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1. Inledning 

Borgarbarn norr om staden och arbetarbarn söder om staden träffas aldrig, 
besöker sällan varandras förorter.1

Så här skrev etnologen Eva Lis Bjurman i början på 1980-talet i en studie av 
8-åriga villabarns och arbetarbarns vardagsvillkor i Stockholm. Hon menade 
att eftersom boendesegregationen hade blivit allt starkare var det ovanligt att 
barn med olika bakgrund lekte ihop. Barnen hade knappt någon uppfattning 
om varandras förorter. Det fysiska avståndet mellan de studerade rika norr- 
och de fattigare söderförorterna var stort och barnen unga; de hade inte möj-
lighet att ta sig till andra bostadsområden och träffa barnen som bodde där. 
De fick därmed inte heller någon kunskap om varandras boendemiljöer ge-
nom direkt erfarenhet. Vid ungefär samma tidpunkt skrev sociolog Harald 
Swedner att segregationen medförde att barn från olika bostadsområden bor i 
”olika världar”.2

Idag präglas många svenska städer, såväl större som mindre, av boende-
segregation. Denna medför att olika befolkningsgrupper bor uppdelade i 
bostadsområden som kommer att ha olika sociala, etniska och demografiska 
karaktäristika. Dessa bostadsområden är utgångspunkter för invånarnas rö-
relser i det urbana rummet. Med utgångspunkt i bostadsområdet gör stadens 
invånare ”utflykter” till andra delar av det urbana rummet; till skolan, arbe-
tet, affärer, vänner och bekanta.  

I jämförelse med många vuxna, har barn ofta ett mer rumsligt begränsat 
aktionsfält. Detta är särskilt fallet för små barn, som inte får röra sig utanför 
bostadens närmaste omgivning på egen hand. Från ungefär 11-års ålder har 
de flesta barn emellertid inga större rumsliga begränsningar på dagtid utan 
får förhållandevis fritt röra sig i och mellan stadens olika delar.3 Dessa barns 
aktionsfält bestäms istället i stor utsträckning av var de går i skolan, var de 
har fritidsaktiviteter och var de har kompisar. Förutom ålder kan man därför 
tänka sig att den rumsliga utbredningen av vardagslivet ser olika ut för skilda 
barn beroende på aspekter som barnets personliga intressen och kön samt av 
familjens resurser, bakgrund och boende. För en del barn (från 11-års ålder) 

1 Bjurman, Eva Lis (1981:86). 
2 Swedner, Harald (1982:234). 
3 Valentine, Gill & McKendrick, John (1997:60). 
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innebär detta förmodligen att de rör sig över stora delar av staden medan 
andra barn är mer lokala i sin vardagliga användning av den urbana miljön. 
Därmed skiljer sig också förutsättningarna för olika barn att få direkt erfa-
renhet av och kunskap om andra bostadsområden och de människor som bor 
där. Kunskapen om hur den rumsliga utbredningen av vardagslivet egentli-
gen ser ut för olika grupper av barn är emellertid begränsad. Hur ser förut-
sättningarna för att få direkt erfarenhet av och kunskap om andra bostadsom-
råden än det egna ut för barn i en större svensk stad? Finns det barn som inte 
alls, eller knappt, tar del av andra fysiska och sociala miljöer på grund av att 
de lever ett rumsligt mycket begränsat vardagsliv?   

 Platsen man bor på är inte bara utgångspunkten för individens rörelser i 
den urbana miljön. Platsen är även det geografiska och sociala läge utifrån 
vilken man ser världen och utifrån vilken man bildar sig en uppfattning om 
andra platser och de som bor där. Det är också ens geografiska och sociala 
läge som människor från andra platser använder för att bilda sig en uppfatt-
ning om en själv.4 Boendesegregation medför också att barn från olika bo-
stadsområden kan bo relativt nära varandra men ändå ha olika sociala lägen 
beroende på att bostadsområdenas fysiska och sociala struktur samt kanske 
områdens status i staden skiljer sig åt.  Spelar detta någon roll för deras rela-
tion till bostadsområdet? Hur ser barn på sina egna bostadsområden och på 
andra bostadsområden i staden och på dem som bor där? Hur tror barn att 
andra ser på det bostadsområde de själva bor i? Hur har de fått dessa upp-
fattningar?

Avhandlingens syften, frågeställningar och 
avgränsningar
Tre syften har formulerats utifrån de ovan presenterade frågorna. Det första 
syftet med avhandlingen är att kartlägga och analysera den rumsliga dimen-
sionen av barns vardagsliv i den urbana miljön. Det är tre aspekter av denna 
rumsliga dimension som undersöks, nämligen den rumsliga utbredningen av 
barns sociala nätverk, barns vistelse på olika platser mätt i tid, samt vad de 
gör och med vem och var de gör detta. Mer exakt lyder frågorna som ställs 
på följande vis: 

1. Hur ser den rumsliga utbredningen av barns kompisnätverk ut? 
Finns det skillnader mellan barn med olika kön, ålder och bak-
grund och från olika bostadsområden i huruvida de har kompisar 
utanför det egna bostadsområdet?  

4 Jämför Hall, Tom; Coffey, Amanda & Williamson, Howard (1999:509). 
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2. Hur mycket tid tillbringar barn med olika ålder, kön och bak-
grund och med ursprung i olika bostadsområden på skilda platser 
i den urbana miljön?  

3. Vad gör barn på olika platser i den urbana miljön och med vem 
gör de detta? Finns det skillnader mellan olika grupper av barn i 
vilken utsträckning de ägnar sig åt icke-organiserade aktiviteter 
på egen hand eller tillsammans med kompisar? 

Dessa frågeställningar besvaras med hjälp av en dagboksstudie, en kartstudie 
samt en enkät till föräldrar.  

Avhandlingens andra syfte är att undersöka barns perspektiv på olika plat-
ser i den urbana miljön. Frågor som ställs är: 

1. Hur ser barn på det egna bostadsområdet och på andra bostads-
områden när det gäller känslor av trivsel, trygghet, säkerhet och 
hemmahörande samt när det gäller rykten om platser? 

2. Hur ser barn sig själva och sitt eget bostadsområde i relation till 
andra människor och andra bostadsområden i staden?  

3. Hur ser barn på platser som de har respektive inte har direkt erfa-
renhet av genom vistelse och/eller sociala relationer på dessa 
platser? 

Dessa frågeställningar besvaras med hjälp av material från en gruppintervju-
studie och en kartstudie. 

Ett tredje syfte med avhandlingen är av mer teoretiskt slag och handlar om 
de sociala processerna i bostadsområdet som i den så kallade grannskapsef-
fektlitteraturen tros leda fram till effekter för invånarna. I denna litteratur 
framhävs olika slags tänkbara effekter –ofta grupperade i endogena, exogena 
och korrelerade effekter– som kan påverka invånarna i ett bostadsområde.
Avhandlingens teoretiska syfte är att med stöd i mina empiriska studier dis-
kutera relevans och metodmässiga aspekter av dessa typer av grannskapsef-
fekter.

Avhandlingens syften och frågeställningar besvaras genom att studera barn i 
årskurs 5 och 7 från sju (sex för intervjustudien) olika angränsande bostads-
områden i en medelstor svensk stad. Bostadsområdena är för det första ut-
valda på grund av att de har olika socioekonomisk och etnisk befolknings-
sammansättning. Detta är ett sätt att få med barn med olika socioekonomisk 
och etnisk bakgrund i undersökningen. För det andra valdes denna del av 
staden eftersom den karaktäriseras av en, för staden, stark segregation; bo-
stadsområdena skiljer sig avsevärt i fysisk, socioekonomisk och etnisk sam-
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mansättning samt i vilken status de har. En beskrivning av områdena finns i 
kapitel tre.

Barn från olika årskurser (5 och 7) valdes för att kunna undersöka eventu-
ella förändringar med ökande ålder i vardagslivets rumsliga utbredning samt 
i föreställningarna om platser i närmiljön. Som jag nämnde inledningsvis har 
de flesta barn från 11-12 års ålder tillstånd av sina föräldrar att någorlunda 
fritt röra sig i stadens olika delar och kan förväntas successivt öka sin indivi-
duella aktionsradie.5 Vid 14-15 års ålder har barnens aktionsradie förmodli-
gen ökat ytterligare på grund av att de har börjat högstadiet och inte minst 
därmed får ett utvidgat socialt nätverk.  

I nästa avsnitt presenterar jag den ram inom vilken idén till avhandlingsäm-
net föddes. 

Avhandlingsarbetets ram: segregationens konsekvenser 
Avhandlingsarbetet började i ett intresse för frågor kring konsekvenser av 
boendesegregation för individen. Avhandlingen ingår som ett av två delpro-
jekt inom projektet ”Grannskapseffekter – en studie av segregationens kon-
sekvenser” som leds av professor Roger Andersson.6 Det andra delprojektet 
genomförs av Petra Sundlöf och ska utmynna i en avhandling om segrega-
tionens konsekvenser för människors livschanser, där det huvudsakliga syftet 
är att analysera vilken betydelse den sociala omgivningen har för individers 
socioekonomiska utveckling.7

Nedan redogörs i korthet för forskningen om segregationens konsekven-
ser samt för de teoretiska ansatserna som ämnar förklara varför segregation 
får konsekvenser. 

Boendesegregation8 kan definieras som "en geografisk åtskillnad mellan 
två eller fler olika grupper som inbördes delar vissa egenskaper men där det 
råder egenskapsskillnader mellan dessa skilda grupper".9 Boendesegregation 
har studerats sedan början av 1900-talet av olika ämnesdiscipliner inom 
samhällsvetenskapen.10 Under 1990-talet ökade intensiteten i den svenska 
vetenskapliga och samhälleliga debatten om boendesegregation i och med att 
boendesegregationen förstärktes i de svenska städerna. Man började även i 

5 Valentine, Gill & McKendrick, John (1997:60). 
6 Forskningsrådet FAS stod för finansieringen av projektet (diarienummer 2001:2541). 
7 Sundlöf, Petra (kommande 2007). 
8 För att variera språket används begreppen boendesegregation och segregation som synony-
mer i avhandlingen. När jag emellertid specifikt talar om skolsegregation –det vill säga när 
elever med olika socioekonomisk och/eller etnisk bakgrund går i skilda skolor– skrivs ordet 
skolsegregation ut i sin helhet. 
9 Andersson, Roger (1999:11-31).  
10 För en historisk genomgång av boendesegregationens teoretiska ansatser se Molina, Irene 
(1997).
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större utsträckning än tidigare tala om effekterna av boendesegregation för 
individ och samhälle. I Sverige ledde detta till olika politiska åtgärder fram-
förallt i storstäderna.11 Amerikanska sociologer som Wilson och Massey & 
Denton visade att segregationen i de amerikanska storstäderna ledde till so-
cialt utanförskap för framförallt den fattiga, svarta befolkningen.12 I Sverige 
pekade Arnman & Jönsson redan tidigt på att skolsegregation ledde till skill-
nader i elevers skolprestationer.13

Den del av forskningen om segregationens konsekvenser som specifikt 
försöker att analysera bostadsområdets roll i att influera individers socioeko-
nomiska karriär är grannskapseffektforskningen.14 Sedan slutet av 1990-talet, 
då forskare på allvar började studera grannskapseffekter15, har antalet studier 
ökat snabbt och vuxit till en omfattande grannskapseffektlitteratur.16 Trots 
metodmässiga svårigheter17 har man visat att den fysiska, men framförallt 
sociala miljön som utgör bostadsområdet, spelar en roll för en individs so-
cioekonomiska karriär utöver faktorer som personliga egenskaper, kön, etni-
citet, ålder, familjebakgrund, kommunala karaktäristika samt urbana förhål-
landen.18 Exakt vilken roll bostadsområdet har beror på aspekter som bo-
stadsområdets lokalisering, befolkningssammansättning och status. Bostads-
områdets roll kan sedan vara stor eller liten, positiv eller negativ och beröra 
samtliga boende eller en del av invånarna.19 Grannskapseffektforskningen 
har länge dominerats av amerikanska forskare men numera finns även en hel 
del europeiska studier. Bland annat på grund av tillgång till longitudinella 
databaser utgör flera av de europeiska studierna viktiga bidrag.20 Exempel på 
påvisade grannskapseffekter är skillnader i hälsa, inkomst, utbildning med 
mera När det gäller hälsoperspektivet har Anders Hjern, barnläkare och fors-
kare i epidemiologi, studerat betydelsen för ungdomar av att bo i ett svensk-
glest bostadsområde med utgångspunkt i Socialstyrelsens register. Han visar 
att ett boende i ett svenskglest resurssvagt bostadsområde ökar risken för 

11 För en diskussion kring storstadspolitikens mål att ”bryta” segregationen se Palander, Ca-
milla (2006).  
12 Wilson, William J. (1987), Massey, Douglas S. och Denton, Nancy A. (1993). 
13 Arnman, Göran och Jönsson, Ingrid (1985). 
14 Även kallad forskning om omgivningseffekter eller kontexteffekter.
15 Som sociologen Lars Brännström (2006:9) påpekar i sin avhandling är studier av grann-
skapseffekter ingen ny fråga utan snarare ett nytt sätt att studera en mycket gammal fråga på; 
relationen mellan individ och samhälle som kan spåras tillbaka till sociologer som Durkheim, 
Simmel, Marx och Weber. 
16 Galster, George & Santiago, Ana (2006:201). 
17 För en kritisk analys av grannskapseffektstudier se Tienda, M. (1991) och Friedrichs. J. 
(1998).
18 Galster, George (2005:8). 
19 Musterd, Sako & Andersson, Roger (2006:120). 
20 Se till exempel Brännström, Lars (2006); Andersson, Eva (2001); Andersson, Roger (2001); 
Musterd, Sako, Ostendorf, Wim & de Vos, S. (2003); Musterd, Sako & Andersson, Roger 
(2005); Musterd, Sako & Andersson, Roger (2006). För andra västeuropeiska grannskapsef-
fektstudier se till exempel.; Propper, C., Jones, K., Bolster, A., Burgess, S., Johnston, R., & 
Sarker, R. (2004) och Sundlöf, Petra (kommande). 
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narkotikamissbruk och kriminalitet för alla ungdomar som bor i området.21 I 
en svensk studie av grannskapseffekter visar kulturgeografen Eva Andersson 
att den sociala omgivningen i bostadsområdet under uppväxten har betydelse 
för individens senare utbildningsnivå.22 Kulturgeograferna Sako Musterd och 
Roger Andersson visar att omgivningen har betydelse för chansen för arbets-
sökande att få ett arbete efter en period av arbetslöshet.23

 Vad är det då i bostadsområdet som leder fram till dessa effekter? Det 
finns inget enkelt svar på detta utan det handlar om komplexa och interage-
rande sociala processer, vilket gör det svårt att skilja orsak från verkan. Eko-
nomen George Galster24 använder Charles J. Manskis25 indelning i endogena,
korrelerade och exogena grannskapseffekter för att strukturera en del av de 
teoretiska ansatser som potentiellt kan förklara varför bostadsområdet har 
effekter på dem som bor där. Indelningen ses som ett verktyg att skilja de 
olika effekterna åt men ansatserna överlappar delvis varandra.26

Endogena effekter 
Endogena effekter finns när en individs beteende och attityder har direkt 
inflytande på grannarna (eller en del av dem). Det finns ett antal teoretiska 
ansatser som potentiellt kan förklara denna sociala process. 

