiknära forskning och
utveckling (FoU). Målet är att skapa mer
hållbar arkitektur och ett bättre samhälle för alla. Tio procent av den årliga
omsättningen går till vårt FoU-arbete,
som består av flera delar. Alla medarbetare på White kan ansöka om interna
medel via White Research Lab (WRL),

för att utforska aktuella frågeställningar.
Därtill avsätter vi även medel till vår
forskningsstiftelse ARQ där enskilda
personer eller grupper på eller utanför
White kan söka stöd och vi deltar i flera
FoU-projekt med extern finansiering.
Genom våra industridoktorander och
kollegor som delar sin tid mellan White
och rollen som professorer, lektorer och
adjunkter etablerar vi långsiktiga samarbeten inom den akademiska världen,
som stärker vår praktik.
En prioriterad fråga för vårt FoU
arbete är att följa upp genomförda
projekt för att få kunskap om hur den
byggda miljön fungerar när den väl står
på plats. I denna rapport presenteras
resultatet av en uppföljande studie av
Väsby nya gymnasium och Messingen,
som genomförts med medel från WRL.

1 Egentligen två skolor, Väsby nya gymnasium och ett yrkesgymnasium med inriktning mot byggnadsarbete
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BAKGRUND

Området vid pendeltågsstationen där Messingen ligger
idag är ett gammalt industriområde som länge var en
central plats i Väsby, men när industrin flyttade började
platsen förfalla. En knapp kilometer längre bort låg tidigare Vilunda gymnasium. I början av 2000-talet brottades
skolan inte bara med dåligt rykte och ett vikande elevunderlag utan var även i stort behov av en upprustning.
När renoveringen satte igång upptäcktes betydande
byggnadstekniska skador, vilket ledde till att beslut om att
bygga en helt ny skola fattades. Samtidigt behövde också
biblioteket och kulturskolan bättre lokaler och tanken om
att samlokalisera flera verksamheter till det gamla industriområdet strax intill pendeltågsstationen föddes.
Det centrala läget vid stationen var strategiskt av flera
skäl. Dels för att öka tillgängligheten, dels genom att en
ny mötesplats skulle kunna bidra till ökad trygghet i hela
området. I fokus för projektet stod såväl ekonomiska som
miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Hur skulle
skolans negativa stämpel kunna tvättas bort och trenden
med ett minskat söktryck vändas? En etnografisk studie
genomfördes där elever och personal både från Upplands
Väsby och från populära gymnasier med liknande förutsättningar (Kärrtorps gymnasium och Nacka gymnasium)
intervjuades kring hur den byggda miljön kan bidra till
ökad attraktionskraft. Eleverna önskade en trygg mötesplats där man både kan känna sig sedd och se andra.
Svaret blev att satsa på en öppen byggnad med ett tydligt
ansikte utåt och plats för många olika sociala aktiviteter.
Som sådan är Messingen en del av en mer övergripande
strategi för att omvandla Upplands Väsby från förort till
småstad, med ett levande stadsliv och attraktiva offentliga
rum.
Byggnaden har en fasad med industrikaraktär som
för tankarna till platsens historia och ett rikt inre landskap
med varierande miljöer. För att understödja olika pedagogiska former finns teamlokaler som delas av elever
och lärare, miniaulor, grupprum, öppna lärandemiljöer
och vanliga klassrum. Sedan byggnaden stod klar har
vissa rumsliga förändringar ägt rum. Till de viktigaste hör
att det ”pendlarbibliotek” med tidskrifter som först fanns
vid entrén på plan 1 flyttat upp till plan 2, alldeles utanför ingången till biblioteket. En tillbyggnad med café och
scenrum har gjorts i direkt anslutning till byggnaden vilket
lett till att den tänkta kopplingen mellan torget och parken bakom byggnaden klippts av. I den del av entrén där
caféet tidigare låg har man nu skärmat av med en vägg
och inhyst en fritidsgård som nås utifrån. Därtill kommer
mindre förändringar som innebär att några verksamheter
disponerat om eller utökat sina ytor.

SYF TE OCH METOD

Det övergripande syftet med studien är att utforska hur
Messingen förhåller sig till de ursprungliga idéerna om: 1)
Den attraktiva lärande- och arbetsmiljön, 2) Pedagogisk
lärmiljö 3) Mötet med staden och samverkande parter. De
övergripande frågeställningarna är:
•
•
•
•

Har den byggda miljön bidragit till att öka skolans
attraktionskraft?
Hur fungerar de pedagogiska miljöerna inne och
ute?
Hur fungerar samverkan mellan de olika verksamheterna i byggnaden?
På vilket sätt påverkar byggnaden och den omgivande stadsmiljön varandra?

För att besvara frågorna har underlag samlats in på flera
sätt, främst genom kvalitativa metoder som intervjuer och
observationer på plats. Detta ägde rum under våren 2019.
Nedan redovisas materialinsamlingen kortfattat:
•

•

•

•

•

Totalt har 17 snabba ”genskjutsintervjuer” genomförts med lärare, elever och andra besökare på
plats, varav 4 lärare, 12 elever och 1 besökare.
Varje intervju tar cirka 10-20 minuter att genomföra och följer ett standardiserat frågeformulär.
Alla informanter i denna kategori (lärare, elever,
besökare) är anonyma men uppgifter om kön,
ålder och bostadsort har dokumenterats.
Därtill har 6 djupintervjuer genomförts med namngivna nyckelpersoner i verksamheten eller under
projektets planerings- och genomförandeskede. I
bilaga 1 finns en lista över intervjuade nyckelpersoner.
I samband med intervjuerna på plats har även
platsobservationer genomförts. Här riktades fokus
mot att observera hur människor rör sig i och
använder byggnadens olika rum och vem som gör
vad. Dominerar någon grupp på vissa platser och
vad gör de där? Hur fungerar olika rum? Som stöd
har observationerna kombinerats med korta informella samtal med människor på platsen, framförallt bibliotekspersonal och säkerhetsvakter.
Det kvalitativa materialet har till viss del kompletterats med statistik och siffror, t.ex. vad gäller
elevantal, kostnader och ytornas disponering i
byggnaden.
För att sätta in Messingen i ett vidare sammanhang har även en mindre omvärldsspaning
genomförts. Här har huvudfokus riktats mot befintliga studier som berör frågan om samnyttjande av
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skollokaler. Vad vet vi idag om hur samnyttjade
lokaler fungerar i praktiken? Vilka eventuella likheter eller skillnader går att se? Ytterligare en fråga
har handlat om att undersöka bakgrunden till samtidens ökade fokus på samnyttjande av skollokaler. Vilka är de bärande idéerna och drivkrafterna
bakom denna utveckling?
Slutligen har det insamlade materialet sammanställts och
analyserats vid två workshoptillfällen där ett antal arkitekter och specialister inom social hållbarhet medverkat,
varav några var med redan när idén om Messingen började ta form.

RAPPORTENS DISPOSITION

Framställningen är till stora delar disponerad enligt en
”trattprincip” som innebär att vi först zoomar ut mot
omvärlden och anlägger ett bredare perspektiv på frågan
om samnyttjande av skollokaler. Därefter smalnas perspektivet successivt av allt mer, från ett fokus på Messingens relation till den omgivande stadsmiljön via en fördjupad analys av samnyttjande för att slutligen landa i en
utvärdering av de pedagogiska rummen. I det avslutande
avsnittet presenteras ett antal slutsatser och rekommendationer som förutom att ge vägledning även syftar till att
sammanfatta och tydliggöra de centrala resonemangen.