Socialisationseffekter: i relation till grannskapseffektstudier innebär denna 
teoretiska ansats att individers beteenden och attityder kan påverkas genom 
kontakt med grannar i bostadsområdet. Denna typ av mekanism kallas ofta 
för ”smittoeffekt”. Kamrateffekten (eng. peer effect) är en sådan socialisa-
tionseffekt.27 Dessa effekter kan vara negativa eller positiva. Ett exempel på 
en positiv kamrateffekt är när ett barn jobbar hårt för ett bra skolbetyg och 
detta beteende ”smittar” till jämnåriga klasskamrater. En positiv kamratef-
fekt kan också uppstå när till exempel ett barn tar ett mobbat grannbarn i 
försvar och på så vis motiverar jämnåriga kamrater att göra likadant. Ett 
exempel på en negativ kamrateffekt är när ett skoltrött barn börjar skolka 
och inspirerar jämnåriga kamrater till att göra likadant. Goda eller dåliga 
förebilder (eng. role model) är en annan socialiseringseffekt. När en granne 
städar och håller ordning på gården och andra som bor på gården inspireras 
till att göra likadant är detta uttryck för denna typ av socialiseringseffekt.28

När vissa av grannarna påverkas av ett visst beteende men andra grannar 
förblir opåverkade av detta beteende kallas detta för selektiv socialisation.29

21 Hjern, Anders (1998:124). Se även Fang m.fl. (1998). 
22 Andersson, Eva (2001:106-112, 197). 
23 Musterd, Sako och Andersson, Roger (2006:120). 
24 Galster, George (2005: 9-12). 
25 Manski, Charles J. (1993:532, 533). 
26 Brännström, Lars (2006:18). 
27 Galster, George (2005:10). 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Flickor som ägnar sig åt ridning påverkar kanske grannflickorna att börja 
rida men inte grannpojkarna.  

Epidemisk överföring av sociala normer: detta är en viss typ av socialise-
ringseffekt som innebär att andelen invånare med ett visst beteende eller en 
viss attityd måste växa till att överstiga en viss kritisk massa innan beteendet 
eller attityden börjar sprida sig till resten av invånarna. Till exempel har 
amerikanska studier visat att när andelen av befolkningen som lever i stor 
fattigdom i ett bostadsområde överstiger 20 procent sker en epidemisk ut-
veckling av andelen invånare som till exempel ägnar sig åt kriminellt bete-
ende eller hoppar av skolan.30

Sociala nätverkseffekter: även om man kan säga att all socialisation sker 
genom sociala nätverk menas med denna teoretiska ansats särskilt överfö-
ringen av information och resurser mellan personer i ett socialt nätverk.31

Individers nätverk kan skilja sig i kvalitet (mer eller mindre användbara re-
surser) och i rumslig utbredning (koncentrerat eller utspritt). Sociala nätverk 
består i allmänhet av både starka och svaga band (släkt och nära vänner 
respektive bekanta). Starka band i ett socialt nätverk tillhandahåller ofta bra 
stöd- och hjälpresurser i form av trygghet, direkt förmedling av ett jobb, 
barnpassning, hjälp vid sjukdom, m.m. Svaga band är också viktiga, fram-
förallt när de samtidigt är såkallade bryggor, det vill säga bildar den enda 
länken från ett socialt nätverk till ett annat socialt nätverk. Då kan de ge 
tillgång till för individerna i nätverket ny information om till exempel jobb 
eller en utbildning.32 När invånare i ett bostadsområde har nätverk som i stor 
utsträckning är begränsade till det egna bostadsområdet medför detta att 
information och resurser från sociala band utifrån också är begränsade. Då 
finns det risk att invånarna blir socialt isolerade på grund av att ny informa-
tion om till exempel jobb inte når in till invånarna eller att negativa normer 
och värderingar sprider sig bland invånarna som en konsekvens av fattigdo-
men. Detta visar till exempel sociologen Wilson i sin studie av mycket fatti-
ga amerikanska innerstadsområden.33 En annan aspekt av individers sociala 
nätverk är om det präglas av bonding –band till individer i den egna gruppen 
(till exempel den egna åldersgruppen, etniska gruppen eller det egna bo-
stadsområdet) –eller bridging– band till individer från en annan grupp.34

Konkurrens om resurser: när vissa lokala resurser är begränsade kommer 
olika sociala grupper att konkurrera om att få tillgång till dessa, enligt denna 
teoretiska ansats. Ett exempel är när pojkar och flickor konkurrerar om att 

30 Galster, George & Santiago, Ana (2006:206). 
31 Galster, George (2005:10). 
32 Granovetter, Mark (1973:1361, 1362). 
33 Wilson, William J. (1987). 
34 Putnam, Robert (2000). 
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använda ishallen till ishockey respektive konståkning och den ena gruppen 
får tillgång till fler tider än den andra. 

Inbördes jämförelse: denna mekanism innebär att invånare med lägre socio-
ekonomisk status jämför sig med dem som har högre status och utvecklar 
känslor av avundsjuka eller missnöje som påverkar dem negativt. 

Enligt Galster (2006) har studier av grannskapseffekter hittills inte lyckats 
visa något stöd för vare sig konkurrens- eller jämförelseteorin.35

Exogena effekter 
Exogena effekter uppstår när individers beteenden och attityder styrs av 
grannarnas stabila eller trögföränderliga karaktäristika som hudfärg, etnicitet 
och religion. Det kan till exempel handla om mekanismen social kohesion
(eng. social cohesion), som uttrycker idén att grupper med olika etnisk eller 
religiös bakgrund genom närhet till varandra ökar sina kontakter med var-
andra och därigenom minskar fördomar och missförstånd om varandra.  

Det kan också handla om en brist på social kohesion; som när vissa invå-
nare som ogillar att bo i närheten av människor med annan etnisk bakgrund 
eller religion förändrar sitt beteende i bostadsområdet av den anledningen.  

Korrelerade effekter 
Korrelerade effekter uppstår i bostadsområdet på grund av strukturella kraf-
ter som verkar i den omkringliggande urbana miljön. En av teorierna som 
förklarar korrelerade effekter är spatial mismatch-teorin. En sådan ”mis-
match” i rummet uppstår när de jobbmöjligheter som passar invånarnas kva-
lifikationer och färdigheter är svårtillgängliga genom långa avstånd eller 
utformningen av transportnätverk.36 Översatt till barn och ungdomar kan en 
”mismatch” i rummet finnas när barn från familjer utan tillgång till bil i låg-
inkomstområden inte har möjlighet att ta sig till specialiserade fritidsaktivite-
ter lokaliserade i andra delar av staden.  

Lokala institutionella resurser: när de lokala institutionella resurserna (sko-
lor, sjukvård, kyrkor, olika typer av andra institutioner och organisationer) är 
ojämnt fördelade över staden innebär detta att invånare i olika bostadsområ-
den har skilda möjlighetsstrukturer. 

Rumslig stigmatisering: med rumslig stigmatisering menas att en plats får en 
negativ stämpel och ses som en ”dålig” plats eller ett ”problemområde”.37

Grannskapseffektforskare menar att detta sker när utomstående institutionel-
la, offentliga eller ekonomiska aktörer negativt stämplar ett bostadsområde 

35 Galster, George (2006:205). 
36 Ibid (2005:11). 
37 Ibid. 
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och låter bli att investera i området, eller när arbetsgivare undviker att anstäl-
la invånare från stämplade platser.38 Jag skulle vilja lägga till en fjärde grupp 
utomstående aktörer vars negativa stämpling kan ha konsekvenser för indi-
vider. Denna grupp representeras av invånarna i andra bostadsområden i 
staden och deras föreställningar om det stämplade bostadsområdet. Segrega-
tionsforskare har pekat på att medias och människors föreställningar om vad 
som är ”bra” och ”dåliga” bostadsområden spelar en framträdande roll i seg-
regationsprocessen. När bostadsområden ses som ”dåliga” betraktas de till 
exempel inte som potentiella flyttdestinationer.39 Som Åsa Bråmå visar i sin 
avhandling om flyttningars roll för boendesegregationsmönstren i den 
svenska urbana miljön, flyttar personer med svensk bakgrund med tillräckli-
ga resurser inte bara ut från bostadsområden med höga andelar befolkning 
med utländsk bakgrund, de undviker dessutom att flytta in i dessa bostads-
områden.40 Föreställningar spelar en viktig roll även när det gäller skolsegre-
gation. Här handlar det om föreställningar om skolornas kvalitet eller sta-
tus.41 Sociologerna Bunar och Kallstenius visar i en studie om skolvalfrihe-
ten att elever väljer bort skolor i bostadsområden med hög andel invånare 
med utländsk bakgrund. Konsekvensen är alltmer polariserade skolor i såväl 
social som etnisk bemärkelse.42 Enligt pedagogen Katarina Gustafson spelar 
skolvalet en viktig roll i segrationsprocessen. De 11-åriga barnen i hennes 
studie deltar i konstruktionen av en skola som en ”no-go-school”, det vill 
säga en skola som man inte vill gå i.43

Negativ stämpling av bostadsområden och skolor har negativa konske-
venser för invånare och elever. Forskning om konsekvenser av stigmatise-
ring för individen visar till exempel att det utanförskap som följer av stigma-
tiseringen har långtgående konsekvenser för individens självbild.44 Sociolo-
gen Norbert Elias beskriver denna komplexa process förenklat så här: ”ge en 
grupp dåligt rykte och den försöker troligen leva upp till det”.45 De negativa 
föreställningarna kan ses som ett slags symboliska maktresurser. Maktresur-
ser kan definieras som ”egenskaper eller attribut (förmågor eller medel) hos 
en aktör (individ eller kollektiv), som gör det möjligt för aktören att belöna 
eller bestraffa andra aktörer”46. Att ständigt behöva förhålla sig till omgiv-
ningens negativa föreställningar kan ses som symboliska ”bestraffningar” av 
det stämplade områdets invånare.  

38 Ibid; Musterd, Sako & Andersson, Roger (2005:122). 
39 Se till exempel Skifter Andersen, H. (2003:126, 127). 
40 Bråmå, Åsa (2006:22). 
41 Kjellman, Ann-Christine (2001: 225). 
42 Bunar, Nihad & Kallstenius, Jenny (2006:10). 
43 Gustafson, Katarina (2006:127). 
44 Se till exempel Goffman, Erving (1963/1972), Wacquant, Loïc (1996;1999), Sernhede, 
Owe (2002), Miller, C.T. & Major, B. (2000), Starrin, Bengt (2001). 
45 Elias, Norbert & Scotson, John (1994:xxxii). 
46 Korpi, Walter (1985:65). 
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Inom segregationsforskningen vet man alltså att människors och medias 
negativa och positiva föreställningar om platser spelar en viktig roll i segre-
gationsprocessen genom att påverka flyttningar, samt att stigmatiserade före-
ställningar om platser har negativa konsekvenser för dem som bor där. Man 
talar dock inte så mycket om hur individer hanterar mediala och lokala bil-
der av bostadsområden. Framförallt inte de individer som inte bor på nega-
tivt laddade platser. Hur resonerar människor kring ”bra”, ”dåliga” och ”neu-
trala” platser?  

Segregation och grannskapseffekter i avhandlingen 
Avhandlingen relaterar till grannskapseffektfrågan men den begränsas inte 
till denna. Anledningen till detta är helt enkelt att många aspekter av barns 
relation till sin närmiljö inte är relaterade till segregation. I avhandlingen 
finns dock ett antal aspekter av barns relation till sin vardagsmiljö som kan 
diskuteras utifrån ett segregations- och ett grannskapseffektperspektiv. Den 
första aspekten handlar om ett antagande som ofta görs i relation till mät-
ningar av grannskapseffekter på barn och ungdomar. Grannskapseffektfors-
kare menar att barn antagligen är särskilt exponerade för grannskapseffekter
eftersom dessa tillbringar större delen av sin vardag i det egna bostadsområ-
det samt att barns sociala nätverk är rumsligt begränsade.47 Man problemati-
serar här ofta inte att det kan finnas skillnader mellan barn i hur pass rums-
ligt koncentrerat eller utbrett deras vardagliga levnadsmönster är. Som dis-
kuteras inledningsvis finns skäl att anta att det finns skillnader mellan grup-
per av barn i var de tillbringar sin tid och hur den rumsliga utbredningen av 
deras kompisnätverk ser ut. 

En annan aspekt av barns relation till sin vardagsmiljö som kan diskuteras 
utifrån ett segregationsperspektiv är föreställningar om platser. Som jag 
nämner tidigare spelar föreställningar om ”bra” och ”dåliga” platser en fram-
trädande roll i segregationsprocesser i och med att sådana föreställningar har 
betydelse för vilka platser människor väljer att flytta till eller ifrån. Stigmati-
serande föreställningar om platser har konsekvenser även för dem som bor 
där. I avhandlingen undersöker jag barns föreställningar om olika platser i 
staden. Den delen av staden som barnen bor i präglas av socioekonomisk och 
etnisk segregation och de skilda bostadsområdena har olika status i invånares 
ögon. Särskilt ett av områdena, Sandberga, har hög status och ses som ett 
fint område att bo i. Ett annat av bostadsområdena, Backhagen, har istället 
låg status och har fått stämpeln att vara ett problemområde. Frågor som jag 
ställer mig i relation till detta är huruvida barn är medvetna om platsers olika 
status och, om de är det, hur de i så fall resonerar kring detta. Är barnen från 

47 Se till exempel Boardman, Jason D. & Saint Onge, Jarron M. (2005:139); Andersson, R. 
(2000b:122, 123); Friedrichs, Jürgen (1998). 
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Backhagen medvetna om bostadsområdets negativa stämpel och hur förhål-
ler de sig i så fall till denna?  

En tredje aspekt är hur barn från dessa till sin fysiska, sociala, etniska och 
demografiska karaktär mycket olika bostadsområden upplever det egna bo-
stadsområdet i termer av känslor av trivsel, hemmahörande, trygghet, säker-
het och status. Utifrån barnens resonemang i gruppintervjuerna är det också 
intressant att diskutera relevansen av andra möjliga grannskapseffektmeka-
nismer. Vilket stöd finns i intervjuerna för att de olika sociala processer som 
enligt teorier om grannskapseffekter antas påverka individen är relevanta? 
Finns exempelvis stöd för kamrateffekten (att kompisar påverkar beteende 
eller attityder) eller jämförelseeffekten (att man till exempel jämför sig med 
dem som har det bättre ställt)?  

Barndom, barn och ungdomar 
Innebörden av att vara barn har varierat över tid och skiljer sig mellan olika 
sociala, kulturella och rumsliga kontexter. Ett barn i Sverige har förmodligen 
en annan typ av barndom än ett barn i Förenta staterna. Likaså har ett barn i 
ett rikt hem en annan barndom än ett barn från en fattig familj och en afri-
kansk flicka på 2000-talet en annan barndom än en fransk borgarpojke på 
1800-talet. Barndomen är därför inte lika för alla barn. Kulturgeograf Hugh 
Matthews m.fl. menar att det finns multipla barndomar.48 Förutom tidsrums-
liga variationer i barns uppväxtvillkor har synen på barn och barndom för-
ändrats över tid och skiljer sig dessutom åt i olika delar av världen.49 Barn 
och barndom är därför sociala – eller sociorumsliga – konstruktioner. Mat-
thews tillägger dock att det samtidigt är viktigt att komma ihåg att barn ock-
så kan förenas av det faktum att de generationsmässigt är underordnade vux-
na.50

Forskare med en syn på barn och barndom som sociala konstruktioner 
framhäver vikten av att studera barn och barndomar dels i olika sociala och 
rumsliga kontexter, dels i sig och inte enbart i relation till vuxna som man 
traditionellt har gjort inom till exempel utvecklingspsykologin och sociolo-
gi.51 Antalet studier med detta perspektiv har växt det senaste decenniet och 
fått benämningen ”de nya studierna av barn och barndom”.52 Att i studier av 
barn helt förkasta det utvecklingspsykologiska perspektivet och de studier 
som är gjorda med detta perspektiv, som anhängarna av de nya studierna av 
barn ofta gör, anser jag dock inte vara nödvändigt. Ett sådant perspektiv kan 

48 Matthews, Hugh; Limb, Melanie & Taylor, Mark (2000:76). 
49 Holloway, Sarah & Valentine, Gill (2000:9). 
50 Matthews, Hugh & Limb, Melanie (1999:65). 
51 Se till exempel Holloway, Sarah & Valentine, Gill (2000). 
52 Ibid, s. 5. 
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exempelvis vara användbart i förståelsen av hur barn i olika åldrar relaterar 
till rummet och de människor som finns där. 

De nya studierna av barn och barndom väljer också att se på barn som so-
ciala aktörer med egna handlingsutrymmen och strategier.53 I min studie 
ansluter jag mig till detta aktörsperspektiv på barn i den meningen att jag 
anser att barn inte är passiva under de rumsliga och sociala strukturer som 
boendesegregation och barndomen utgör, utan jag ser dem som aktiva delta-
gare i skapandet och omskapandet av dessa strukturer. 