CENTRALA BEGREPP

Samnyttjande är ett begrepp som kan ges flera olika
innebörder när det handlar om hur ytor i och i anslutning
till skolan används. Här utgår vi från begreppet i bred
bemärkelse2:
•

•

•

•

•
•

Inomhusytor som kan hyras eller lånas ut utanför
skoltid och därmed nyttjas av föreningar, företag
och allmänhet
Inomhusytor som ägs och/eller tas i anspråk av
andra aktörer men som kan nyttjas av skolan, till
exempel en idrottshall
Inomhusytor som ägs och/eller tas i anspråk av
andra aktörer men besöks av skolelever, till exempel ett café eller en restaurang
Utomhusytor som kan bokas, hyras eller på annat
sätt nyttjas av andra grupper efter skoltid, till
exempel föreningar eller en bredare allmänhet
Utomhusytor på allmän plats i skolans närhet som
kan nyttjas av skolan eller skolans elever
Allmänna stråk över skolgård

Det är inte ovanligt att samnyttjande och samverkan
används som närmast synonyma begrepp. Att dela ytor
medför alltid ”samverkan” i någon mån – man samsas
om yta, kommunicerar och kommer överens om regler för
användandet. Men samverkan kan även syfta på ett mer
långtgående samarbete där olika verksamheter samordnar sitt arbete och gör gemensamma insatser i någon
form. I den här rapporten används begreppet samverkan
på flera sätt. Vilken innebörd som åsyftas framgår av texten där ordet förekommer.

Byggnaden sett från stationen

2 Definition av begreppet är hämtat från en rapport om samnyttjande av skollokaler av Landskapslaget vid namn ”Samnyttjande ur barnperspektiv. Intervjuer
med skolor”.
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Utblick mot
omvärlden
Många av våra svenska städer växer och förtätas, allra främst i storstadsregionerna.
Det medför ett stort tryck på mark och lokaler, vilket i sin tur innebär att kultur och
andra icke-kommersiella verksamheter får svårt att hävda sig. Att nyttja befintliga
lokaler så effektivt som möjligt blir därför viktigt och frågan om samnyttjande av
skollokaler är ständigt aktuell. Men tanken om att skolan utöver sin kärnverksamhet
ska utgöra en resurs för sitt lokalsamhälle på flera sätt är inte ny.
SKOL AN M IT T I BYN

”’Skolan mitt i byn” är ett begrepp för den svenska motsvarigheteten till den så kallade ”community school-rörelsen”, som varit aktiv främst i Storbritannien, Tyskland,
Kanada och USA. Grundtanken är att skolan inte bara
ska vara en plats dit barn och unga går på dagtid för
traditionell undervisning utan en mötesplats och ett kunskapscentrum för hela lokalsamhället med många olika
former av lärande. I en SOU-rapport om den mångkulturella skolan från 1996 går att läsa:
”Om skolan fungerar som ’skola mitt i byn’ eller
ett ’kulturellt centrum’, och om det i skolans lokaler utanför skoltid pågår verksamheter av alla slag,
initierade av befolkningen i området eller skolan
själv, så ökar möjligheterna till en konstruktiv dialog också om skolan och dess kärnverksamhet”
(SOU 1996:143, sid 62).
Som framgår av citatet bygger konceptet även på en idé
om att skolan ska involvera och skapa goda relationer
med föräldrarna, för att lyckas med sitt uppdrag. Elevernas prestationer i skolan påverkas av hela deras livssituation och här är familjen och det lokala sammanhanget
grundläggande beståndsdelar. Vanliga aktiviteter är
individinriktade insatser som läxhjälp och föräldrautbildningar men ibland ingår ”Skolan mitt i byn” i mer genomgripande satsningar för att förändra hela grannskapet.
Då anordnas olika typer av aktiviteter på skolan utifrån
gemensamt definierade mål och ett delat ansvar mellan
den lokala administrationen, elever, lärare och föreningsliv
och skolan fungerar ofta som en plattform för det lokala
utvecklingsarbetet (Green, 2016; Auerbach, 2011). I den
typen av satsningar utgör skolan med andra ord en viktig
rumslig resurs för civilsamhället, såväl föreningar och nät-
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verk som enskilda medborgare. Samtidigt finns också en
tydlig tanke om att samnyttja inte bara lokaler, utan även
de kompetenser som finns hos pedagoger, fritidsledare
och andra aktörer med relevant praktisk kunskap (Bunar,
1999). Här är allaktivitetshuset på Lindängeskolan i
Malmö ett intressant exempel där erfarenheterna varit
mycket goda.
ALL AK TIVITETSHUSET LINDÄNG E SKOL AN

Allaktivitetshuset på Lindängeskolan var initialt en del av
områdesprogrammet för Lindängen. Programmet togs
fram i dialog mellan kommun, boende och andra lokala
aktörer och riktade fokus mot förbättrade levnadsvillkor,
ökad trygghet och fler jobb. Allaktivitetshuset är en verksamhet som bedrivs i skolans lokaler efter skoltid med det
övergripande målet att vara en generationsöverskridande
mötesplats. Man har öppet sju dagar i veckan och erbjuder gratis aktiviteter för boende i alla åldrar. Vem som helst
kan ta initiativ till att starta en aktivitet, såväl föreningar
som nätverk och enskilda personer. År 2015 deltog cirka
1100 pojkar/män och cirka 1100 flickor/kvinnor i olika
aktiviteter och år 2017 kunde man utöka sin personalstyrka till 5 heltidsanställda, som även fungerar som extra
resurser i skolan under skoltid.
Arbetet med områdesprogrammet för Lindängen och
satsningen på Allaktivitetshuset har utvärderats såväl
av externa följeforskare (Cars & Karlsson, 2014/2015)
som av Stadskontoret i Malmö stad. Effekterna visar sig
både på det individuella planet och på stadsdelsnivå. Av
forskarrapporten framgår att problem med mobbning,
drogförsäljning, klotter och vandalisering minskade på
skolan och i hela området under perioden 2012-2014.
Under samma period förbättrades också betygen på
Lindängeskolan mest i hela Malmö. Det kan förklaras av
flera faktorer, där verksamheten på Allaktivitetshuset är
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en viktig del. Det är en mötesplats som skapat kontaktytor
mellan olika grupper och därigenom bidragit till ökad
gemenskap, tillit och trygghet i området. Samtidigt får
äldre barn möjlighet att leda aktiviteter och fungera som
förebilder för de yngre medan många kvinnor kommit ut
ur sin isolering i hemmen. Genom att boende i Lindängen
har anställts som aktivitetsledare har satsningen även
skapat långsiktiga arbetstillfällen. Totalt har tolv aktivitetsledare gått vidare till andra anställningar inom skolan och
på fritidsgården.
Idag är Allaktivitetshuset en permanent verksamhet,
efterfrågan fortsätter att öka och aktiviteterna har spridit sig till andra platser i Lindängen. En väl fungerande
verksamhet har med andra ord möjliggjort att fler rumsliga
resurser i området gjorts tillgängliga. En viktig framgångsfaktor har varit ett öppet förhållningssätt och en stor tillit
till människors förmåga att ta ansvar. I stadens budget för
2017 gavs grundskolenämnden och stadsområdesnämnderna i uppdrag att utreda hur konceptet med allaktivitetshus kan spridas till fler skolor. Rapporten lyfter bland
annat fram vikten av att planera nya skolor för att underlätta samnyttjande och under 2018 öppnades ytterligare ett
allaktivitetshus på Apelgårdsskolan i Rosengård (Hallin,
Manberger & Lingvall, 2017).
O L I K A D R I V K R A F T E R F Ö R S A M N Y T TJ A N D E

Grundtanken bakom konceptet ”Skolan mitt i byn” är att
skolan öppnar upp sig mot lokalsamhället och bygger
relationer med föräldrar och andra lokala aktörer. Här är
såväl tankar om demokrati och inflytande som mål om
förbättrade skolresultat och idén om skolan som motor för
lokal utveckling viktiga drivkrafter. Samtidigt kan dagens
ökade fokus på samnyttjande av skollokaler tolkas på helt
andra sätt. Enligt flera skolforskare bör trenden främst
förstås som en konsekvens av en krympande välfärd.
Nedskärningar och pågående ”effektivisering” av offentlig
sektor liksom en tilltagande brist på rum för icke-kommersiella mötesplatser gör det angeläget att skära i kostnader, använda resurserna så effektivt som möjligt och hitta
nya lösningar. Det handlar inte bara om samnyttjande av
lokaler utan även om att skolan i allt större utsträckning
samarbetar med och upphandlar tjänster av privata och
idéburna organisationer. Likt satsningarna på ”Skolan
mitt i byn” lyfts många gånger stärkt demokrati och andra
sociala vinster fram, men kritikerna menar att retoriken inte
alltid överensstämmer med praktiken. Så här skriver en
forskare:
”Argumenten för denna förändring har ofta klätts
i en retorik av att avregleringen av det offentliga
skapar möjlighet för lokala initiativ och stärker
civilsamhället. Men mycket talar för att det ge-

nerellt är de entreprenörer med det mest kostnadseffektiva förslaget, oavsett långsiktigheten
i dem, som vinner upphandlingen. I själva verket
har privatiseringen av det offentliga inneburit en
försvagning av den lokala demokratin då insynen
och möjligheten att påverka företag och stiftelser
är annorlunda än i politiskt styrda organisationer
och verksamheter” (Lunneblad 2019).
Vilka drivkrafter och bärande idéer präglar Messingen
och Väsby nya gymnasium? Till skillnad från satsningar
där ”Skolan mitt i byn” är den grundläggande idén eller en
tydlig inspirationskälla motiveras Messingen inte främst
med demokratiargument, även om mötesplatser naturligtvis är viktiga för demokratin. Inte heller har det funnits
några uttalade syften att skapa relationer med lokalsamhället för att förbättra skolresultaten. Däremot finns en
klar ambition att skapa en bättre verksamhet, öka skolans
attraktionskraft och påverka den omgivande stadsmiljön.
Tanken var att skapa mer liv och rörelse och därmed bidra
till ökad trygghet i hela området. Som framgått var Messingen även en del i ett strategiskt arbete för att omvandla
Väsby från förort till småstad. I övrigt framstår möjligheten till högre lokalutnyttjande som en viktig drivkraft för
projektet. Genom att samnyttja lokaler fanns en förhoppning om att kunna dra ner på yta och därmed minska de
totala kostnaderna för anläggning och drift av kommunala
byggnader.
S A M N Y T TJ A N D E I P R A K T I K E N

Samnyttjande och samverkan är ord som ständigt återkommer i samtalet om morgondagens skolor men än så
länge är kunskapen om hur det fungerar i praktiken relativt
begränsad. Herrestaskolan i Järfälla, Ulriksdalsskolan i
Solna och Hyllievångsskolan i Malmö är skolor där det
funnits en idé om samnyttjade redan i planeringsstadiet.
Skolorna har även deltagit i en intervjustudie där de delat
med sig av sina erfarenheter.
Samtliga skolor har en skolgård som är relativt öppen
mot allmän plats eller har allmänna gång- och cykelstråk
som löper över gården och nås via grindar. I alla tre fallen
nyttjas skolgården av allmänheten och en av skolorna har
också en bollplan som hyrs ut till föreningar. Därtill har
samtliga skolor en idrottshall där de antingen hyr in sig
eller själva hyr ut och två av skolorna har ett bibliotek som
är öppet för allmänheten. En av skolorna använder bara
idrottshallen för uthyrning medan övriga två också hyr ut
andra lokaler i relativt stor omfattning. Där uthyrningen är
begränsad anges säkerheten som främsta orsak. Då entrén ger eventuella hyresgäster tillgång till i stort sett hela
skolan anser man inte att elevernas säkerhet kan garanteras. Slutsatserna från studien kan sammanfattas:
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

Att skolgården är öppen och nyttjas av allmänheten ses som relativt problemfritt. En visuell
gräns räcker för att markera var skolgården börjar
medan en hög grad av insyn från omkringliggande
stråk och bebyggelse bidrar till ökad trygghet och
minskad skadegörelse.
Det är viktigt att representanter för verksamheten
involveras på ett tidigt stadium i planeringen för att
bidra med kunskap om logistik och lämplig placering av funktioner. På så sätt kan dyra förändringar
och tillägg i efterhand undvikas.
För att uthyrningen ska fungera smidigt krävs ett
väl fungerande lås- och larmsystem.
I ett av fallen har uthyrningen skapat vissa problem
med nedskräpning och extraarbete för skolans
personal men fördelarna med samnyttjande bedöms ändå överväga nackdelarna.
Skolan behöver zoneras så att de som hyr lokaler
inte får tillgång till hela skolan. Det har inte bara
betydelse för säkerheten utan medför även att
akustiska problem kan undvikas.
Avgränsade verksamheter som bibliotek och
idrottshall behöver egna entréer för att underlätta
öppethållande efter skoltid.
Lokaler där skolan har egen utrustning behöver
extra förråd så att saker kan låsas in när lokalerna
hyrs ut.
Det är positivt om de verksamheter som hyr in sig
på skolan också kan komma skolans elever till del,
till exempel Kulturskolan eller idrottsföreningar. På
en av de studerade skolorna har uthyrningen av
lokaler till Kulturskolan resulterat i att fler elever tar
del av verksamheten.
Om skolan är välplanerad och har tillräckliga
friytor kan den avlasta stadsdelens behov av lokaler och lekmiljöer, snarare än att skolan är beroende av parker och andra platser i närmiljön för sin
verksamhet (Landskapslaget, 2018).

Vanliga argument mot samnyttjande av skollokaler handlar
om nedskräpning, slitage, dåligt fungerande lås- och
larmsystem och svårigheter kring säkerhet och trygghet.
Som exemplen från de beskrivna skolorna visar finns dock
sätt att undvika problem och hitta fungerande lösningar,
särskilt när nya skolor planeras.