Enligt FN:s barnkonvention är ett barn en människa under 18 år. En män-
niska som är 18 år eller äldre är vuxen. Någonstans under barndomen sker 
emellertid en övergång mellan att vara barn och att bli vuxen. Gränserna 
mellan kategorierna är suddiga.54 Kategorierna barn och vuxen är dessutom 
flytande eftersom en ung människa i vissa sammanhang är barn och i andra 
vuxna.55 Övergången mellan att vara barn och ungdom är likaså suddig och 
flytande. I Sverige brukar barn mellan 7 och 12 år betecknas som skolbarn. 
Barn mellan 13 och 19 år kallas för tonåringar. Yngre tonåringar, de mellan 
13 och 16 år, kan sägas befinna sig mellan kategorierna barn och ungdomar. 
Susie Weller menar att tonåringars erfarenheter och deras mittemellanposi-
tion ofta glöms bort och pekar på vikten av att studera ”teenager’s geo-
graphies”.56 Barnen i denna avhandling går, som tidigare nämnts, i årskurs 5 
och 7 och är därför runt 11-12 och 13-14 år. En pojke i intervjustudien är 15 
år. De yngre barnen i min studie kan sägas vara skolbarn på väg in i tonåren 
och de äldre barnen kan beskrivas som ungdomar i nedre tonåren. Båda 
grupperna, men framförallt barnen i årskurs 7, befinner sig alltså i en över-
gångsperiod mellan att vara barn och att bli ungdomar. Jag har dock i min 
avhandling valt att följa barnkonventionens definition och kallar båda grup-
perna för barn.

Jag har valt barn i dessa åldrar därför att de i regel har förmågan att på 
egen hand ta sig till olika delar av staden och inte som yngre barn är hänvi-
sade till bostadens närmiljö eller vuxnas assistans och övervakning. Jag har 
valt barn i två olika årskurser därför att man kan tänka sig att det finns skill-
nader i hur de använder rummet. De äldre barnen går på högstadiet vilket 
kan ha betydelse för den rumsliga utbredningen av deras sociala nätverk i 
och med att högstadieskolor ofta har ett upptagningsområde som sträcker sig 
över större delar av staden än låg- och mellanstadieskolor.  

53 Holloway, Sarah & Valentine, Gill (2000:5). 
54 Valentine, Gill (2003:37-52); Sibley, David (1995a:34-35). 
55 Skelton, Tracy; Valentine, Gill & Chambers, Deborah (1998:2-6).
56 Weller, Susie (2006:97-108).  
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Disposition
Avhandlingen är disponerad på följande vis. I kapitel två presenteras teore-
tiska perspektiv och tidigare forskning om barns relation till det urbana 
rummet. I kapitel tre görs en genomgång av avhandlingens metoder och ma-
terial samt här ges en presentation av de studerade bostadsområdena. Sedan 
följer en redovisning av avhandlingens empiriska resultat i kapitel fyra till 
åtta. Kapitel fyra till sex behandlar den rumsliga utbredningen av barns var-
dagsliv och bygger huvudsakligen på en dagboksstudie och en kartstudie. 
Resultat från gruppintervjuer används tillsammans med resultat från annan 
forskning för att analysera de mönster som framkommer genom kartlägg-
ningen. Information från en enkät till föräldrar används som bakgrundsin-
formation och för att skapa de kategorier av barn som analyseras i dagboks-
studien. De används även i viss mån för att undersöka hur föräldrarna ser på 
det egna bostadsområdet. Först behandlas barns sociala nätverk i ett rumsligt 
perspektiv i kapitel fyra. Sedan fokuseras i kapitel fem på hur mycket tid 
barn tillbringar på olika platser i den urbana miljön. Kapitel sex handlar om 
vad barn gör och med vem, på olika platser. Kapitel sju bygger på kartor 
som barnen gjort och fokuserar på relationen mellan barns direkta erfarenhet 
av platser i närmiljön och hur de ser på och känner för platser i närmiljön. I 
kapitel åtta behandlas barns perspektiv på det egna bostadsområdet och på 
andra bostadsområden i staden. Här diskuteras även hur barn ser på sig själ-
va i det egna bostadsområdet i relation till andra människor och andra bo-
stadsområden. Detta kapitel bygger på gruppintervjuerna. Slutligen samman-
fattas några av avhandlingens viktigaste resultat och dessa diskuteras i rela-
tion till aspekter av segregation och grannskapseffekter i kapitel nio.
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2. Barns och ungdomars relation till det urbana 
rummet

I detta kapitel behandlas teoretiska perspektiv och tidigare forskning om hur 
barns användning av det urbana rummet ser ut; betydelsen av sociala relatio-
ner, var de rör sig, vilka aktiviteter de ägnar sig åt, hur de använder olika 
platser, hur de upplever och ser på platser i detta rum samt på vilka sätt dessa 
olika aspekter interagerar. De studier som refereras i forskningsöversikten 
skiljer mellan barn och ungdomar. Jag har i min diskussion av de olika stu-
dierna följt dessa benämningar. Kapitlet inleds med en diskussion av bo-
stadsområdet som en plats i det urbana rummet. 

Bostadsområde, rum och plats 
Studier av barns relation till det urbana rummet visar att det egna bostadsom-
rådet –och platser inom bostadsområdet– spelar en viktig roll för många barn 
och ungdomar.1 Begreppet bostadsområde kan definieras som: “(…) ett be-
gränsat territorium inom ett större urbant område där människor bor i bostä-
der och interagerar socialt”.2 Bostadsområden har olika fysiska, sociala, 
funktionella, ekonomiska och politiska egenskaper. Ett bostadsområde kan 
också definieras och avgränsas utifrån invånarnas gemensamma identifika-
tion med platsen de bor på, det vill säga att de ser sig som invånare i ”sitt” 
bostadsområde.3 Dessa egenskaper formar fysiska, sociala, ekonomiska, 
identitetsmässiga (osv.) rum.4

Ett problem när det gäller att definiera och avgränsa ett bostadsområde i 
praktiken är att gränserna för dessa olika egenskapers rumsliga utbredning 
sällan är identiska. Exempelvis följer den rumsliga utbredningen av invånar-
nas rörelsemönster eller sociala nätverk oftast inte bostadsområdets fysiska 
eller administrativa gränser.5 På ett plan definierar och avgränsar varje invå-
nare bostadsområdet på sitt eget sätt beroende på sin individuella använd-

1 Se till exempel Christensen, Pia (2003), Morrow, Virginia (2003), Lieberg, Mats (1992), 
Rasmusson, Bodil (1999). 
2 Hallman, Howard (1984:13). Min översättning. 
3 McClaughry, John (1980) citerad i Hallman, Howard (1984:16). 
4 Hallman, Howard (1984:15). 
5 Keller, Suzanne (1961) refererad i Hallman, Howard (1984:16). 
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ning av området. Att i praktiken avgränsa ett bostadsområde och ta hänsyn 
till alla dessa dimensioner är därför svårt.6

Den brittiska kulturgeografen Doreen Masseys synsätt på rummet och 
platsen är användbart för att förstå bostadsområdet och dess plats i det större 
urbana rummet. Massey ser rum som utsträckta sociala (i betydelsen samhäl-
leliga) relationer och plats som lokaliseringen av speciella uppsättningar 
sociala relationer. Varje plats är därför en unik och dynamisk blandning av 
de relationer som formar det sociala rummet.7 Kirsten Simonsen har ett lik-
nande sätt att se på platsen. Hon menar att platsen är ett specifikt lokaliserat 
uttryck av sociala praktiker, sociala relationer och sociala processer samt av 
erfarenheter och betydelser i förhållande till platsen.8 Platsens –i det här fal-
let bostadsområdets– olika sociala, ekonomiska, politiska (osv.) dimensioner 
utgör, enligt detta synsätt, sociala relationer som kommer samman i bostads-
området och formar och omformar det. En konsekvens av att se rummet som 
utsträckta sociala relationer och platsen som specifika uttryck av sociala 
relationer är att platser ses som länkade till andra platser i rummet och till 
olika rumsliga nivåer genom dessa sociala relationer. Massey menar till ex-
empel att det globala finns i det lokala i och med att de sociala relationer 
som utgör det globala rummet är desamma som utgör det lokala.9 Ett bo-
stadsområde skall därför inte ses som en isolerad ö utan som en plats länkad 
till andra platser i staden, regionen, nationen och världen genom de interage-
rande sociala relationer som formar rummet. Liksom alla människor ser jag 
barn och ungdomar som delaktiga i skapandet av rummet och platsen.  

Barns erfarenhet av platser 
Enligt kulturgeografen Matthews finns det två sätt som barn (och vuxna) får 
rumslig kunskap. Det ena är genom direkt erfarenhet av platser, det vill säga 
genom att använda sina sinnen; synen, hörseln, luktsinnet, känseln och rörel-
ser. Med andra ord genom att kroppsligt uppleva platsen genom att använda 
den och vistas där. Det andra sättet är genom indirekt erfarenhet, det vill 
säga genom kommunikation med andra människor (face-to-face contact) och 
på så vis ta del av deras direkta erfarenheter av platser, samt genom mass-
kommunikation, det vill säga genom att ta del av vad radio, tv, böcker, Inter-
net med mera förmedlar om platser.10 Begreppet rumslig kunskap i relation 
till direkt och indirekt erfarenhet av platser tolkar jag som att innefatta även 
rumsliga föreställningar och känslor i relation till platser. 

6 Hallman, Howard (1984:15). 
7 Massey, Doreen (1995:67). 
8 Simonsen, Kirsten (1995:29). 
9 Massey, Doreen (1994:155). 
10 Matthews, M.H. (1992:65). 
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När det gäller barns relation till platser i det urbana rummet finns många 
studier om hur barn använder platser och på så vis får en direkt erfarenhet av 
och kunskap om platser.11 I nästa avsnitt behandlas en del studier som, med 
hjälp av lite olika begreppsterminologi och utifrån olika syften, har under-
sökt hur barn och unga använder sig av platser och får erfarenhet av dessa 
platser. Inte lika många studier tar upp hur barn genom kommunikation med 
andra människor samt genom olika media får indirekt erfarenhet av platser i 
det urbana rummet. Som vi ska se i översikten av studier av barns relation 
till platser visar några studier hur barn får kunskap om platser genom direkt
erfarenhet men också genom att kommunicera med exempelvis andra barn 
om dessa platser.  

Barns användning av det urbana rummet i konkret och 
symbolisk bemärkelse 
Barn och unga ägnar sig åt olika saker i närmiljön bland annat beroende på 
hur gamla de är. Yngre barn ägnar sig framförallt åt lek och spel i närmiljön. 
Genom deras intensiva användning av bostadsområdet uppnår de en detalje-
rad kunskap om platsen. Rasmussen & Smidt visar att barnens kunskap om 
bostadsområdet till stor del är fysisk och alltså kroppslig. Det är genom bar-
nets kropp som bostadsområdet upplevs. Kunskap om bostadsområdet ut-
trycks inte bara i ord utan finns också hos barnen som en slags fysisk ”know-
how”, att exempelvis ha en känsla av vilken den snabbaste genvägen är.12

Även Pia Christensen talar om barns kroppsliga och detaljerade kunskap om 
platser i närområdet. Kunskapen har uppnåtts genom barnens vardagliga 
möte med byn och genom deras rörelser inom och omkring den. Genom 
deras erfarenheter och användning av platsen kom barnen även att inta och 
knyta an till den. Detta gör barnen både på egen hand men även tillsammans 
med andra barn. Genom kollektiva praktiker och diskussioner skapas och 
omskapas platsernas mening. Den kroppsliga, placerade kunskapen produce-
ras alltså även gemensamt genom kollektiva aktiviteter och åtaganden.13

Christensen visar alltså att barnen får kunskap om platser både genom direkt 
erfarenhet och genom att kommunicera med andra barn om deras direkta 
erfarenhet av platserna de vistas på. 

Medan yngre barn ägnar sig åt lek och spel gör äldre barn, från ungefär 13 
år och uppåt, tillsynes ”ingenting” utan bara ”står och hänger”. Detta ”ståen-

11 För en översikt som täcker en stor del av den utvecklingspsykologiska forskningen om 
barns direkta erfarenhet av platser samt en del forskning från andra discipliner se Matthews, 
M.H. (1992:7-54). 
12 Rasmussen, Kim & Smidt, Søren (2003:87-97). 
13 Christensen, Pia (2003:14-21). 
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de och hängande” är dock en viktig social aktivitet enligt ungdomsforskare.14

Det är genom att stå och prata och titta på det som händer runt omkring som 
de lär sig om sig själva och om omgivningen. För ungdomar är detta alltså 
ett viktigt sätt att få kunskap inte bara om platsen och de som finns på plat-
sen utan även om sig själva. Mats Lieberg har i sin avhandling om ungdomar 
i bostadsområdet Norra Fäladen i Lund studerat var någonstans i bostadsom-
rådet ungdomar i årskurs 7 till 9 ägnar sig åt ”ingenting” och varför just på 
dessa platser. Han fann att betydelsefulla platser för ungdomar var gården 
eller gatan i närheten av den egna bostaden. Dessa var av två slag: den 
trapphusnära platsen i direkt anslutning till den egna eller kompisens bostad 
inom den egna bostadsenklaven, samt platser i gränszonen mellan två eller 
flera bostadsenklaver. De kan antingen ha ett dolt och insynsskyddat läge
eller ett öppet och insynsexponerat läge.15

På de trapphusnära platserna är den viktigaste aktiviteten att ”göra ingen-
ting”, en passiv men, som sagt, viktig social aktivitet. Det sker framförallt på 
öppna platser där man både kan se och synas och där det finns möjlighet att 
”något händer”. På de dolda och insynsskyddade platserna som källare, vin-
dar, parkeringsplatser, garage m.m. kan man dra sig undan och vara ifred. På 
de så kallade gränszonsplatserna mellan två eller flera bostadsområden kan 
ungdomarna träffas mer eller mindre spontant. Dessa är samlingsplatser. 
Ungdomarna pratar om det som hänt i skolan eller något annat vardagligt. 
De tittar på folk, de syns och har överblick. Det är samtidigt en trygg plats, 
nära hemmet. Vill de vara ifred och göra mer ”förbjudna” saker som att röka 
drar de sig undan till utkanten av bostadsområdet. I Liebergs studie söker sig 
ungdomarna till ”tennisplanen vid kullen”. Lieberg menar att det i stadsdelen 
Norra Fäladen ”med sin upplösta och öppna rumsbildning, där samtidigt de 
olika bostadsenklaverna vänder ryggen mot parken och de offentliga utrym-
mena, …”16 finns gott om gränszonsplatser.  