10

Messingen och Väsby nya
gymnasium
I likhet med skolorna i Järfälla, Solna och Malmö är även Väsby nya gymnasium
samlokaliserat med ett kommunalt bibliotek och en idrottshall. En viktig skillnad är
däremot att skolan i Väsby kan beskrivas som en skola i ett kulturhus, snarare än
en skola som kompletteras av andra verksamheter. Inte heller sker någon uthyrning
av själva skollokalerna, även om både Kulturskolan och olika föreningar hyr in sig i
andra delar av byggnaden. Därtill rymmer huset också fritidsgård, café, mötes- och
konferenslokaler, matsal/restaurang och ett scenrum. I följande avsnitt beskrivs
erfarenheterna från Messingen och Väsby nya gymnasium närmare. Hur fungerar
samnyttjandet och de pedagogiska rummen? Hur samspelar byggnaden med sin
omgivning?
SKOL AN OCH HUSET I S TAD E N

Studien visar att Messingen delvis har förändrat området
vid stationen och tillfört lokalsamhället en uppskattad
mötesplats. Med flera olika funktioner samlade och generösa öppettider fungerar huset som ett ”vardagsrum” för
många Väsbybor, som genererar liv och rörelse i området
under stora delar av dygnet. Det ger inte bara en mer
dynamisk stadsmiljö utan bidrar också till ökad trygghet
kring pendeltågsstationen, även om droghandel och
andra ljusskygga verksamheter fortfarande pågår. Entrén
har stora ytor med sittplatser där vem som helst kan slå
sig ner och ger med undantag för själva skollokalerna
access till nästan hela huset. Här finns ett ständigt flöde
av människor som kommer och går i olika ärenden.
MÖTEN KONTR A OTRYGGHET

Det har också blivit tydligt att byggnadens öppenhet gör
att ”samhället” på ett mycket påtagligt sätt kommer in
i huset och skolan, på både gott och ont. På plussidan
finns alla de möten som äger rum, mellan människor med
få andra kontaktytor. En av de anställda säger:
”De möten som äger rum är ibland rent magiska.
Plötsligt sitter en av våra värsta bråkstakar på
skolan och pratar om ditt och ditt med en gammal
dam som kommit hit för att delta i pensionärsbingo eller filmvisning. Det är det som gör det värt
allt slit att försöka hålla ordning här i huset”
På minussidan finns stora problem med otrygghet som
uppstått då vissa grupper av besökare tagit de gemen-
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samma rummen i anspråk på bekostnad av andra. Det
centrala läget vid stationen och de generösa öppettiderna, kombinerat med tillkomsten av fritidsgården, har lett
till att många unga både från Upplands Väsby och andra
delar av länet dras hit. Det har i sin tur skapat mycket stök
i entrén. Stora grupper av både ungdomar och vuxna
står och hänger innanför dörrarna och andra besökare
kan känna sig otrygga när de ska ta sig in eller passera
genom entréutrymmet.
Anledningarna till den situation som uppstått är sannolikt flera. Dels handlar det enligt flera intervjupersoner
om större förändringar i samhället, som fört med sig en
grövre kriminalitet och ett förändrat elevunderlag med fler
omotiverade elever. Ytterligare en sannolik förklaring till
problemen handlar om en allmän brist på icke-kommersiella mötesplatser i samhället i stort.
Skolans rektor understryker att ungdomarna inte
är roten till problemen men att vuxennärvaro bidrar till
trygghet och att fördelningen mellan unga och vuxna
blivit skev. Istället för en fördelning på cirka 50-50 har
balansen förskjutits mot cirka 90-10 med en stor övervikt
av ungdomar. I kombination med närvaron av kriminella
element har det skapat en situation som ibland är mycket
svårhanterlig, särskilt för personalen i receptionen. En
anställd berättar:
”Det kan vara rätt tufft att arbeta här. Det har ju
hänt att det varit musikuppträdanden med en
massa barn där inne på scenen och samtidigt har
vi försökt hantera knivslagsmål här ute. Och det
har blivit värre, de är mer framfusiga nu. Jag säger
ju ifrån och det uppskattas inte. Under en period
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hade jag personer som stod här varje dag och
bara stirrade för att markera att de har ögonen på
mig.”
Problemen med otrygghet är reella och viktiga att ta på
allvar. Sedan en tid tillbaka patrullerar säkerhetsvakter
regelbundet hela byggnaden inklusive skolans lokaler.
Samtidigt bör det påpekas att inte någon av de elever
som intervjuats uppger att de känner sig otrygga. En
förklaring kan vara att ungdomar och vuxna helt enkelt har
olika upplevelser av situationen. En annan trolig förklaring
är att eleverna svarat på om de känner sig trygga i skolan,
som ligger i en avskärmad del av byggnaden och nås med
passerkort. Av intervjuerna framgår även att de främst rör
sig inom skolområdet och sällan förknippar sin skola med
Messingen i övrigt.
AT TR AK TIVARE SKOLA?

En fråga som är nära förknippad med platsens relation till
sin omvärld handlar om identitet och rykte. Har skolans
attraktionskraft ökat och vilken betydelse har i så fall den
byggda miljön haft?
Av intervjuerna framgår att skolan till en början hade
ett gott rykte. Messingen och Väsby nya gymnasium
beskrivs av flera informanter som kommunens ”flaggskepp”, som både fått prestigefyllda utmärkelser och
positiv uppmärksamhet i media. Så gott som samtliga
av de lärare och elever som intervjuats nämner även den
fysiska miljön som något positivt. Överlag upplever man
skolans lokaler som ”nya, ljusa och fräscha”. Att lokalerna
efter nio år i bruk fortfarande upplevs som nya får tolkas
som ett gott betyg till arkitekturen. Vidare är problem med
vandalisering och klotter i byggnaden i det närmaste obefintliga, vilket vittnar om att det finns en omsorg om miljön.
Sannolikt har både arkitekturen och den positiva mediauppmärksamhet Messingen inledningsvis fick bidragit
till att skolans rykte förbättrades.
Men ryktet har succesivt försämrats och söktrycket
har återigen minskat. Exakt vad det beror på är svårt att
avgöra men några informanter lyfter upp ett par uppmärksammade våldsbrott som en viktig orsak. En slutsats är
kanske att god arkitektur har svårt att hävda sig mot braskande rubriker om våld, oavsett om händelserna egentligen har mycket lite med den pedagogiska verksamheten i
skolan att göra.

med att en stor andel av informanterna är just lärare och
elever på skolan? Kanske hade bilden blivit en annan om
större vikt lagts vid att prata med andra besökare i huset?
En lärare säger:
”Hur den här platsen beskrivs beror nog väldigt
mycket på vem du frågar. För någon kanske det
främst är ett bibliotek, för många andra är det
skolan och för ytterligare någon kanske det är en
plats dit man går och spelar sitt instrument. Det
kan nog variera väldigt mycket”.
Även när det gäller byggnadens fasad går meningarna
isär, från negativa till mycket positiva omdömen. ”Jätteful”
tycker några medan andra beskriver den som ”supersnygg”. Helt klart är i alla fall att det är en byggnad som
inte går obemärkt förbi.
AT T D E L A RUM

I detta avsnitt fördjupas frågan om samnyttjande och
samverkan mellan de verksamheter som delar rum. Vilka
är för- respektive nackdelarna? För vem? Är det dyrt eller
billigt? Hur påverkar rumsliga, organisatoriska och personalmässiga frågor? Vilka eventuella lösningar eller möjliga
förbättringar går att se?
FÖR- OCH NACKDELAR MED SAMNY T TJANDE

Trots att otrygghet blivit ett stort problem i Messingen är
fördelarna med samnyttjande flera:
•

•

•

•

•

SKOLA ELLER KULTURHUS?

Skolans rykte påverkar naturligtvis bilden av platsen, men
skolan är bara en del av huset. Hur beskrivs Messingen
som helhet i studiens material?
Den bild som framträder är långt ifrån entydig. Samtidigt som Messingen beskrivs som kommunens flaggskepp menar flera informanter att det framförallt är skolan
som förknippas med platsen. Men kanske har det att göra

•

•

Messingen har tillfört ett attraktivt offentligt rum i
ett av Väsbys mest centrala lägen, som det finns
ett stort behov av.
Messingen är en välanvänd mötesplats som genererar möten mellan olika grupper av människor
som har få andra kontaktytor.
Byggnaden bidrar till liv och rörelse i närområdet
under stora delar av dygnet, vilket bidragit till ökad
trygghet runt pendeltågsstationen.
Genom att flera olika verksamheter samnyttjar
lokalerna finns en ökad vuxennärvaro som är
positiv ur trygghetssynpunkt. Det är särskilt tydligt
i skolmatsalen som också fungerar som allmän
restaurang och erbjuder en lugn och trivsam miljö.
Biblioteket som är ett kommunalt folkbibliotek har
mer resurser än ett vanligt skolbibliotek. Skolans
elever använder biblioteket för att låna litteratur till
olika skoluppgifter, få hjälp med att söka information eller som lugn studieplats.
Samnyttjandet ger även skolan tillgång till en
fullstor idrottshall med gym, danssal och olika
idrotter.
I byggnaden finns även ett scenrum som både
gymnasieskolan och Kulturskolan kan nyttja för
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•

•

avslutningar och andra events.
Flera olika verksamheter i samma byggnad skapar
möjlighet till generösa öppettider och ökad tillgänglighet.
Samnyttjandet gör också att man slipper ha
liknande funktioner på flera ställen, till exempel
idrottshall respektive gymnastiksal och skolbibliotek respektive kommunbibliotek. Det innebär i
sin tur att man kan spara in på yta. Det är ingen
garanti för att skolans lokaler blir billigare men
innebär sannolikt en ekonomisk vinst för kommunen totalt sett.

Som framgått skapar samnyttjandet även vissa svårigheter. Till dessa svårigheter hör att:
•

•

•

•
•

De gemensamma ytor som delas mellan olika
verksamheter blir offentliga rum, där ingen enskild
verksamhet har rådighet och kan tillämpa sina
regler.
Obalansen i hur olika grupper använder de
gemensamma rummen har lett till problem med
otrygghet, särskilt i entrén.
Det uppstår gråzoner som innebär en otydlighet i
fördelningen av roller och ansvar mellan de verksamheter som finns i byggnaden.
Förändringar i en del av byggnaden ger ringar på
vattnet, som påverkar helheten.
Öppna samband mellan verksamheterna leder till
att man ibland stör varandra, exempelvis kan hög
ljudnivå uppstå utanför entrén till biblioteket där
grupper av skolelever ibland samlas.

Att samnyttjande kan medföra både för- och nackdelar är tydligt men frågan är vilken sida som överväger?
Fördelarna är flera. Kommunen kan skära ner på anlagd
yta och gör sannolikt en ekonomisk besparing, allmänheten har fått en välanvänd mötesplats och skolan får tillgång
till ett scenrum, en fullstor idrottshall och ett bibliotek
med mer resurser än ett vanligt skolbibliotek. Trots det
är problemen med otrygghet så allvarliga att de tenderar
att hamna i fokus, medan de mervärden som följer med
samnyttjandet framstår som relativt små, framförallt sett
från skolans perspektiv.
Personal på skolan säger:
”Lokalerna är jättefina och det är skönt att slippa
den här deprimerande korridorsmiljön man är van
vid. Men samtidigt ser man ju också fördelarna
med den traditionella skolan mer och mer” (skolpersonal 1).

”För vår del vore det bästa om vi bara fick vara en
skola och fokusera på vår verksamhet, istället för
att hantera alla problem som följer med att finnas
här i Messingen” (skolpersonal 2).
Av intervjumaterialet framgår även att samverkan i form
av konkreta samarbeten mellan de olika verksamheterna i
huset förekommer i relativt liten omfattning.
Mot bakgrund av problemen med otrygghet anser
flera informanter att skolan skulle behöva en egen entré,
så att eleverna inte behöver röra sig genom huvudentrén
och konfronteras med de aktiviteter som äger rum där.
Som framgått är det ett önskemål som återkommer även
på andra skolor med samnyttjade ytor (se sid 9-10), där
separata entréer för de olika verksamheterna framhålls
som viktigt av trygghetsskäl.
ORGANISATORISK A PROBLEM OCH MÖJLIGA
LÖSNINGAR

Medan vissa svårigheter kan kopplas till rumsliga faktorer
handlar andra om organisatoriska frågor. Det faktum att
sex olika personer har haft rollen som enhetschef inom
loppet av nio år är en tydlig indikation på att uppgiften
är komplicerad. Med flera aktörer med olika mandat och
uppdrag i samma byggnad brister ofta helhetsperspektivet, vilket innebär att egna intressen i hög grad prioriteras
på bekostnad av helheten.
En konkret fråga som belyser detta är hanteringen av
drift och städning. När Messingen först invigdes sköttes såväl lokaldrift som städning och caféverksamhet av
företaget Sodexo. Nu är ansvaret istället fördelat mellan
kultur- och fritidsförvaltningen och två olika företag, vilket
gör organisationen mindre flexibel. Ett exempel är när
skolan genomför förändringar som leder till behov av
extra städning i delar av lokalerna. Behovet identifieras av
vaktmästeriet som i sin tur måste vända sig till ett externt
städföretag, som inte ser det som en del av sitt uppdrag.
En slutsats som flera informanter drar är att samordning
och effektiv beslutsgång underlättas avsevärt om ansvaret
istället finns samlat hos en aktör.
En annan organisatorisk svårighet handlar om gränser och regler. Skolan utgör en stor del av byggnaden
och eleverna rör sig både i skolans egna lokaler och de
gemensamma delarna. Skolans regler och rektorns ansvar
omfattar dock endast själva skollokalerna. Vilka regler
som gäller i de gemensamma delarna och hur de ska
upprätthållas är mer otydligt. Exempelvis är det svårt att
avhysa utomstående från de gemensamma ytorna.
Några informanter menar också att det saknas en tydlig vision för Messingen och en bristande förståelse från
ledningshåll för vilka konsekvenser olika åtgärder kan få.
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Så här säger en intervjuperson:
”Jag känner att det är väldigt otydligt vad man
egentligen vill med huset. Vilken typ av verksamhet ska bedrivas här? Vad ska det vara för plats?
Var vill vi befinna oss om tio år? Istället tror man
att man kan stoppa in allt här, utan att det blir några konsekvenser. Vi gjorde en riskanalys för flera
år sedan innan huset öppnade och allt som jag
var rädd för har inträffat, utan att några åtgärder
för att förhindra det har initierats uppifrån”.
Här uttrycks en tydlig känsla av att inte bli lyssnad på,
som går igen hos flera informanter. Trots att en gedigen
delaktighetsprocess med intervjuer, workshops och
studieresor med representanter från olika verksamheter
genomfördes finns det ändå personal som inte känner
sig hörda. Med utgångspunkt i resonemangen ovan går
det att dra flera slutsatser. Liksom fallen med skolorna i
Järfälla, Solna och Malmö visar även erfarenheterna från
Messingen på vikten av att personal från alla berörda
verksamheter involveras på ett tidigt stadium i planeringen. Dels för att undvika onödiga misstag, dels för att skapa engagemang för projektet i sin helhet. Men minst lika
viktigt är det att se till att berättelsen om huset finns med
hela vägen från uppförande till användning, hos samtliga
verksamheter och på alla nivåer liksom att involvera olika
brukargrupper även vid senare förändringar i byggnaden.
Vidare bör erfarenhet och vilja till gränsöverskridande
samverkan premieras vid nyrekryteirng, särskilt vid rekrytering till chefspositioner. Därtill behövs en organisatorisk
plattform för samverkan där problem och möjligheter kan
diskuteras, till exempel i form av ett husråd. Då blir det
viktigt att de frågor som hanteras inte bara gäller själva
byggnaden eller platsen, utan även tar hänsyn till de olika
verksamheternas mål och behov.
DYRT ELLER RESURSEFFEK TIV T?