Torget är för ungdomarna i Liebergs studie en omtyckt samlingsplats, 
både på dagen när det finns vuxna där och saker att se, och på kvällen när 
affärerna har stängt och det nästan inte finns några vuxna där. Ibland använ-
der ungdomarna torget som en slags scen för uppträdanden. Lieberg använ-
der Goffmans begrepp ”on-stage” för att beskriva ungdomarnas scenbeteen-
den inför kamrater eller förbipasserande.17

I andra studier har ungdomars användning av platser i närområdet inte 
studerats på samma konkreta sätt som Lieberg har gjort men resultaten är 
snarlika. Arbetarklassungdomarna (10-16 år) i Matthews, Limb & Taylors 
studie av engelska bostadsområden använder de platser i bostadsområdet där 
vuxen insyn är begränsad som samlingsplatser. ”Gatan”, som är ett sam-

14 Se bland andra Lieberg, Mats (1992:171); Matthews, Hugh; Limb, Melanie & Taylor, Mark  
(2000:74); Skelton, Tracey (2000:96). 
15 Lieberg, Mats (1992:170). 
16 Ibid, s. 175. 
17 Ibid, s. 179. 
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lingsbegrepp för den offentliga utemiljön, används också för att visa upp sig 
själv och testa beteenden. Ungdomarna håller till i grupper, vilket förutom 
den sociala funktionen även har en säkerhetsfunktion. Flertalet av flickorna 
(61 procent) men även en del av pojkarna (39 procent) är nämligen rädda för 
att vara ensamma ute på ”gatan”. Att vistas i grupp möjliggör användning av 
fler platser och på fler tider. En tredjedel av ungdomarna sa sig höra till ett 
(fredligt) gäng som alla har sitt ”territorium”. ”Gator” är alltså platser som är 
fulla av mening för många ungdomar. Ställen där ungdomarna kan utveckla 
sin egen identitet utan att behöva betraktas som barn och ännu-ej-vuxen. 
Författarna menar att ”gator” kan ses som flytande domäner, som ”thirdspa-
ce” mellan den Samme (vuxen) och den Andre (barn).18 Lieberg menar att en 
av de viktigaste aspekterna av ungdomars användning av den offentliga mil-
jön är ”möjligheten att utan vuxeninsyn själva kontrollera och forma sin 
tillvaro”. Ungdomarna använder vissa platser för att undvika vuxnas kontroll 
och andra platser för att ta kontroll över omgivningen, att själva kontrollera 
insyn och tillträde från omgivningen.19

Även Hall, Coffey & Williamsson hävdar att framväxande identiteter be-
höver en egen plats där de kan utvecklas. De menar att identiteterna är grun-
dade i (dock inte bundna till) specifika platser. Förutom ”plats för sig själva” 
behöver unga även ”plats att röra sig på”. Det sista handlar om rörelse och 
samvaro – en plats att gå till – där ungdomar kan träffa varandra och som de 
kan beträda på egna villkor och utan tillsyn av vuxna. Det är på sådana plat-
ser som ungas personliga och sociala identiteter befästs, förhandlas, övas och 
bearbetas, menar författarna.20

I det offentliga rummet kan ungdomar testa sociala konventioner och vara 
oberoende.21 Olika ungdomar ägnar sig åt sitt identitetsarbete och sociala 
lärande på skilda sätt och på olika platser i det offentliga rummet. Hall 
(m.fl.) har följt lokala ungdomsprojekt (youth work) i England. Ungdomarna 
som är involverade i dessa tillbringar en stor del av sin fritid där och det är 
där som deras identitetsarbete pågår. Ungdomsprojekten är viktiga för ung-
domarna för att de tillgodoser deras behov av att ha ”ett ställe att gå till”. I 
ungdomsprojekten försöker man med hjälp av olika aktiviteter lära ungdo-
mar förstå sin lokala identitet. Det är dock egentligen inte aktiviteterna i sig 
som bidrar till detta identitetsarbete utan detta sker i interaktionen mellan 
ungdomarna och projektarbetarna, i samtalen och småpratet mellan och un-
der de schemalagda aktiviteterna.22

I likhet med detta fann Mats Lieberg att det sociala ”runt omkring” id-
rottsaktiviteterna för många av de föreningsaktiva tjejerna var minst lika 
viktigt som eller viktigare än själva tränings- och tävlingsaktiviteterna. För 

18 Matthews, Hugh; Limb, Melanie & Taylor, Mark (2000:65-69). 
19 Lieberg, Mats (1992:235). 
20 Hall, Tom; Coffey, Amanda & Williamsson, Howard (1999:505, 506). 
21 Matthews, Hugh; Limb, Melanie & Taylor, Mark (2000:65-69). 
22 Hall, Tom; Coffey, Amanda & Williamsson, Howard (1999:501-513). 



31

dessa tjejer är det offentliga rummet i bostadsområdet av mindre betydelse, 
men dock inte betydelselöst. Istället rör de sig i de offentliga rummen dit 
deras idrottsaktiviteter för dem.23 Också innerstaden fyller flera funktioner 
för ungdomar:  

Dels handlar det om platser och sammanhang där man kan vara för sig själv 
och pröva olika handlingar, stilar och beteenden. Dels handlar det om platser 
där man fritt kan ströva runt och visa upp sig i vimlet av andra människor.24

Lieberg refererar till Lynn Lofland (1973) som beskriver staden som ”en 
värld av främlingar”, där man kan lära sig vad som är på gång när det gäller 
mode och stilar, men även bekanta sig med nya situationer och personer som 
en del av tonårens läroprocess.25 Ett exempel är ungdomar som håller till 
utanför ett diskotek. Ungdomarna är för unga för att få komma in på disko-
teket men de kan samlas utanför i socialt syfte och på så sätt även lära sig 
hur man beter sig när man går på diskotek genom att titta på dem som går in. 
Lieberg menar att detta ”kantfenomen” är ett uttryck för ett socialt beteende 
och en träning för framtiden.26 Det är framförallt den typen av kontakter, det 
vill säga att ses på stan, hälsa, titta på varandra, kolla in varandra, som ung-
domar söker. Det är på det sättet de lär sig hur man rör sig i en stad och hur 
man beter sig i olika situationer, till exempel hur man handlar en skiva eller 
går på kafé. Den typen av hälsningskontakter kan liknas vid den svagaste 
varianten av Granovetters svaga kontakter, menar Lieberg.27

Även om utemiljön är viktig för barns och ungas identitetsarbete så menar 
Lieberg att de barn och unga som har andra platser som sin ”trygghetsbas”, 
som hemmiljön, ändå hittar rum för identitetsarbete.28 Förutom platsen där 
bostaden finns och rörelserna kring den kan man tänka sig att hemmabasera-
de barn framförallt söker sig till individuella och gemensamma symboliska 
rum i böcker, tv, filmer och på Internet för att lära sig av platser och beteen-
den och på så vis använda dessa i sitt identitetsarbete. De använder sig så att 
säga mer av indirekt erfarenhet för att få kunskap om platser och om sig 
själva.

En del studier har undersökt skillnader mellan flickors och pojkars geo-
grafier i närmiljön. Kulturgeografen Lia Karsten har gjort en studie av hur 
yngre barn (7-12 år) i fem bostadsområden i Amsterdam, Nederländerna 
använder lekplatser. Det fanns en tydlig könsdimension. Karsten fann att 
flickor var i minoritet på lekplatserna. Pojkarna utgjorde två tredjedelar. 
Flickor lekte också kortare tid på lekplatsen och de använde en mindre del av 

23 Lieberg, Mats (1992;52, 160-162). 
24 Ibid, s. 204. 
25 Ibid. 
26 Ibid, s. 191. 
27 Ibid (1995:720-744). 
28 Ibid (1992:236). 
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lekplatsen. Flickorna samlades runt lekredskapen och lekte små lekar nära 
gränserna av lekrummet. Pojkarna spelade mest fotboll. Flickorna lämnade 
dessutom lekplatsen tidigare (innan det blev mörkt) än pojkarna. Dåligt ut-
rustade lekplatser, smutsiga lekplatser och lekplatser med material av dålig 
kvalitet ogillades särskilt av flickorna, vilket kan vara en bidragande orsak 
till att flickorna använde lekplatserna i mindre utsträckning än pojkarna. 
Vissa aktiviteter definierades av barnen som manliga, som att spela fotboll, 
och vissa som kvinnliga, som att göra gymnastiska övningar på lekredska-
pen. Andra aktiviteter definierades som både manliga och kvinnliga, till ex-
empel att cykla. Både pojkar och flickor, men framförallt flickor, utmanade 
könsuppdelningen och lekte med könsrollerna. Det var framför allt när det 
fanns många flickor på lekplatsen som sådana utmaningar skedde och det var 
framför allt flickor som lekte ”pojklekar”, inte tvärtom.29 Karsten menar att 
pojkarnas intensiva och extensiva användning av lekplatsen medförde att 
pojkarnas kunskap om lekplatsen var mer intim och hon använder Lynn Lo-
flands begrepp ”resident” för att beskriva pojkarnas status på lekplatsen. 
Flickorna hade minoritetsstatus även om det fanns gränsstrider och om 
könsdimensionen i tid och rum utmanades av barnen. Karsten menar att om 
man ska öka kvinnors tillgång till det offentliga rummet måste man börja 
med att förbättra lekplatserna för flickor.30 Könsmässiga strukturer medför 
alltså att flickor och pojkar har olika möjligheter till att få direkt erfarenhet 
av platser, som i sin tur gör att pojkar och flickor får olika kunskap om dessa 
platser. Som Karsten visar är barnen emellertid inte passiva under dessa 
strukturer.

Karsten har också undersökt vilka fritidsaktiviteter olika grupper av barn 
har och var de utövar dessa aktiviteter. Hon finner att flickor leker ute i 
mindre utsträckning än pojkar.31 Detta framkommer även i andra studier. 
Mats Lieberg finner exempelvis att pojkarna i allmänhet verkar vistas mer 
ute i området än flickorna, speciellt i hyreshusområdena. De umgås också 
något mer i gäng. Det är framförallt bland de yngre tonårsflickorna som bor i 
villa/radhusområden som det kan sägas förekomma en så kallad flick-
rumskultur. Mats Lieberg har dock, bland andra, visat att det även finns en 
pojkrumskultur där pojkar sitter själva eller med en eller flera kompisar på 
rummet och spelar data- eller tv-spel. Flickorna tar i sin tur allt större del av 
det offentliga rummet.32 En engelsk studie visar att nästan lika många flickor 
som pojkar i åldrarna 10-16 år (40 procent respektive 47 procent) använder 
bostadsområdet regelbundet som träffpunkt och samlingsplats, även om fler 
pojkar än flickor uppfattar sig själva som en ”utomhusperson”. Utomhus-
platser är alltså inte bara rum för pojkar menar författarna.33

29 Karsten, Lia (2003:457-473). 
30 Ibid (1998:572-578). 
31 Ibid. 
32 Lieberg, Mats (1995:720-744). 
33 Utomhusmiljön har i ungdomsstudier främst ansetts som en manlig domän. 
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Karsten har även undersökt andelen barn med olika etnisk bakgrund i oli-
ka områden i Amsterdam – i bostadsområdet och skolan – samt hur barnen 
besöker och använder lekplatserna. Hon menar att det rådde en ”recreational 
apartheid” på bostadsområdesnivå i tre av fem undersökta bostadsområden. 
Den etniska grupp som utgjorde störst andel på bostadsområdesnivå ökade 
sin dominans i skolan och ännu mer på lekplatsnivå. I två av bostadsområde-
na dominerade de turkiska och marockanska barnen och i de andra två om-
rådena dominerade barnen med båda föräldrarna födda i Holland. Karsten 
menar att det verkade som om den största gruppen i termer av kön och/eller 
etnicitet organiserade leken på lekplatsen och bestämde reglerna. Ibland 
fanns det en sekvens i lekparksanvändningen. När den dominanta gruppen 
hade lämnat parken kom andra etniska grupper för att leka, en efter en. Seg-
regationen på fritiden innebär att de turkisk/marockanska barnen i två av 
bostadsområdena inte ofta kommer i kontakt med holländska barn. I ett bo-
stadsområde bodde många olika etniska grupper men det fanns väldigt lite 
etnisk blandning på lekplatsen, sannolikt på grund av språkproblem. I två 
nyare bostadsområden fanns en jämnare fördelning av etniska grupper. Här 
var deltagande i aktiviteter mer lika men på lekplatserna dominerade de hol-
ländska barnen.34 I Irene Molinas avhandling pekar en av hennes intervjuper-
soner på en liknande sekvens bland de vuxna invånarnas användning av den 
gemensamma gården. På eftermiddagarna vistades de svenska mammorna 
där med sina barn fram till ungefär klockan sex. När de hade gått in kom de 
arabiska mammorna ut med sina barn och använde gården fram till klockan 
nio.35

När det gäller barn (7-12 år) med olika etnisk bakgrund visar Lia Karsten 
att barnen med holländsk bakgrund lekte utomhus mer än gruppen tur-
kisk/marockanska barn och gruppen surinam/antilleanska barn. 60 procent 
av barnen med holländsk bakgrund lekte ute varje dag. De tur-
kisk/marockanska flickorna lekte ute minst av alla. Däremot var de tur-
kisk/marockanska pojkarnas utelek jämförbar med de holländska barnens. 36

De holländska barnen deltog mest i organiserade aktiviteter och i flest ty-
per av aktiviteter. Karsten använder termen ”the culture of busy-ness” och 
hänvisar till de holländska barnens medelklasstatus. Sportaktiviteter var po-
pulärast och musiklektioner togs mest av barnen med holländsk bakgrund. 
Det fanns en överlappning mellan klass och etnicitet men det fanns små an-
tydningar att klass dominerade över etnisk bakgrund när det gällde barns 
aktivitetsmönster i det offentliga rummet.37

Även socioekonomisk bakgrund nämns alltså som en faktor som har be-
tydelse för barns och ungas geografier i det urbana rummet. Karsten menar 

34 Karsten, Lia (1998:572-578). 
35 Molina, Irene (1997:190). 
36 Karsten, Lia (1998:572-578). 
37 Ibid. 
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att fritidsaktiviteterna inte är tillgängliga för alla barn och att det förekom-
mer segregation i barnens fritid. Medelklassens barn gör en ”fritidskarriär” 
som sker alltmer i privata eller halvoffentliga rum i utkanten av Amsterdam 
och i innerstaden. Bakom detta ligger medelklassens idéer om vikten av per-
sonlig utveckling. Barn från låginkomstfamiljer har inte möjlighet att delta i 
dessa aktiviteter och leker därför i det egna bostadsområdet.38 Det verkar som 
om samhällsklass har betydelse för vilka miljöer som står till förfogande för 
olika grupper av ungdomar och därför är betydelsefulla för dem. För de 
”vita” arbetarklassungdomar (10-16 år) i tre kommunala bostadsområden i 
England som Matthews (m.fl.) har studerat var utomhusmiljön i bostadsom-
rådet till exempel mycket viktig. 74 procent träffade kompisar på ”gatan” 
åtminstone en gång i veckan på sommarlovet. Nästan hälften träffades där 
mer än fem gånger i veckan.39

Förutom att egenskaper som kön, etnicitet och klass spelar roll för hur 
barn och unga använder sin närmiljö har deras personliga intressen och livs-
stil betydelse. Mats Lieberg kunde i sin avhandling identifiera tre olika kate-
gorier av ungdomar beroende på var de hade sin sociala bas. Han kallade 
dem för de hemorienterade, de föreningsorienterade och de kamratoriente-
rade ungdomarna. De hemorienterade ungdomarna tillbringade mestadels 
sin tid i hemmet. Det var i hemmet de hade sin sociala samvaro med famil-
jemedlemmar eller kompisar. De förhöll sig på ett mer försiktigt sätt till of-
fentliga miljöer och vistades i dessa oftast tillsammans med någon i familjen 
eller med en kompis. Hemmet utgjorde tryggheten.40 De föreningsorienterade 
ungdomarna hade ett ganska fulltecknat schema av aktiviteter och resor till 
och från dessa. Deras sociala samvaro skedde i anslutning till träning och 
matcher samt på vägen till och från dessa. Aktiviteterna skedde ofta på plat-
ser utanför det egna bostadsområdet. Organisationen utgjorde tryggheten. De 
kamratorienterade ungdomarna vistades oftast ute i området tillsammans 
med sina kompisar. De rörde sig mycket utifrån principen att det måste 
”hända något” eller finnas något intressant att titta på. De gjorde oftast ”ing-
enting”, utan var bara tillsammans och stod och pratade. De ville ha platser 
att vara för sig själva på, bortom vuxnas kontroll. Kamratgruppen utgjorde 
tryggheten.41

Lieberg visar att olika grupper av ungdomar kan vara mer eller mindre 
bundna till det lokala rummet. I hans studie var killarna i ”gårdsgänget” (de 
som huvudsakligen umgicks utomhus i kamratgäng) mer bundna till det egna 
området än ”föreningstjejerna” (en grupp flickor som var mycket aktiva i 
sportföreningar). Föreningstjejerna vistades mycket i innerstaden. En tredje 
grupp ungdomar tillbringade det mesta av sin tid i hemmet.42 Överlag var 

38 Karsten, Lia (2002:237). 
39 Matthews, Hugh m.fl. (2000:65). 
40 Lieberg, Mats (1992:236). 
41 Ibid, s. 50-54). 
42 Ibid, s. 236. 
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pojkarna i Liebergs studie något mer områdesbundna. Flickorna vistades mer 
ute på stan och i andra områden. De yngre tonåringarna vistades mer i områ-
det och vistelsen på stan och i andra områden ökade med åldern. Även vis-
telsen i hemmet ökade med åldern.43 Lieberg menar dock att oavsett var ung-
domarna vistas så finner de platser och sammanhang som överensstämmer 
med deras intressen och behov.44

När bostadsområdet ses som ”rum för vuxna” 
Ett antal studier, främst från Storbritannien, har visat att ”gatan” ibland är en 
plats som barn och ungdomar är hänvisade till därför att de inte har någon 
annanstans att vara. Hemmet utgör ofta vuxenrum och i jämförelse med 
vuxna har ungdomar väldigt lite ”backstage space”45, det vill säga rum som 
de kan dra sig tillbaka till och ägna sig åt identitetsarbete. Barnen i Matthews 
(m.fl.) studie vistades därför ofta på ställen där det fanns få vuxna, som på 
baksidan av affärscentra, på bakgator och på bitar av outnyttjad mark.46 En-
bart 18 procent av ungdomarna i studien som Matthews (m.fl.) gjorde i Eng-
land hade tillstånd från föräldrarna att dagligen ha kompisar hemma.47 Även 
om man får vara hemma är det inte säkert att man vill det. En studie av 
flickor i den fattiga regionen Rhonda i Whales visar att flickorna använder 
de offentliga gatorna för att fly från hushållsansvaret i hemmets privata sfär. 
Flickornas mammor stod för hushållsarbetet och flickorna (inte deras bröder) 
förväntades hjälpa till.48

En annan anledning till att ungdomar ibland känner sig hänvisade till ga-
tan är att de upplever att det inte finns något annat att göra. I Rhonda finns 
det till exempel få organiserade aktiviteter och kommersiella fritidsfaciliteter 
att tillgå. Gator och parker är de enda ställena där de kan vara. Samtidigt 
finns det en vuxenattityd att barn och unga inte hör hemma på gatan och att 
de ”förorenar” gatubilden. Rhonda-flickorna anses störa de vuxna som bor 
där i och med att bostäderna angränsar till gatan. Parkerna stänger i sin tur 
tidigt på kvällen. Detta gör att flickorna förflyttar sig från hörn till hörn. På 
sommaren är detta ett mindre problem då de kan gå runt i ett större område 
medan de på vintern måste hålla sig på gatorna närmare hemmet. Vuxnas 
försök att hålla dem från gatan misslyckas eftersom flickorna tycker att det 
är deras rättighet att kunna umgås där.49

Situationen är liknande för barnen i en annan brittisk studie. De tyckte att 
det inte fanns platser ”att gå till” och att det var för mycket trafik. Parker 

43 Lieberg, Mats (1992:154-155). 
44 Ibid, s. 236. 
45 Ibid (1995:720-744). 
46 Matthews, Hugh (2003:106). 
47 Matthews, Hugh; Limb, Melanie & Taylor, Mark (2000:17). 
48 Skelton, Tracy (2000:90). 
49 Ibid, s. 89, 90. 
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används som hundtoaletter och var därför ofta för smutsiga för att spela fot-
boll i. Dessutom fanns skyltar med ”no ball games” lite varstans på gröna 
stråk. Ungdomsklubbar gillades av yngre barn men ansågs töntiga av äldre 
barn. Flickor tyckte det bara fanns saker att göra för killar där. Kommersiella 
faciliteter för barn var ofta för dyra. Några av barnen berättade också att det 
var när de var uttråkade som de ställde till med problem.50

Några studier har fokuserat på hur barn och unga omvandlar ”vuxna” rum 
till egna rum. Owain Jones menar att det finns sätt för barn att använda vux-
na rum på sina egna sätt och på så vis omskapa rummen till vad Jones kallar 
”otherable spaces”. Jones har identifierat två typer av rum som lämpar sig 
för sådant omskapande, ”oordnade” rum och ”polymorfiska” rum. Oordnade
rum är rum som inte används av vuxna, utan av någon anledning är övergiv-
na. Polymorfiska rum är rum som används av vuxna men som också används 
av barn, fast på andra sätt. Exempel är icke-odlade åkrar och en cricketbana i 
byn. Motsatsen är monomorfiska rum som domineras av ett användningssätt 
och där andra användningssätt är uteslutna. Exempel är odlade åkrar och 
motorvägar. För att barn ska kunna använda offentliga rum är det också vik-
tigt att rummen är varierade och manipulerbara. Det behövs dock inte så 
stora utrymmen eftersom barn använder platser intensivt och ofta inte bryr 
sig om materiella och symboliska gränser. De tar genvägar genom både pri-
vata och offentliga rum när tillfälle ges.51

Mats Lieberg har ett liknande resonemang när det gäller ungdomar. Han 
menar att de mer renodlat offentliga rummen i bostadsområdet ofta är mer 
”färdiga”, funktionellt endimensionella rum som är avsedda för en viss typ 
av aktivitet. Lieberg menar att ungdomarna antingen söker sig bort från så-
dana rum eller omdefinierar dem och laddar dem med nya betydelser.52

Barns aktionsradie och rörelsemönster 
Det rum som barn använder till vardags och får direkt erfarenhet av skiljer 
sig åt för olika barn. En viktig faktor som styr barns individuella aktionsfält 
är ålder. Riktigt små barn får inte ta sig någonstans utan föräldrarna men 
allteftersom barnet blir äldre utvidgas dess aktionsfält gradvis. Eva Lis Bjur-
mans studie av 8-åringar i Stockholm visar att dessa barns aktionsfält ännu 
inte sträckte sig utanför den egna förorten.53 I Bodil Rasmussons studie av ett 
bostadsområde i Lund hade barn i årskurs 4 börjat lämna sitt bostadsområde 
för att gå på stan i centrala Lund vilket de ännu inte gjorde i årskurs 3.54

En stor del av tiden verkar barn i skolåldern tillbringa i det egna bostads-
området. Några studier visar att barn i skolåldern i regel vistas inom en viss 

50 Morrow, Virginia (2003:162-183). 
51 Jones, Owain (2000:38-40). 
52 Lieberg, Mats (1992:190). 
53 Bjurman, Eva Lis (1981:46). 
54 Rasmusson, Bodil (1999:106). 
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radie kring bostaden. En äldre dansk studie från 1969 som underlag för ur-
ban planering visade till exempel att 70 procent av alla skolbarn lekte inom 
en 100 meters radie från hemmet. Hälften av barnen i åldern 13-16 år rörde 
sig normalt inom 200 meter från hemmet.55 Mats Lieberg visar i sin tidsmäs-
sigt mer aktuella avhandling från 1992 att barn (eller ungdomar som han 
kallar dem) i samma åldrar (årskurs 7 och 9) på vardagarna tillbringade mer-
parten av sin tid (92 procent) inom sitt eget bostadsområde, varav en stor del 
i hemmet. På helgen tillbringade de mer tid på stan och i andra områden.56

Föräldrarnas föreställningar om ”säkerhet” och ”fara” 
Matthews och Limb diskuterar hur föräldrarelationen kan påverka barnens 
platsanvändning. Vilka rumsliga handlingsramar som föräldrarna anser ac-
ceptabla beror bland annat på deras föreställningar om barnens sårbarhet.57

För yngre barn sätter trafiken ofta tydliga ramar för barnens rörelsemöns-
ter.58 Flickor anses ofta vara mer sårbara än pojkar och yngre barn mer sårba-
ra än äldre barn.59 Kulturgeografen Lia Karsten visar emellertid att skillnaden 
mellan holländska flickor och pojkar i skolåldern, beträffande hur långt de 
fick röra sig från hemmet, var förhållandevis liten. Av en del holländska 
föräldrar sågs flickorna som mer ansvarsfulla än pojkarna och dessa hade 
därför mer rörelsefrihet. Barnen med utländsk bakgrund (framförallt flickor-
na) begränsades dock i större utsträckning av sina föräldrar till att utforska 
näromgivningen än barn födda i Nederländerna och fick hålla sig i området 
närmast bostaden.60

Istället för att styras av avståndet till hemmet kan barns rumsliga beteende 
även styras av föräldrarnas föreställningar om ”säkra” och ” osäkra” platser. 
Detta innebär att det kan finnas ”förbjudna öar” inom barnens aktionsradie 
eller att barnen tillåts vara på platser som är relativt långt borta men som 
anses ”säkra”. I pedagogen Katarina Gustafsons studie av 11-åriga barn i en 
segregerad förort, till exempel, ville papporna till flickorna i den ena delen 
av förorten att de skulle undvika köpcentrumet i den andra delen för att det 
ansågs som ”stökigt” och ”farligt”. Däremot fick vissa av dem åka in till 
stadens centrum som låg längre bort.61 Även vissa av föräldrarna i Karstens 
studie talade om bristen på social säkerhet särskilt för flickor. Grönområdena 
i ett av bostadsområdena i studien var till exempel förbjudna områden (så 
kallade no-go-areas) för flickor.62 På senare år har stranger danger-debatten
om farliga vuxna som förgriper sig på barn medfört att barns rumsliga re-

55 Morville, L. (1969) refererat i Hart, Roger (1979:364). 
56 Lieberg, Mats (1992:153-155). 
57 Matthews, Hugh & Limb, Melanie (1999:72-73). 
58 Morville (1969) refererat i Hart, Roger (1979:364). 
59 Matthews, Hugh & Limb, Melanie (1999:72-73). 
60 Karsten, Lia (1998:577). 
61 Gustafson, Katarina (2001:140).  
62 Karsten, Lia (1998:572-578). 
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striktioner har blivit fler framförallt i länder som England och USA.63 Geo-
grafen David Sibley menar att det finns en fara med att barn i allt mindre 
utsträckning får ägna sig åt ostrukturerad lek och utforskning av den offent-
liga utemiljön. Om tv:n övertar funktionen av det fysiska rummet som man 
tidigare upplevde genom lek i bostadsområdet så kommer människor och 
urbana miljöer allt mer att uppfattas som avvikande och farliga.64

Kulturgeograferna Bouw och Karsten har undersökt vilka platser som för-
äldrar till barn (4-14 år) i Amsterdam, Nederländerna, ser som säkra och 
osäkra. I en jämförelse av tre olika bostadsområden var barnens territorium 
minst i det område som hade en i allmänhet lägre socioekonomisk status och 
en stor andel invånare med utländsk bakgrund.65 Den enda riktigt säkra plat-
sen var enligt dessa föräldrar den egna bostaden. Det fanns dock även barn i 
detta område som fick röra sig i hela området.66 Bouw och Karsten visar 
även att föräldrar främst ser farliga män, vatten och bilar som de största fa-
rorna för barnen, medan barnen själva främst är rädda för andra barn och i 
synnerhet större killar.67 Som jag nämnde i avsnittet om sociala relationer 
diskuterade även Eva Lis Bjurman (1981) detta. Bland annat rädslan för 
andra barn och konsekvensen av denna för barns rörelsemönster diskuteras i 
nästa avsnitt. 

När rädsla och obehag styr barns rörelsemönster 
En annan faktor som kan påverka barns aktionsradie är mobbning. I en arti-
kel om mobbning i bostadsområden i Storbritannien visar Barry Percy-Smith 
och Hugh Matthews att detta är en del av många barns (10-15 år) vardag och 
att det påverkar barnens rörelser i bostadsområdet. I motsats till mobbning i 
skolan är mobbning i bostadsområdet ett relativt outforskat område. Det är 
större risk att barn trakasseras av andra barn än av vuxna främlingar, som 
många föräldrar är rädda för. Författarna finner att mobbningen ofta sker på 
platser där det finns liten eller ingen vuxeninsyn. Framförallt i bostadsområ-
den där det finns få samhälleliga resurser att tillgå för barn och unga och där 
dessa i stort sett är hänvisade till gatan för interaktion med andra unga blir 
mobbning och konfrontation rutin. Författarna beskriver mobbningssituatio-
ner som en krock mellan olika gruppers mikrogeografier och mikrokulturer 
där individer i grupperna försöker att utöva makt för att stärka sin egen status 
och identitet. För barnen som utsätts inverkar mobbningen negativt på upp-
levelsen av bostadsområdet, på de möjligheter som olika platser ger, samt på 
den lokala livskvaliteten.68

63 Valentine, Gill and McKendrick, John (1997:231). 
64 Sibley, David (1995b:136). 
65 Bouw, Carolien & Karsten, Lia (2004) valde ut ett område med hjälp av ett visuellt mått på 
utländsk bakgrund, det vill säga en hög andel färgade invånare. 
66 Bouw, Carolien & Karsten, Lia (2004:131, 132). 
67 Ibid, s. 100. 
68 Percy-Smith, Barry & Matthews, Hugh (2001: 49-63). 



39

Rädslan kan även ha en könsdimension. Matthews visar att flickorna (13-
14 år) i hans studie förhöll sig på ett mer dynamiskt och flyktigt sätt till bo-
stadsområdet än pojkarna. Flickorna rörde sig mer genom området, ofta un-
dan särskilda ”killställen” eller andra ställen de ville undvika för att de kände 
obehag inför dem.69

Rädsla för rasistiska angrepp eller rasistisk mobbning är också något som 
kan påverka rörelserna i rummet. Paul Watt och Kevin Stenson har studerat 
ungdomars (15 till 21 år) användning av och föreställningar om det offentli-
ga rummet och aspekter som säkerhet och faror. De undersöker hur en et-
niskt blandad grupp ungdomar hanterar det offentliga rummet som en del av 
vardagslivet när de rör sig genom staden. Intervjuer med sydasiatiska, afro-
karibiska och ”vita” ungdomar i en medelstor stad i sydöstra England visar 
att det fanns rasifierade föreställningar om att vissa människor och platser i 
staden innebar ”fara” och ”problem”. Bland ungdomarna fanns en rädsla för 
rasistiska angrepp när de rörde sig i staden. Flera av de asiatiska ungdomarna 
till exempel (både killar och tjejer) uttryckte rädsla för rasistiska angrepp och 
de undvek framförallt en viss del i staden. Istället höll de sig till stor del till 
de ”asiatiska områdena”. Å andra sidan kunde killarna röra sig genom staden 
i större grupper och på så viss känna sig säkra. Något som underlättade ung-
domarnas rörelser i staden och gjorde att de kände sig säkrare var, förutom 
att vistas i grupper, om de kände människorna och kände till platserna där de 
rörde sig. Detta nyanserade negativa föreställningar om platser.70 Detta är ett 
exempel på hur direkt erfarenhet av platser kan förändra eller nyansera kun-
skapen om platser som man har fått genom indirekt erfarenhet. I det här fal-
let hade ungdomarna föreställningar om ”farliga” platser som de förmodli-
gen hade fått genom att ta del av mediala eller andra människors berättelser 
om dessa platser. Deras vistelse på dessa platser samt att ha sociala relationer 
där gjorde att platserna inte kändes lika farliga längre. 