Tanken om samnyttjande som en resurseffektiv lokallösning var en av drivkrafterna bakom skapandet av Messingen. En viktig fråga handlar därför om i vilken mån förhoppningarna infriats. Det har dock varit svårt att få fram
uppgifter som kan ge svar på den frågan. De kostnader
som mäts är främst hyreskostnad per kvadratmeter men
det är inte här som den förväntade besparingen ligger,
utan i hur stora ytor som krävs totalt för de olika verksamheterna. Ett rimligt antagande, som också ligger i linje
med kommunens egna uppskattningar, är att kostnaderna för skolans lokaler inte blivit lägre jämfört med andra
nybyggda skolor som en följd av samnyttjandet i Messingen. Däremot bekräftar man att det sannolikt innebär en
besparing totalt sett att man inte behövt bygga ett eget
skolbibliotek och gymnastiksal, men det saknas siffror
som kan ge ett definitvt svar.

PROGR AMMERING OCH BEMANNING

Av materialet framgår att entrén till Messingen är en
problematisk yta medan samnyttjandet däremot fungerar
bra i restaurangen. Vad kan det bero på? Som rektorn
på Väsby nya gymnasium lyft fram innebär det faktum
att restaurangen även används som skolmatsal en ökad
vuxennärvaro, vilket är positivt ur trygghetssynpunkt.
Samtidigt är restaurangen en tydligt programmerad yta,
som är avsedd för specifika aktiviteter. Det innebär även
att det finns normer för hur man bör bete sig där, som de
allra flesta känner till. Sammantaget är det faktorer som
sannolikt bidrar till att samnyttjandet fungerar bra. Entrén
däremot är en mer generell yta, som inte är tydligt avsedd
för ett visst ändamål. Det medför i sin tur mycket ”häng”
där vissa grupper tar över rummet och skapar otrygghet
hos andra besökare. En annan viktig fråga handlar förstås
om vem som befinner sig på olika platser. Till restuarangen kommer främst skolelever, lärare och andra matgäster
för att äta medan ”hängytorna” i entrén lockar till sig
allehanda aktiviteter, bland annat droghandel.
För att bryta vissa gruppers dominans och befolka
rummet med andra besökare skulle den öppna ytan i
entrén kunna minskas och omges med mer programmerade ytor. Man kan också fundera på hur en entré i den här
typen av byggnad bäst bemannas? I dagsläget fungerar
receptionens personal till stora delar som grindvakter. Det
är en mycket utsatt position och något som de generellt
inte är tränade för. Kanske kunde man tänka sig både en
restuarang och en fritidsgård som öppnar sig mer mot
entrén? I dagsläget är fritidsgården helt avskärmad från
entrén, utan någon visuell koppling. Med en bättre kontakt
mellan rummen kanske fritidsledarna skulle kunna fungera
som en resurs även i entrén? Hur skulle situationen påverkas om receptionen kombinerades med ett medborgarkontor eller om socialtjänstens fältassistenter fick lokaler i
anslutning till entrén?
Bibliotek är många gånger de enda icke-kommersiella
rummen inomhus på sin ort och det är inte ovanligt att de
dras med liknande problem som Messingen, trots att de
är relativt programmerade rum. Att biblioteket i Messingen
inte tycks ha sådana problem kan kanske bero på att det
istället finns andra ytor som fått funktionen som värmestuga och allmän ”hängplats”. Frågan är hur ett bibliotek
vid entrén skulle fungera? Skulle problemen flytta in även
i biblioteket eller skulle det tvärtom kunna få en stabiliserande effekt? Ett rimligt antagande är att det förmodligen
skulle vara bra för helheten men att biblioteket sannolikt
skulle ställas inför utmaningar. Samtidigt finns flera exempel på bibliotek där ett otraditionellt, flexibelt och relationsskapande arbete lyckats vända en stökig situation till
något positivt.
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D ET PE DAGOG ISK A RUMMET

I detta avsnitt riktas fokus mot de pedagogiska rummen.
Hur fungerar de? Vad är bra? Finns några problem? Hur
används de olika rummen?
OLIK A FUNK TIONER

Av intervjumaterialet framgår att skolans lokaler överlag
fungerar bra, även om det finns mindre brister. Grupprummen fungerar bra, men några lärare skulle gärna se
fler grupprum i direkt anslutning till klassrummen. Några
elever menar också att det kan vara svårt att få studiero i
de öppna ytorna och skulle därför önska fler tillgängliga
grupprum. I dagsläget är grupprummen låsta, vilket kräver
att man blir insläppt av en lärare.
Miniaulorna är välanvända, både för undervisning,
provskrivning och lärarmöten. När det gäller undervisning
fungerar lektioner med mycket eget arbete bra medan
begränsade arbetsytor gör lokalerna mindre lämpade för
ämnen som medför mer grupparbeten. Vidare innebär
höjdskillnaden mellan stolsraderna att bara varannan rad
kan användas vid provskrivning, för att undvika fusk. Det
medför i sin tur att antalet platser begränsas.
Klassrummen och lärarnas arbetsrum fungerar bra
men flera elever uppger att det ofta är väldigt varmt eller
för kallt i klassrummen. En av uppehållsytorna för elever
har gjorts om till caféyta för personal. Det innebär dels
att en social yta för eleverna försvunnit, dels att lärarna
tillbringar sin paus mitt i de öppna ytorna där många
elever rör sig, vilket inte är en optimal miljö för avkoppling.
Andra brister handlar om labben som har för lite ampere,
mörkläggning som inte fungerar helt tillfredställande och
ventilation som skapar störande ljud. Därtill är vissa förberedelserum ganska trånga.
När det gäller utemiljön saknas en egentlig skolgård
och i samband med tillbyggnaden av café och scenrum
har kopplingen till parken bakom skolan klippts av. Istället
kommer man direkt ut på torget mot stationen. Av intervjuerna framgår även att eleverna mycket sällan vistas
utomhus.