I en rapport av Rädda Barnen visar Lillemor Andersson-Brolin (m.fl.) på 
något liknande i den svenska kontexten. I studien undersöktes hur något 
yngre barn (12 och 14 år) i Jordbro känner för platser utanför det område de 
normalt rör sig i. Förorten Jordbro är socioekonomiskt och etniskt segrege-
rad vilket till stor del beror på bebyggelsestrukturen och upplåtelseformerna, 
med hyresrätter i flerfamiljshus i Södra Jordbro och privatägda villor i Norra 
Jordbro. På grund av detta består Jordbro i praktiken av två skilda bostads-
områden. Studien visar att nästan inget av barnen hade kompisar i den andra 
delen av Jordbro och att det fanns en misstro mellan barn från norra och 
södra delen. Få hade också inkluderat den andra delen i de områden de kän-
de sig hemma i och få trodde de skulle få hjälp av människorna ”på andra 
sidan” i en nödsituation. Det fanns ett samband mellan om man trodde man 
kunde få hjälp och hur många man kände. Författarna drar slutsatsen att den-

69 Matthews, Hugh (2003:108). 
70 Watt, Paul & Stenson, Kevin (1998:249-260). 
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na typ av misstroende ofta har sin orsak i brist på kontakt och brist på kun-
skap om varandra, vilket i sin tur resulterar i falska föreställningar och ryk-
ten.71

Att känna obehag för platser kan också ha att göra med att man blir be-
dömd och kanske stämplad av andra om man uppehåller sig på dessa platser. 
Det kan alltså vara andras direkta och/eller indirekta erfarenhet av platser i 
form av föreställningar om dessa platser och de som vistas där som gör att 
man upplever platserna som obehagliga. Åsa Andersson talar om hur vissa 
platser i staden var laddade stadsrum för flickorna (14-17 år) i hennes studie. 
Flickorna menade att de riskerade att bli ”socialt smutsiga” om de uppehöll 
sig för länge eller för ofta i vissa stadsrum, som exempelvis ett affärscent-
rum. Att synas för mycket på en viss plats, tillsynes utan att ägna sig åt en 
specifik aktivitet som till exempel handla kläder, medför ett dåligt rykte för 
en flicka i och med att hon på så vis ”riskerar att göra sig alltför tillgänglig 
för andras blickar, bedömningar och kontaktförsök”.72

Att förhålla sig till det, och dem, som uppfattas som 
”annorlunda” i det urbana rummet 
Watt & Stensons studie visar att etniskt blandade bostadsområden i staden 
var platser där rasistiska angrepp förekom mot asiatiska eller afro-karibiska 
ungdomar som inte bodde där eller som man inte kände.73

Även Eva Lis Bjurman diskuterar hur barnen i hennes studie förhåller sig 
negativt till de barn med annan bakgrund som de inte har en personlig rela-
tion till. I arbetarförorten fanns en stor andel invånare med utländsk bak-
grund. Förhållandet mellan barnen med utländsk bakgrund och svensk bak-
grund var god i blandade klasser. Däremot blev barn med utländsk bakgrund 
från andra klasser ”utlänningar” och ”svartskallar” på skolgården och längs 
skolvägen.74 Barnen i Eva Lis Bjurmans studie förhöll sig gentemot okända 
”invandrarbarn” genom att tillskriva dessa allt som var ”dåligt”: 

Utanför skolgården, ute i området, fungerade invandrarna, speciellt de polska 
zigenarna som förortens troll. Alla skräckhistorier, all mytbildning om till ex-
empel tjuvaktighet knöts till dem, precis som till det gamla bondesamhällets 
troll. Barnen var fulla av fördomar och föreställningar om invandrare. Hur 
skulle de också kunna vara något annat, när vuxna omkring dem var det.75

71 Andersson-Brolin, Lillemor; Brolin, Sara & Rosenblad, Fanny (1997:12). 
72 Andersson, Åsa (2003:98, 99). 
73 Watt, Paul & Stenson, Kevin (1998:258). 
74 Bjurman, Eva Lis (1981:193). 
75 Ibid, s.195. 
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I en avhandling om 11-åriga barn i en segregerad förort diskuterar pedago-
gen Katarina Gustafson hur några pojkar å ena sidan förhåller sig negativt 
till de ”bråkiga invandrarna” i skolan och den heterogena delen av förorten 
och å andra sidan betraktar ”invandrarna” som de känner som ”sjysta”.76

Bodil Rasmusson finner i sin avhandling om barn i 9- och 10-årsåldern att 
vänskap med någon med en annan etnisk bakgrund har en ”positiv och av-
mystifierande effekt”. I samband med detta diskuterar hon även resultaten av 
en norsk longitudinell studie om barn och rasism77 som fann att barns inställ-
ning till det som är annorlunda är kopplat till barnens mentala utveckling. 
Redan vid 3-4-årsåldern börjar barn upptäcka skillnader i hudfärg och vid 6-
7 år är de rädda för människor som ser annorlunda ut än de själva. Efter 7-
årsåldern sker dock en förändring i och med att barnen börjar reflektera över 
detta. De blir mindre negativa till det som är annorlunda. De norska forskar-
na konkluderar, enligt Rasmusson, att 8- till 12-årsåldern är den bästa åldern 
att påverka barn positivt och att ”motverka det starka samtidstryck de utsätts 
för. Ett samtidstryck som innebär att barn och ungdomar utsätts för tryck 
från främlingsfientliga strömningar i samhället.”78 De norska författarna 
pekar dock, enligt Rasmusson, även på det de kallar för vänskapseffekten och 
flickeffekten, som innebär att barn är mer positivt inställda till människor 
som är annorlunda när de är kompisar samt att flickor är något mer positivt 
inställda än pojkar.79

Det gemensamma för dessa studier är att de pekar på vikten av sociala re-
lationer i barns och ungdomars förhållningssätt till det som de uppfattar som 
främmande. Genom sociala relationer med människor med en annan bak-
grund eller från andra platser får barn information om dessa grupper genom 
direkt kommunikation. Detta kan i sin tur ha betydelse för vad deras kunskap 
om dessa grupper består i. Socialpsykologiska studier visar att det sätt som 
stereotyper överförs på har konsekvenser för innehållet i dem. Experiment 
visar att gruppen försökspersoner som fick information om de personliga 
egenskaperna hos en viss social grupp från andra uppfattade den sociala 
gruppen som mindre diversifierad, hade mer extrema stereotyper om grup-
pen samt var mer överens inom försöksgruppen om vilka egenskaper den 
sociala gruppen hade än de som fick informationen om den sociala gruppen 
direkt från denna grupp.80

Det är dock inte enbart unga människor som känner oro inför det som är 
annorlunda, och det som är annorlunda behöver inte alltid ha att göra med 
”utländskhet”. Kulturgeografen David Sibley menar att gemensamt för alla 
människor, barn och vuxna, är att vi distanserar oss från det som vi uppfattar 
som annorlunda för att själva framstå som normala. Sibley använder sig 

76 Gustafson, Katarina (2006:109). 
77 Raundalen och Lorentzen (1995). 
78 Rasmusson, Bodil (1999:117). 
79 Ibid. 
80 Se till exempel Thompson, M.S.; Judd, C. M & Park, B. (2000: 567-599). 
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selektivt av Melanie Kleins (1960) psykoanalytiska forskning om ”the pure
and the defiled”; det rena och det orena. Mycket förenklat handlar denna del 
av psykoanalytisk teori om hur spädbarnet med hjälp av positiva och negati-
va känslor utvecklar en förståelse av Självet och Självets gränser. Objekt i 
omgivningen som barnet uppfattar som ”likt” sig själv framkallar positiva 
känslor, som glädje och åtrå, och kategoriseras av barnet som goda och rena
objekt. Objekt som är främmande för barnet framkallar känslor av oro, rädsla 
och avsky och kategoriseras som onda och orena objekt. När barnet blir 
äldre fortsätter detta kategoriserande av objekt i barnets omgivning – som 
människor och platser – i rena och orena objekt. De objekt som ses som rena 
kan barnet identifiera sig med och de objekt som ses som orena representerar 
Andra. Sibley diskuterar hur detta perspektiv kan förklara hur vi distanserar 
oss från och drar gränser mot farliga eller orena Andra [defiled Others] för 
att behålla Självet rent [pure Self].81

Sibleys perspektiv kan, tillsammans med ett utvecklingspsykologiskt per-
spektiv, vara användbart för att förstå hur barnen i avhandlingen förhåller sig 
till de personer –samt även företeelser och platser– i sin närmiljö som de ser 
som annorlunda eller främmande. Sibley menar emellertid att även om di-
stinktionen mellan det goda och det onda är användbar för att förstå indivi-
ders och gruppers relationer till platser, skall den inte uppfattas som en låst
situation. Liksom de ovan refererade studierna framhäver också Sibley bety-
delsen av sociala relationer med Andra och menar att människors kategorise-
ringar kan nyanseras genom kontakt med Andra och genom upplevelse av 
Andra platser.82 Enligt flera forskare är alltså den direkta erfarenheten av
platser viktig för att motverka negativa föreställningar om ”Andra” platser 
och människor.  

Betydelsen av sociala relationer för användning av och 
anknytning till platser 
Betydelsen av sociala relationer i närmiljön för barn i olika åldrar framhävs i 
både svenska och internationella studier. Virginia Morrow, till exempel, 
visar i en engelsk studie att barns (12 till 15 år) dagliga aktiviteter oftast 
kretsar kring kompisar. De tillbringar i regel mer tid med kompisar än med 
föräldrarna,83 och flera studier visar att det är viktigt för barn att bo nära sina 
kompisar.84 I Morrows studie var avsaknaden av kompisar i närheten av 

81 Sibley, David (1995a:5-9). 
82 Ibid (1999:126). 
83 Morrow, Virginia (2003:166, 167). 
84 Se till exempel Tillberg, Karin (2001:196) och Rasmusson, Bodil (1999:107). 
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hemmet en anledning att inte gilla sitt bostadsområde. Även om en kompis 
bodde tio minuter bort upplevdes detta ofta som för långt.85

Det finns skillnader i hur det sociala livet med kompisar ser ut för barn 
med olika socioekonomisk bakgrund och från olika platser. I en svensk stu-
die av 8-åriga storstadsbarns vardagsvillkor visar Eva Lis Bjurman att ge-
menskapen med kompisar utgjorde en stor trygghet för barnen i, det Bjur-
man kallar för, arbetarförorten i Stockholm. Dessa barn lekte i stora kompis-
grupper och tillbringade mycket tid tillsammans med kompisar. Den stora 
omflyttningen i förorten gjorde emellertid att risken att kompisarna skulle 
flytta var stor och utgjorde en ständig källa till oro för barnen. I en av Stock-
holms villaförorter däremot, där omflyttningen var mycket liten, behövde 
barnen inte vara oroliga för att deras kompisar skulle flytta. Här fanns också 
en annan lekkultur och barnen lekte mest två och två istället för i stora kom-
pisgäng som i arbetarförorten. Tiden för umgänge med kompisar var dock 
ofta knapp på grund av alla organiserade fritidsaktiviteter som villabarnen 
deltog i.86

Helga Zeiher visar på liknande skillnader mellan barn med olika socio-
ekonomisk bakgrund. Hon har gjort en studie av 10-åriga pojkar i ett arbe-
tarklassområde och ett medelklassområde i Berlin. En pojke bodde i ett arbe-
tarklassområde i Berlin, i närheten av ett ställe som var specialinriktat mot 
barn och dit alla barn i området drogs. Det var en plats där det fanns lekplat-
ser, ytor för bollspel och en fritidsgård. Det fanns inga tidsbegränsningar 
utan barnen kunde ägna sig åt olika aktiviteter när de ville. Det enda de var 
beroende av var att det fanns andra barn att göra saker tillsammans med. 
Efter skolan gick pojken dit och lekte med olika grupper av barn. Det fanns 
nästan alltid kompisar där. Pojken behövde inte planera in sina aktiviteter 
utan han tog beslut om vad han skulle göra när en aktivitet tog slut. Han var 
dock beroende av den rumsliga strukturen. Socialt innebar detta att pojken 
måste anpassa sig till de rådande gruppnormerna; konflikter kunde splittra en 
hel grupp. Vuxna har utformat den rumsliga strukturen av detta aktivitets-
ställe för barnen och barnen har utformat hela sitt sociala liv kring detta stäl-
le. Barnen hade dock total frihet när det gällde den temporala strukturen. 
Alla försök att få barnen att passa tider till träningar eller kurser på fritids-
gården hade misslyckats och man hade accepterat att det var barnen som 
bestämde när de kom och gick.87

En annan pojke hade inget sådant ställe att gå till i närheten av sin bostad. 
Han bodde i ett medelklassområde i Berlin. Istället bestämde barnen i hans 
klass på förmiddagen vad de skulle göra på eftermiddagen och med vem. 
Barnen umgicks i par. De ringde varandra tidigt på eftermiddagen för att 
bekräfta att de skulle träffas. Föräldrarna måste godkänna. Socialt innebar 

85 Morrow, Virginia (2003:167). 
86 Bjurman, Eva Lis (1981:16, 51, 59, 60). 
87 Zeiher, Helga (2003:67-81). 
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detta att om pojken kom i konflikt med en kompis så kunde han välja någon 
annan att umgås med. Han hade dock begränsade möjligheter till nya vän-
skapsrelationer då han enbart fick sina kompisar från skolan. Den här pojken 
var inte låst till den rumsliga strukturen av sin näromgivning men tvingades 
istället tidsmässigt planera sina aktiviteter och kompiskontakter. Nödvändig-
heten att planera gjorde att pojken var beroende av den temporala strukturen. 
Genom att inte bestämma över aktiviteter och kompisar förrän på själva da-
gen styrde pojken själv ändå till viss del över den temporala strukturen.88

Även den vidare sociala miljön är viktig för barn. Randi Dyblie Nilsen vi-
sar i en intervjustudie att barn (9-12 år) uppskattar att känna till både barn 
och vuxna i området utan att de nödvändigtvis har etablerade vänskapsrela-
tioner med dem.89 Barn kan emellertid känna sig mer eller mindre trygga i 
bostadsområdets sociala miljö eller i delar av den sociala miljön. Som jag 
nämnde tidigare kände arbetarbarnen i Bjurmans studie en stor trygghet i den 
kollektiva gemenskapen med den jämnåriga barngruppen på gården. De 
kunde dock känna sig otrygga och bli störda i leken av större barn, framför-
allt stora pojkar, som bråkade och slogs. Barnen var också rädda för vissa 
vuxna för att de var ”knarkare”, ”tjuvar” och ”utlänningar”. Den stora om-
flyttningen gjorde att barnen inte kände sina grannar så väl. Villabarnen, 
däremot, hade grannar som de kände väl och som, liksom deras egna famil-
jer, hade bott där länge. De behövde inte vara rädda för de vuxna. Däremot 
saknade dessa barn den kollektiva gemenskapen med andra jämnåriga som 
arbetarbarnen hade. De kunde ofta känna sig ensamma efter skolan när de 
inte hade sällskap av en kompis.90 Arbetarbarnen hade alltså en stor trygghet 
i den delen av den vidare sociala miljön som utgjordes av jämnåriga grannar; 
villabarnen däremot i den delen som innefattade vuxna grannar. 