leder till att situationen eskalerar. Likt situationen i entrén
till Messingen är det också tydligt att vissa grupper tar
mer plats än andra på de öppna ytorna, framförallt killar i
större grupperingar.
Fördelningen mellan öppna respektive slutna lärmiljöer i själva skolan är ungefär 50-50. Samtidigt saknas rum
någonstans ”mitt emellan”, som är öppna men ändå mer
avskilda och privata till sin karaktär. För att öka trivseln
skulle fler rumsskapande element behövas i de öppna
ytornas kantzoner för att tillföra mindre ”rum i rummet” –
platser för att dra sig undan men ändå ha överblick och se
vad som händer runtomkring (denna typ av miljöer fanns i
större utsträckning med i tidigare planeringsskede, men
försvann av besparingsskäl). Såväl forskning som praktiska erfarenheter visar att en intimare skala och en variation
av ytor ”on-stage”, ”off-stage” och ”back-stage” är kvaliteter som ofta efterfrågas av unga tjejer och som kan bidra
till ett mer jämställt användande av rummet (Rishaug).3

ÖPPNA OCH SLUTNA RUM

När skollokalerna ritades fanns en tydlig vilja att röra
sig bort från den traditionella korridorsmiljön och skapa
ljusa öppna ytor med god överblick. Av intervjumaterialet framgår att öppenheten har både för- och nackdelar.
Överblickbarhet och insyn är trygghetsskapande på
många sätt men kan även distrahera och skapa en känsla
av utsatthet. Klassrummen, miniaulorna och grupprummen är slutna rum men i övrigt är det mesta ytor med hög
exponeringsgrad där det är svårt att dra sig undan till avsides lägen mer ”off-stage”. Enligt rektorn innebär det även
att bråk snabbt drar till sig stora folksamlingar, vilket lätt
3 Ett exempel är projektet ”Flickrum i det offentliga” som drivits av arkitekterna Rebecca Rubin och Angelica Åkerman, finansierats med medel från White
Research Lab och vunnit flera priser, bland annat Sveriges Arkitekters pris Arkitekthen.
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S A M M A N S TÄ L L N I N G AV O L I K A T Y P E R AV L Ä R M I L J Ö E R
S A M T Ö P P N A Y T O R F Ö R M E S S I N G E N - U P P L A N D S VÄ S BY N YA GY M N A S I U M
Sammanställning av olika typer av läromiljöer samt öppna ytor för Messingen - Upplands Väsby Nya gymnasium
Våningsplan

1.Gemensamma ytor
support/
gem. allmän pedagogik/
yta
gem. lärmiljö

plan 0
plan 1
plan 2
plan 3
plan 4
plan 5

1 390,5
1 746,6
1 954,0

5 091
Delsummor
Summa 1
Procent av lokaltyp
84,0%
Totalsumma 1+2+3+4
Delytor % av total
Gymnasium
5 042 m2
Gymnasium inkl. gem. ped.
6 010 m2

2.Öppna lärmiljöer
öppen
lärmiljö
korridor

3.Slutna lärmiljöer

öppen lärmiljö öppen interkommunikatio aktiv lärmiljö/ koncentrerad
n
uppehållsyta
lärmiljö

Klassrum/
baslokaler

Halvklassrum
/
flexrum

Grupprum

4.Personal/lärare

Speciallokaler Lärarrum

Admin./
support

712,1
127,6
128,4
186,3
268,4
277,0

968
6 059
16,0%
54,6%

234,2
311,7
247,8

59,6
78,1
53,4

66,5
153,8
150,0

475,7
531,8
276,1

732

794

35,1%

38,0%

191
Summa 2
9,2%

370
2 087
17,7%

45,4% av helheten
54,1% av helheten

0,0
132,4
132,7

70,2
72,6
87,9

1 284

265

60,3%

12,4%

231
Summa 3
10,8%

18,8%

350,0

132,3
132,3
66,2

350
331
2 129 Summa 4
16,4%
40,1%
19,2%

494,7

495
826
59,9%
11 101 m2
7,4%
100,0%

Lokaler utöver gymnasium + gem. pedagogiska ytor är Entréhall plus café, kök plus matsal, omklädningsrum, gym och dansstudio, kommunala musikskolan, kommunbibliotek, lastintag och teknik

BEGREPPSFÖRKLARING

”Pedagogik/gemensam lärmiljö”
Ytor som ingår i Messingens gemensamma lärmiljöer och
avses att användas av flera användare, exempelvis gymnastiksal och aula inklusive läktare på plan 0 och 1 samt
musikaula på plan 2.
“Öppen lärmiljö korridor”
Yta avsedd uteslutande för att röra sig mellan utrymmen
och begränsad av två väggar, har ingen möjlighet att
användas till annat.

Plan 0

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan 4

Plan 5

”Öppen lärmiljö kommunikation”
Yta huvudsakligen avsedd för kommunikation som utgör
en del av ett större sammanhängande rum. Rörelse sker i
direkt samband med den öppna läromiljön med möjlighet
till interaktion med andra.
”Koncentrerad lärmiljö”
Yta i den öppna läromiljön som är mer avskild och ger
möjlighet till mer koncentrerat skolarbete. Belägen mer
avskilt, inte i direkt sammanhang med kommunikationsytor
eller korridorer.
”Öppen interaktiv lärmiljö/uppehållsyta”
Möblerade ytor för samtal i grupp och informella möten
som del av ett större sammanhängande rum. I nära
anslutning till korridors- och kommunikationsytor.
K L A S S I F I K AT I O N AV Y T O R
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Slutsatser och reflektioner
Samnyttjande av skollokaler kan betyda olika saker. Ibland
handlar det om att skolans lokaler hyrs eller lånas ut till
annan verksamhet efter skoltid medan det i andra fall
handlar om att vissa ytor delas av flera verksamheter permanent (för en mer utförlig definition av samnyttjande se
inledningen sid 5). Även drivkrafterna bakom samnyttjandet kan skilja sig åt. I vissa fall är konceptet med ”Skolan
mitt i byn” en tydlig inspirationskälla, vilket innebär att
skolan ska bygga relationer med lokalsamhället, stärka
demokratin och bidra till lokal utveckling. Andra viktiga
drivkrafter handlar om att erbjuda en bättre verksamhet
och ge tillgång till ett större utbud av lokaler. Även ekonomiska incitament förekommer, där samnyttjandet ses som
ett sätt att höja nyttjandegraden, spara yta och därmed
minska kostnaderna för anläggning och drift av kommunala byggnader.
I fallet Messingen och Väsby nya gymnasium framstår en förbättrad verksamhet med tillgång till ett större
utbud av lokaler och en hög nyttjandegrad som en viktiga
drivkrafter. Det har också funnits en tydlig ambition att
skapa en mer stadsmässig miljö och bidra till ökad trygghet i området kring pendeltågstationen. Av de intervjuer
som genomförts framgår att Messingen haft positiva
effekter ifråga om stadsmässighet och trygghet i närområdet. När det gäller nyttjandegrad saknas uppgifter för
att kunna avgöra om samnyttjandet lett till lägre kostnader
eller inte. Mycket tyder dock på att själva skollokalerna
inte blivit billigare än andra nybyggda skolor medan
kommunen sannolikt kunnat spara in på yta och göra en
besparing totalt sett.
I likhet med den refererade studien av skolorna i
Järfälla, Solna och Malmö visar erfarenheterna från
Messingen på vikten av att representanter för de olika
verksamheterna involveras på ett tidigt stadium i planeringen. Arbetet med förankring av visionen måste sedan
fortsätta när byggnaden är i bruk, och olika brukargrupper involveras även vid senare ändringar av lokaler och
verksamhet.
I Messingen finns också många organisatoriska
gråzoner med en otydlig roll- och ansvarsfördelning
mellan de olika aktörerna. Det bidrar i sin tur till att helhetsperspektivet blir lidande, till förmån för ett snävare
verksamhetsperspektiv. Andra likheter handlar om att
olika verksamheter kan behöva egna entréer, åtminstone
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efter skoltid. Det underlättar öppethållande efter skoltid
och gör att man kan undvika problem med störande ljud,
otrygghet och bristande säkerhet.
Det insamlade materialet pekar även mot att den
byggda miljön i kombination med positiv uppmärksamhet
i media faktiskt bidragit till att skolan inledningsvis fick
ett bättre rykte. Klotter och vandalisering förekommer i
mycket liten omfattning och många beskriver lokalerna
som ”nya, ljusa och fräscha”, trots att skolan varit i bruk
i snart tio år. Däremot framgår också att skolans rykte
successivt försämrats, möjligen som en följd av ett antal
uppmärksammade våldshändelser. Nedan sammanfattas
de fördelar som samnyttjandet av lokaler medför:
•

•

•

•

Messingen har tillfört ett attraktivt offentligt rum
som skapar möten mellan olika grupper med få
andra kontaktytor och som bidragit till ökad trygghet i närområdet
Att flera verksamheter ryms i byggnaden innebär
att den kan bemannas och hållas öppen längre.
Samtidigt ökar vuxennärvaron i vissa miljöer, vilket
kan ha en trygghetsskapande effekt. Det gäller
främst skolmatsalen som också är öppen för allmänheten.
Skolan får tillgång till ett bibliotek med mer
resurser än ett vanligt skolbibliotek, en fullstor
idrottshall och ett scenrum för olika events.
Samnyttjandet innebär även att den totala ytan
för funktioner som bibliotek/skolbibliotek och
idrottshall/gymnastiksal kan minskas. Det innebär
sannolikt en ekonomisk besparing för kommunen

Men samnyttjandet har även medfört vissa svårigheter. Till
dem hör att:
•

•

•

De gemensamma ytor som delas mellan olika
verksamheter blir offentliga rum, där ingen enskild
verksamhet har rådighet och kan tillämpa sina
regler.
Obalansen i hur olika grupper använder de
gemensamma rummen har lett till problem med
otrygghet, särskilt i entrén.
Det uppstår gråzoner som innebär en otydlighet i
fördelningen av roller och ansvar mellan de verk-
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•
•

samheter som finns i byggnaden.
Förändringar i en del av byggnaden ger ringar på
vattnet, som påverkar helheten.
Öppna samband mellan verksamheter leder till
att man ibland stör varandra, exempelvis kan hög
ljudnivå uppstå utanför entrén till biblioteket där
grupper av skolelever ibland samlas.

Av studien framgår även att otrygghet främst uppstår på
relativt odefinierade ytor medan mer programmerade ytor
fungerar bättre. I det första fallet (entrén) blir ytan en plats
för allmänt ”häng” där vissa grupper tenderar att dominera
rummet och i det senare fallet (restaurangen) kan samnyttjandet tvärtom medföra en ökad vuxennärvaro som är
trygghetsskapande. De pedagogiska rummen inomhus
fungerar överlag mycket bra. Däremot är det tydligt att
utemiljön används i mycket liten utsträckning av skolans
elever. Skollokalernas öppenhet har både för- och nackdelar. Överblickbarhet och insyn är trygghetsskapande på
många sätt men kan även distrahera och skapa en känsla
av utsatthet. Liksom i entrén till Messingen dominerar
vissa grupper rummet i de stora öppna ytorna, framförallt
killar i större grupperingar.
Problemen med bristande säkerhet och otrygghet i
Messingen kan förklaras av flera faktorer, varav många
har med omständigheter i det omgivande samhället att
göra. Det handlar bland annat om social ojämlikhet och
segregation med en koncentration av sociala problem till
vissa platser liksom en generell brist på icke-kommersiella
offentliga rum. Andra orsaker kan sökas i det rumsliga
förändringar och tillägg som gjorts i byggnaden.
Den byggda miljön har stora möjligheter att påverka
det sociala livet, bland annat genom att befolka platser
och därigenom bidra till ökad trygghet. Men kriminalitet
och andra sociala problem kräver givetvis många olika
typer av insatser, framförallt av social karaktär. När öppna
offentliga byggnader som Messingen byggs i socialt
belastade områden tror vi därför att man behöver ta ett
ännu bredare grepp, för att så långt som möjligt undvika
problem med bristande säkerhet och otrygghet längre
fram. Det innebär dels att frågorna behöver få särskilt
fokus i analysen, dels att flera olika aktörer med olika ansvarsområden, befogenheter och kompetenser involveras i
processen. Att tidigt bjuda in till bred dialog och samverkan kan även bidra till att generera idéer kring verksamhetsinnehåll och bygga en bra grund för fortsatt samverkan när byggnaden väl står klar.
Messingen är ett exempel på samnyttjande av lokaler
mellan skola och andra verksamheter. För att bygga en
solid grund av kunskap kring samnyttjande behöver vi
studera fler exempel av olika karaktär. Samtidigt bekräftas
många slutsatser från Messingen av andra studier inom

olika fält. Vår bedömning är därför att det med utgångspunkt i denna studie går att formulera ett antal övergripande rekommendationer när det gäller samnyttjande av
skollokaler:
•

•

•

•

•

•

•

När lokaler för samnyttjande i någon form planeras
är det viktigt att involvera representanter för verksamheten/verksamheterna i ett tidigt skede. Det
ger bättre kunskap om behoven och bidrar till att
skapa en känsla för helheten som kan underlätta
samverkan längre fram.
Byggnaden behöver en tydlig vision och en övergripande strategi för hur ”berättelsen om huset”
ska föras vidare och förankras på alla nivåer i
organisationen/de berörda organisationerna. Vid
nyrekrytering bör erfarenhet av och vilja till samverkan premieras, särskilt när det gäller chefspositioner.
Byggnader där flera olika verksamheter samnyttjar
ytor behöver sannolikt någon form av gemensam
organisatorisk plattform för samverkan, till exempel ett husråd.
Det geografiska läget och närmiljöns sociala
karaktär behöver tas i beaktande när byggnaden
utformas och idéer kring verksamhetsinnehåll
genereras. Frågor som säkerhet och trygghet behöver ges särskilt fokus i analysen och
aktörer med olika befogenheter och kompetenser
involveras i processen.
Öppna odefinierade ytor behöver balanseras med
mer programmerade ytor i nära anslutning för att
befolka rummet med olika grupper och aktiviteter.
På så vis kan allmänt ”häng” där vissa grupper tar
över rummet motverkas.
För att bidra till ett mer jämställt och jämlikt användande av rummet behöver öppna ytor med hög
exponeringsrad även kompletteras med ytor av
mer ”off-stage” eller ”back-stage” karaktär i en
intimare skala.
När byggnaden rymmer flera olika verksamheter
behöver gemensam huvudentré kompletteras av
separata entréer för de olika verksamheterna, som
underlättar öppethållande efter skoltid och gör det
enklare att garantera säkerheten på skolan.
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