Det finns ett samband mellan barns kunskap om platser och deras sociala 
relationer i den bemärkelsen att sociala relationer på platser ger barn en an-
ledning till att vistas på dessa platser och få direkt erfarenhet av platserna. 
För barnen (5 till 10 år) i en dansk studie var platser kopplade till människor 
de kände och blev på så vis levande platser, medan hus eller platser där bar-
nen inte kände någon förblev okända platser.91 Barnen upplevde bostadsom-
rådet också genom olika djur som, på samma vis som människor, verkade 
utgöra en länk mellan barnen och platser i bostadsområdet.92 Pia Christensen 
visar att barns kunskap om och anknytning till platser i bostadsområdet ofta 
uppnås tillsammans med kompisar. I sin studie av en engelsk by fick barn 
(10 år) kunskap om lokala platser genom att tillsammans utforska och disku-

88 Zeiher, Helga (2003:67-81). 
89 Dyblie Nilsen, Randi (2000:133-158). 
90 Bjurman, Eva Lis (1981:59, 67, 71, 78). 
91 Rasmussen, Kim & Smidt, Søren (2003:95). 
92 Ibid. 
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tera dessa platser. Genom sina erfarenheter och användning av platserna kom 
barnen att inta och knyta an till dessa.93

Det sociala landskapet kan även få en moralisk dimension. I Pia Christen-
sens studie berättade barnen om olika hus de passerade och hur de som bod-
de där ”var”. Barnen som bodde i husen kunde vara vänner eller ”fiender”.94

Några studier har fokuserat på den rumsliga utbredningen av barns sociala 
nätverk. Pedagogen Katarina Gustafson visar att barn (11 år) från socioeko-
nomiskt och etniskt olika områden i samma förort nästan bara hade kompisar 
i den egna delen. Barnen gick i olika skolor.95 I Rädda Barnens rapport stu-
derades barns (årskurs 6 och 8) vänskapsnätverk i Jordbro. Man studerade 
var kompisar till barn i stadsdelen bodde. Studien hade ett segregationsper-
spektiv där man ville se hur vänskapsnätverken såg ut i det socioekonomiskt 
och etniskt uppdelade Jordbro. Det visade sig att barnen i studien umgicks 
mest med de kompisar som bodde nära. I praktiken innebar detta att barnen i 
södra och norra Jordbro umgicks mest med barn som bodde i respektive del. 
Skolan spelade dock en roll i hur barnens nätverk såg ut. I blandade klasser 
hade barnen oftare kompisar från båda delarna. Författarna drar slutsatsen att 
segregationen inom ett bostadsområde kan förstärkas eller mildras med hjälp 
av olika skolklassammansättningar och att skolan därför är en viktig mötes-
plats.96 Skolans betydelse visas även i Paul Watt & Kevin Stensons studie. 
De visar att vänskap mellan ungdomar från olika etniska grupper förekom 
oftare i etniskt blandade områden och andra arbetarklassområden i staden 
där ungdomarna gick i samma skolor och utnyttjade samma fritidsfaciliteter. 
De ”vita” medelklassungdomarna från förorterna hade mycket färre kompi-
sar med annan etnisk bakgrund jämfört med de ”vita” arbetarklassungdo-
marna från den etniskt blandade innerstaden.97

Känslor av hemmahörande 
Hittills har barns relation till det urbana rummet mest diskuterats utifrån 
barns rumsliga användning samt hur denna leder till att barn får direkt erfa-
renhet av och kunskap om platser. I anslutning till det har även i viss mån 
diskuterats vilka känslor (av trivsel, rädsla och obehag) som kan uppstå i 
relationen till användningen av platser samt till människorna som vistas på 
dessa platser. I detta avsnitt diskuteras barns och ungas relation till platser 
utifrån studier som särskilt har undersökt barns känslor för platser. Många av 
dessa har undersökt barns anknytning till platser. Att man känner sig hemma 
på en plats är i allmänhet ett uttryck för en stark anknytning till platsen. I 

93 Christensen, Pia (2003:14-21). 
94 Ibid, s. 20, 22. 
95 Gustafson, Katarina (2006:114). 
96 Andersson-Brolin, Lillemor; Brolin, Sara & Rosenblad, Fanny (1997:9). 
97 Watt, Paul & Stenson, Kevin (1998:260). 
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avhandlingen undersöks hur barn ser på och känner för platser och det är 
därför intressant att även se närmare på vad det är som gör att barn och unga 
känner sig hemma på platser eller inte.  

Enligt sociologerna Hall m.fl. är det för de flesta av oss ett viktigt person-
ligt behov att känna att man hör hemma någonstans. Var man känner sig 
hemma är däremot individuellt och det finns många olika, och olika stora, 
platser för ”hemmahörande”. Känslan av hemmahörande kan vara knuten till 
ett hus, ett bostadsområde, en stad, ett land, uppväxtorten, osv., eller till flera 
rum samtidigt.98

Enligt forskning om geografisk förankring eller, på engelska, place at-
tachment är det som är viktigt för utvecklandet av känslor av hemmahörande 
de erfarenheter, minnen, kunskap och framförallt de sociala relationerna man 
har till platsen. Tiden man tillbringar på en plats är därför viktig. Det tar tid 
att ”rota sig” på en plats. Ju längre man bor på en plats desto mer hinner 
platsen laddas med erfarenheter, minnen och sociala relationer som ger me-
ning åt platsen. De erfarenheter som man har gjort på en plats samt de min-
nen man har behöver emellertid inte enbart vara av det positiva slaget för att 
man ska känna sig hemma på den platsen. 99 Tidsperioden i livscykeln har 
betydelse för hur starka de emotionella banden till en plats blir. Uppväxtti-
den är en period i livet då starka bindningar till platsen man bor och växer 
upp på grundläggs.100

En del studier har undersökt hur barn utvecklar känslor av hemmahörande 
till sin närmiljö genom deras användning av platser i närmiljön. Pia Chris-
tensen menar exempelvis att barnens intensiva användning av bostadsområ-
det ger dem god kunskap om området vilket i sin tur skapar en känsla för 
platsen.101 Barnen fick också en förståelse av sig själva dels genom deras 
användning av platser i sin närmiljö, men också genom tidigare erfarenheter 
och minnen av platser. Den gradvis ökande rörelsefriheten som barnen fick 
när de blev äldre var viktig för denna process. Barnen relaterade sina barn-
domserfarenheter och minnen av platsen de bodde på till denna ökade indi-
viduella rörlighet mellan bostaden, bostadsområdet och andra platser i byn.102

Liksom för vuxna är meningsfulla sociala relationer i närområdet mycket 
viktiga för barns känslor av hemmahörande. När barnen i en engelsk studie 
fick frågor om var de tyckte de ”hörde hemma” framgick att sociala relatio-
ner var viktigare än den fysiska platsen i sig. Informella sociala nätverk var 
avgörande för fritidsaktiviteter och gav en känsla av trygghet och tillit. I 
samma studie framkom även att tiden på skolan var viktig också därför att 
det var tid tillsammans med kompisar. På det sättet bidrog skolan till en 

98 Hall, Tom; Coffey, Amanda & Williamson, Howard (1999:509). 
99 Vilhelmson, Bertil (2002: 30, 34, 35). 
100 Altman, Irwin & Low, Setha (1992:9). 
101 Christensen, Pia (2003:14-21). 
102 Ibid. 
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identitet och en tillhörighet till bostadsområdet.103 Ibland krävs det att de 
sociala relationerna är av ett visst slag för att de ska bidra till känslan av 
hemmahörande. För några av flickorna (14-17 år) i Åsa Anderssons avhand-
ling var en viktig anledning till att de kände tillhörighet till bostadsområdet 
Näsby i Göteborg att de var omgivna av släkt och den egna etniska gruppen. 
För två av flickorna med svensk bakgrund medförde ”svenskglesheten” i 
Näsby istället att de kände sig lite bortkomna där.104

Gunilla Jonsson diskuterar ungdomarnas (runt 20 år) syn på ”hemma” och 
”borta” i en kulturgeografisk avhandling om ungas mobilitet i tid och rum. 
Flertalet ungdomar beskrev sin uppväxtort som ”hemma-hemma”, en plats 
som verkligen var ”hemma”. De sociala relationerna var mycket viktiga i 
detta sammanhang, både till antal och till intensitet. Om ”alla hade flyttat 
därifrån” försvagades hemmakänslan för vissa. Någon uttryckte att ”hemma 
var där mamma var”, vilket innebar att känslan för hemorten försvagades när 
föräldrarna flyttade. Tiden är också viktig. Att ha bott länge på en plats gjor-
de att man kände sig hemma där. För vissa innebar det att studieorten blev 
”hemma” efter en tid. Uppväxtorten kunde dock fortfarande vara ”hemma” 
eller till och med ”hemma-hemma” om viktiga sociala relationer fanns kvar. 
För vissa innebar det att de kände sig hemma på flera ställen men för andra 
att de inte riktigt visste var de kände sig hemma någonstans.105

Känslor av hemmahörande hänger alltså i hög grad samman med känslor 
av trygghet; trygghet i att känna till platser väl genom långvarigt boende 
eller intensiv användning samt trygghet i de sociala relationerna som finns 
på platsen. Det kan emellertid också handla om att koppla sig själv till en 
viss plats genom att säga att man känner sig hemma där eftersom det finns 
ett behov av att känna sig hemma någonstans. En studie av indonesiska gatu-
barn (7-17 år) visar till exempel att barnen –som saknade materiella ”hem” 
och levde i en otrygg tillvaro– kopplade sina känslor av tillhörighet dels till 
platserna de ursprungligen kom ifrån, dels till platserna i staden Jakarta där 
de tillbringade sin tid.106 Känslor av hemmahörande i relation till platser kan 
alltså även ses som ett uttryck för individers identifikationer med platser.107

Att se sig själv som kopplad till specifika platser var för de nomadiska indo-
nesiska gatubarnen ett sätt att skapa en individuell identitet.108 Att koppla 
bort känslor av hemmahörande från vissa platser kan istället vara ett sätt att 
omskapa sin individuella identitet. I Watt & Stensons studie av ungdomar 
(15 till 21 år) i staden Thamestown till exempel uppgav några av ungdomar-
na att de inte kände sig hemma i sin boendemiljö på grund av att de tyckte 
den var tråkig. Istället uppgav de att de kände sig hemma på platser inne i 

103 Morrow, Virginia (2003:162-183). 
104 Andersson, Åsa (2003:68).
105 Jonsson, Gunilla (2003:49-53). 
106 Beazley, Harriott (2000:198). 
107 Jämför Cuba, L & Hummon, D.M. (1993:117). 
108 Beazley, Harriott (2000:198). 
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staden, som parken, pubar eller andra mötesplatser.109 En tolkning är att ge-
nom att distansera sig från sin tråkiga boendemiljö och koppla sig själva till 
mötesplatser i staden vill ungdomarna ”visa upp sig” som motsatsen till trå-
kiga.110

Rumsliga identifikationer och gränsdragningar 
Att definiera var man känner sig hemma kan alltså vara ett sätt att visa, för 
sig själv och för andra, vilken eller vilka platser man vill bli förknippad med. 
Rum och identitet är nära sammanflätade begrepp. Identitet konstrueras inte 
enbart i relation till andra människor utan även i relation till de rum man 
dagligen rör sig i.111 Man frågar sig inte bara vem man är utan även var man 
är och var man känner att man hör hemma i relation till identitet.112

Individers identifikationer med platser formas dels av individens egna re-
lationer – i form av erfarenheter, minnen, känslor, idéer, föreställningar, 
attityder, m.m. – till de rum hon dagligen rör sig, dels av andra människors 
handlingar, utsagor och tankar i relation till dessa rum.113 Dessa andra män-
niskor kan vara människor från andra platser samt människor som man delar
ett visst rum med – som en bostad, ett bostadsområde, en stad eller ett land – 
och som man formar en gemensam identitet med; vi som bor här.114

Ett exempel på detta när det gäller barn finns i en studie av pedagogen 
Katarina Gustafson. I denna studerades 11-åriga barns identitetsarbete på 
skolgården genom analys av fotografier som berättelser. Barn i en skolklass 
fick i uppgift att i par ta fotografier på för dem viktiga platser på skolgården. 
Platser de gillar, platser de undviker samt favoritplatser. Två flickors foto-
grafier avviker från de andra barnens fotografier. Flickorna har valt att foto-
grafera varandra på deras ”egna” platser. Deras favoritplatser är platser som 
bara är deras och ingen annans. På så sätt distanserar de sig från den rådande 
diskursen som finns bland de andra barnen och i skolan som institution att 
”alla får vara med”. Det är just klassens och skolans gemenskap som dessa 
flickor vill undvika. De omdefinierar därför delar av skolgårdens gemen-
samma utrymmen som deras egna och inte allas.115 Liknande gränsdragningar 
gör barnen (13-14 år) i Gunilla Halldéns studie om framtida platser att bo på. 
Med hjälp av uppsatser och teckningar beskriver barnen hur platsen ger för-
utsättningar för ett visst liv och de gör detta genom olika gränsdragningar. 

109 Watt, Paul & Stenson, Kevin (1998:259). 
110 Jämför Gustafson, Katarina (2006:30). 
111 Proshansky, H.M., Fabian, A.K. & Kaminoff, R. (1983:58). 
112 Cuba, L & Hummon, D.M. (1993:112). 
113 Proshansky, H.M., Fabian, A.K. & Kaminoff, R. (1983:60). 
114 Hall, Tom; Coffey, Amanda & Williamson, Howard (1999:509). 
115 Gustafson, Katarina (2004:136-148). 
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De drar gränser i tid och rum samtidigt som de avgör vem eller vilka som får 
finnas där.116

Att identifiera sig med vissa människor och vissa platser innebär samti-
digt att det finns andra människor och platser som man inte identifierar sig 
med. Identitet handlar därför inte bara om att skapa ett vi utan även om att 
skapa ett dom och platser är därmed viktiga mekanismer genom vilka indivi-
duella och gemensamma identiteter avgränsas och situeras.117

Rumslig stigmatisering 
Ibland både definieras och avgränsas ett helt bostadsområde utifrån på ett 
negativt sätt, det vill säga av dem som inte bor där och som, oftast, inte har 
någon direkt erfarenhet av området och dess invånare. Istället definieras 
bostadsområdet utifrån indirekt erfarenhet, det vill säga föreställningar som 
förmedlas av media och/eller invånare från andra bostadsområden. Ett ex-
empel på en sådan påtvingad definition och avgränsning är när ett bostads-
område i en stad stigmatiseras (stämplas) som ett ”problemområde” och ett 
område som man inte vill eller törs besöka (”no-go area”).

Flera forskare har undersökt hur vissa platser har blivit stigmatiserade, 
beskrivit hur stigmatiseringsförloppet gick till samt vilka aktörerna i stigma-
tiseringsprocessen varit. Den franska sociologen Loïc Waquant har exem-
pelvis beskrivit orsakerna till att franska förorter som den parisiska förorten 
Quatre Mille stigmatiserades. Han menar att globaliseringen av kapital och 
arbetskraft har lett till en koncentration av fattigdom och utanförskap till 
vissa delar av de europeiska städerna.118 Dessa bostadsområden har utsatts 
för en rumslig stigmatisering genom, det Waquant kallar för, ”discourses of 
demonisation”.119 De franska förorterna tillhör den delen av den franska all-
männyttan som har sämst standard samt har präglats av en befolkningsut-
flyttning alltsedan de byggdes på 1960-talet. I mitten på 1970-talet skedde en 
omfattande inflyttning av utländska familjer. Sammanlagt gjorde detta att 
förorterna redan tidigt associerades med brottslighet, invandring och osäker-
het. Media men även invånarna själva kallar förorterna för ”soptippar” och 
”reservat”.120

Kulturgeografen Irene Molina diskuterar hur den rumsliga stigmatisering-
en av stadsdelen Gottsunda i Uppsala har bidragit till en rasifiering av sta-
den. Molina visar att Gottsunda har blivit stigmatiserat som ett ”invandrar-
område” och ett ”problemområde” av stadens invånare och gjorts till en 
”rumslig Andre” i den lokala pressen. Symboliska och osynliga gränsdrag-

116 Halldén, Gunilla (2003:29-45). 
117 Cuba, L & Hummon, D.M. (1993:112). 
118 Waquant, Loïc (1999:1640). 
119 Ibid, s. 1644. 
120 Ibid (1996:239). 
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ningar mellan vi och dom har också bidragit till den rumsliga stigmatisering-
en.121

Enligt sociologen Norbert Elias är den negativa stämplingen av ett bo-
stadsområde ett exempel på hur en etablerad grupp i samhället definierar och 
utövar makt över en outsidergrupp. Ojämlika relationer mellan etablerade 
och outsiders är ett allmängiltigt fenomen i samhället, enligt Elias. De finns 
till exempel mellan män och kvinnor, mellan svenskar och invandrare eller 
mellan rika och fattiga. Maktutövningen är möjlig genom att den etablerade 
gruppen är välintegrerad och har en högre grad av sammanhållning än outsi-
dergruppen.122 Enligt Elias ”tenderar en etablerad grupp att tillskriva outsi-
dergruppen som helhet de ”dåliga” egenskaperna hos dess ”värsta” del – 
dess anomiska minoritet. Den etablerade gruppens självuppfattning tenderar 
däremot att formas efter sin exemplariska, mest nomiska del, den del som de 
”bästa” medlemmarna utgör”.123 Översatt till stämplingen av ett bostadsom-
råde som ett ”problemområde” innebär detta att samtliga invånare i ett så-
dant område av omgivningen förknippas med den minoritet som utgör den 
”värsta” delen.  

Det finns få studier av barns eller ungdomars roll i den rumsliga stigmati-
seringen. Katarina Gustafsons studie av den socioekonomiskt och etniskt 
segregerade förorten Skogskullen är ett undantag. Genom att låta barnen från 
förortens två stadsdelar göra kartor över sina stadsdelar visar hon att barnen 
från förortens högstatusdel Tallviken var noga med att placera sig själva som 
invånare i Tallviken och som ”Tallviksbor”. Detta gjorde de genom att rela-
tera negativt till förortens lågstatusdel i sina kartor. Kartorna kan, enligt Gus-
tafson, ses som illustrationer till hur områden konstrueras av dess invånare 
och av dem som står utanför. Hon menar att Tallviksbarnen deltog i den 
rumsliga stigmatiseringen av lågstatusdelen genom att relatera negativt till 
den på sina kartor.124

Att bli placerad i det urbana rummet –konsekvenser av rumslig 
stigmatisering
När människor förknippas med en viss plats av andra människor förknippas 
de även med en viss social grupp och en viss status. Som Hall m.fl. säger 
betyder det någonting att komma från en viss plats, det signalerar inte bara 
var man är ifrån utan även vem man är.125 Det finns flera studier av konse-
kvenser för ungdomar av att bo på en stigmatiserad plats.  

Etnologen Åsa Andersson har till exempel gjort intervjuer med flickor 
(14-17 år) från en svenskgles stadsdel i Göteborg som Andersson kallat för 

121 Molina, Irene (1997:208, 210). 
122 Elias, Norbert & Scotson, John (1994:xxiii). 
123 Ibid. 
124 Gustafson, Katarina (2001:127-146). 
125 Hall, Tom; Coffey, Amanda & Williamson, Howard (1999:509). 
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Näsby. Flickorna har olika etnisk bakgrund. Bostadsområdet Näsby har ett 
dåligt rykte i staden och förknippas av allmänheten med diverse sociala pro-
blem. Bland gymnasieungdomar har Näsby rykte om sig att vara ”värsta 
stället” med ”värsta människorna”.126 Andersson visar hur flickorna hantera-
de denna stigmatiserande föreställning. Det var viktigt för dem att visa att 
föreställningarna inte gällde för dem, att de inte var så dåliga som ryktet sa. 
Ett sätt att höja sig statusmässigt var att klä sig ”bra”. För en av flickorna 
innebar detta att klä sig i klassisk kavaj och byxor. Klädstilen visar hur man 
är inuti, menar hon.127

Flickorna förknippade ”svensktäta” bostadsområden med hög status och 
”svenskglesa” områden med låg status. Platsen man bor på, om man bor i 
radhus/villa eller höghus, vilken skola man går i och vilken stil man har be-
stämmer enligt flickorna vilken status man har. Några av flickorna berättade 
att de fick lägre social status när de flyttade till Näsby från en landsbygdsort. 
Även om de var mer avvikande som flyktingar i den ”svensktäta” lilla orten 
så sjönk deras sociala status när de förknippades med ett stigmatiserat kol-
lektiv i det svenskglesa Näsby. Om man ska få en högre social status i fram-
tiden måste man flytta till en annan stadsdel, menar flickorna.128

Flera av flickorna var övertygade om att segregationen är planerad. Att 
man avsiktligen har placerat ”svenskar” på ett ställe och ”utlänningar” någon 
annanstans ”ute” i förorten. Anledningen till att så många med utländsk bak-
grund bor i Näsby och liknande bostadsområden är enligt flickorna att det 
svenska samhället har bestämt att det är där ”invandrarna” ska bo.129

Den franska sociologen Loïc Wacquant har undersökt konsekvenserna av 
stigmatiseringen för ungdomar i Parisförorten Quatre mille. Invånarna i Qua-
tre mille har en tydlig känsla av utanförskap, av att vara ”i exil”.130 Framför-
allt de unga invånarna känner sig underordnade ett socioekonomiskt och 
symboliskt våld vilket tar sig uttryck i ett våldsamt språk och vandalism. Det 
finns stor misstänksamhet mot politiska institutioner och mot ordningsmak-
ten. Stämplingen av Quatre mille – att området är fattigt, kriminellt och 
omoraliskt - påverkar de unga invånarnas liv på alla plan. De upplever stora 
svårigheter att få arbete och kontakten med sociala myndigheter och polis 
samt relationen med människor som inte bor i området påverkas negativt. 
Attityden blir reserverad och negativ så fort de nämner sin hemadress. För de 
unga männen har det även effekt på relationen med tjejer i och med att för-
äldrar varnar sina döttrar för killar som bor i Quatre mille.131

126 Andersson, Åsa (2003:62). 
127 Ibid, s. 61. 
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En annan konsekvens är att många försöker dölja att de bor i Quatre mille. 
Den främsta effekten av stigmatisering är dock en ökad social differentiering 
och distansering som leder till minskad tillit mellan människor och till en 
uppluckring av den lokala sociala sammanhållningen i bostadsområdet. Man 
ser ner på sitt bostadsområde och anklagar grannarna för att vara just sådana 
omoraliska personer som den dominerande diskursen beskriver. Man tar 
också till olika ”stigmahanteringsstrategier” med resultatet att sammanhåll-
ningen i bostadsområdet minskar. Strategierna går ut på att undvika sina 
grannar och distansera sig från dem, att upprätta mikrohierarkier inom bo-
stadsområdet, och att avleda uppmärksamheten från sig själv till att riktas 
mot så kallade ”scapegoats” som ”problemfamiljer” eller ”invandrare”. På så 
sätt vill man påpeka att man inte är ”en av dem”. Wacquant menar att dessa 
bostadsområden bildar en ”impossible community”. Konsekvensen av dessa 
distanseringsstrategier är i sin tur att de bekräftar omgivningens negativa 
föreställningar. Till slut har den rumsliga stigmatiseringen producerat det 
som den egentligen bara har påstått sig spegla, nämligen: social atomism, 
upplösning av den sociala gemenskapen samt kulturell normlöshet.132 Så här 
beskriver sociologen Mats Franzén effekten av segregation och stämplings-
processen för invånarna: 

Samtidigt som segregationen upprättar murar mellan människor, som gör att 
de inte kan se varandra, koncentrerar den vissa fenomen som fattigdom och 
rikedom till bestämda platser och gör dem synliga där. Och då blir inte män-
niskorna där sedda eller respekterade. Tvärtom kommer de att ses som exem-
plar av sin plats. Platsen ställer sig mellan dem och alla andra när det är plat-
sen som blir beryktad.133

Ungdomskulturforskaren Owe Sernhede beskriver konsekvenserna av en 
känsla av utanförskap och att inte riktigt tillhöra det svenska samhället för 
ungdomars identitet på följande sätt: 

Denna närmast existentiella dimension tenderar att ”formatera” individens re-
lation till världen. Genom denna relation skapas ”känslostrukturer” som sna-
rast fungerar som linser eller prisman genom vilka alla aspekter av det sociala 
livet betraktas och bryts. Utanförskapet är inte bara grunden för upplevelsen 
av att vara andra klassens medborgare, det är också utgångspunkten för de 
ungas identitetsarbete. Att inte vara ”erkänd” och bemött med respekt leder 
inte sällan till att olika former av mot-identiteter utvecklas.134

Sernhede har undersökt ungdomar i förorten Hammarkullen i Göteborg. 
Stigmatiseringen av Hammarkullen har enligt Sernhede lett till ett behov 

132 Wacquant, Loïc 1996:244, 245). 
133 Franzén, Mats (2001:36). 
134 Sernhede, Owe (2002: 87, 88). 
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bland framförallt unga att försvara det egna bostadsområdet.135 Detta skiljer 
sig från Waquants ungdomar som, som jag nämner ovan, framförallt försök-
te dölja att de bodde i Quatre Mille. Denna typ av gemenskap finns också 
bland ungdomarna i Les Backs etnografiska studie om ungdomar i två multi-
kulturella bostadsområden i London. Back kallar denna typ av gemenskap på 
bostadsområdesnivå för stadsdelsnationalism. Den bygger på en samhörighet 
på lokal nivå som är oberoende av hudfärg. Både svarta och vita kan se om-
rådet som ”deras” utan att det leder till rasistiska motsättningar. Det är den 
lokala gemenskapen som är det viktiga.136

En särskild gemenskap finns också i Åsa Anderssons Näsby, där alla re-
spekterar varandra oavsett etnisk bakgrund. Dock verkar det finnas en köns-
skillnad. Flickorna försökte inte, till skillnad från pojkarna, visa upp sig som 
Näsbybor på alla möjliga sätt gentemot ”outsiders” från andra områden. 
Andersson menar att flickorna har ambivalenta identifikationer med Näsby. 
Å ena sidan finns det ett starkt försvar av stadsdelen och å andra sidan kan 
flickorna berätta riktiga eländeshistorier och påpeka att de inte är typiska 
Näsbybor, eller snarare att den bild som finns av typiska Näsbyungdomar 
inte stämmer in på dem.137 Flickorna upprördes också av de pojkar och unga 
män som använde det faktum att de bodde i Näsby som ursäkt för kriminella 
handlingar.138

Sammanfattande slutsatser 
Tidigare forskning visar hur barn får direkt erfarenhet av och kunskap om 
platser genom att använda dessa. Barn använder platser intensivt vilket med-
för en djup kunskap om dessa platser och de som finns där. Kunskap om 
platser underlättar i sin tur utvecklandet av känslor av trygghet. Att känna till 
en plats väl gör att man vet vad man kan förvänta sig av platsen vilket ger en 
känsla av kontroll. Den intensiva användningen leder också till att barn kny-
ter an till platser. Även barns sociala relationer med kompisar är mycket 
viktiga för barns relation till platser. Kompisar är för det första en viktig 
anledning att vistas på en plats. Barn använder för det andra ofta en plats 
tillsammans med kompisar och lär sig på så vis om platsen och om sig själva 
tillsammans. Barn får alltså även kunskap om platserna de normalt vistas på 
genom indirekt erfarenhet i form av kommunikation med kompisar om deras 
erfarenheter i relation till dessa platser.  

Att ha kompisar nära där man bor är också mycket viktigt för att barn ska 
trivas och känna sig hemma där. Kompisar på platser utanför det område 

135 Sernhede, Owe (2002: 60-73). 
136 Back, Les (1996:239). 
137 Andersson, Åsa (2003: 72-84). 
138 Ibid, s. 77. 
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man normalt rör sig på medför, liksom kunskap om sådana platser, att käns-
lor av trygghet på dessa platser underlättas. Genom att kartlägga det rum där 
barnen i föreliggande studie vistas till vardags och var de har sina kompisar, 
ges en bild av vilka platser utanför det egna bostadsområdet de får direkt 
erfarenhet av och kunskap om. Dessutom ges en bild av var barnen har för-
utsättningar att känna sig trygga och, om tiden får gå, till och med känna sig 
hemma på. Många studier fokuserar enbart på hur barn använder platser när 
de väl är där, men det finns lite kunskap om barns aktivitetsrum som helhet. 

Flera studier har visat på vikten av att barn och unga får vistas på platser 
tillsammans med kompisar utan att vara övervakade av vuxna. Att självstän-
digt röra sig på och utforska platser i närmiljön och på så vis uppnå en djup 
kunskap om dessa platser är betydelsefullt för barns och ungas individuella 
utveckling och relation till platsen. I detta perspektiv är det intressant att med 
föreliggande studie se vilka aktiviteter som barn gör utan vuxna inte bara i 
det egna bostadsområdet utan även i andra bostadsområden. 

Känslor i relation till platser uppstår dock inte bara när barn använder och 
direkt erfar platser utan även genom indirekt erfarenhet som interaktion med 
andra barn och vuxna samt förmedlat via media. När det gäller platser som 
man inte har lika mycket direkt erfarenhet av eller ingen direkt erfarenhet av 
alls, är den indirekta erfarenheten den enda informationskällan för att uppnå 
kunskap om platser. Få studier har dock gjorts om hur barn och unga ser på 
andra platser i staden än på den där de bor. Hur ser barn exempelvis på plat-
ser som de identifierar sig med och på platser som de inte identifierar sig 
med? Drar barn gränser i det urbana rummet och på vilket sätt gör de detta i 
så fall? Det finns också få studier av hur barn förhåller sig till negativ stämp-
ling av platser i den urbana miljön. Som studier av stigmatiserade platser 
visar florerar rykten om platserna och dess invånare i media och bland sta-
dens invånare. Resonerar barn kring sådana rykten och, om ja, på vilket sätt 
gör de detta? 

Tidigare studier visar slutligen att i bostadsområden som barnen inte kän-
ner till så väl kan vänskap med barn och ungdomar som bor där hjälpa till att 
nyansera eventuella föreställningar om ”fara” och främja känslor av trygg-
het. En intressant fråga är därför: om det visar sig att det finns negativa före-
ställningar om en plats bland barnen eller kanske bland barnens föräldrar, 
kan dessa då nyanseras av direkt erfarenhet av dessa platser genom sociala 
relationer och/eller vistelse där?  
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3. Metod och material 

Avhandlingens frågeställningar är av sådan art att primärmaterial måste in-
samlas och analyseras såväl med kvantitativa och kvalitativa metoder. För att 
få en överblick över hur barns sociala nätverk, tid på olika platser samt tids-
användning ser ut samt jämföra olika grupper av barn används i huvudsak 
kvantitativa analysmetoder. Kvalitativa analysmetoder används för att förstå 
hur barn ser på och relaterar till platser i det egna bostadsområdet och i andra 
bostadsområden i staden. Mitt huvudsakliga material härrör från en dagboks-
studie, en enkät, en kartstudie och gruppintervjuer. I detta kapitel redogörs 
för dessa metoder och faser av materialinsamling. Mer detaljerade beskriv-
ningar av tillvägagångssättet i analysen ges i anslutning till redovisningen av 
det empiriska materialet längre fram i avhandlingen. Kapitlet inleds med 
några reflektioner kring att arbeta med barn i forskningssammanhang.  

Barn som respondenter 
Jag har valt att ha barn som respondenter. Eftersom jag anser att det är bar-
nen själva som bäst vet hur de tillbringat sin tid och hur de ser på olika plat-
ser i sin närmiljö har detta val varit självklart. Att fråga barn om deras erfa-
renheter är också ett sätt att synliggöra dem i en värld som på många sätt 
domineras av vuxnas kunskap och perspektiv. Som Pia Christensen skriver 
ska barns kunskap om platser ses som likvärdig men av ett annat slag än 
vuxnas kunskap om platser.1 Många forskare undviker att fråga barn direkt 
eftersom de anser att de som vuxna inte kan förstå ”barnens värld”. Att und-
vika att fråga barn är dock, enligt kulturgeografen Aida Aragão-Lagergren, 
att upprätthålla vuxnas auktoritet över barn.2 Dessutom kan vi bara genom 
att ställa frågor till barn direkt, och inte genom deras föräldrar, förstå barns 
sociala världar.3 Det finns också ofta skillnader mellan föräldrars observatio-
ner av sina barn och barnens egna uppfattningar.4

Av etiska skäl har jag ändrat namnen på samtliga barn som nämns i av-
handlingen. 

1 Christensen, Pia (2003:25-26). 
2 Aragão-Lagergren, Aida (1997:99). 
3 Scott, Jaqueline (2000:115). 
4 Ibid, s. 109. 
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Dagboksstudien
Dagboksstudien har använts för att kartlägga barns vardag utifrån tre olika 
perspektiv. För det första har den används för att kartlägga den rumsliga 
utbredningen av barnens sociala nätverk. För det andra har dagboksmetoden 
används för att analysera hur mycket tid barnen tillbringar på olika platser. 
För det tredje har dagböckerna används för att kartlägga vad barnen gör på 
olika platser och med vem eller vilka de gör detta. Huvudfokus i de tre olika 
användningssätten har legat på en kartläggning och analys av de rumsliga 
aspekterna av barnens vardag under en veckas tid. 

Fokus för kartläggningen av vardagslivets rumsliga dimension är tiden 
utanför skoltiden. Jag har alltså inte frågat barnen var de vistas när de är i 
skolan5 samt vilka de umgås med i skolan utan begränsat datainsamlingen till 
tiden då barnen inte är i skolan. Detta innebär inte att skolan inte har bety-
delse för barns beteende i tid och rum. Skolan spelar en nyckelroll i barns 
vardagsliv och avhandlingens slutsatser samt tidigare forskning visar att 
skolans roll är viktig även i utformningen av den rumsliga dimensionen av 
barns vardag utanför skolan.6

En fördel med dagboksmetoden i jämförelse med andra metoder är att den 
ger en sammanhållen bild över var, med vad och med vem barnen tillbringar 
sin tid under en veckas tid. Dagböckerna ger tillgång till information om var 
barnen faktiskt har vistats (samt vad de har gjort och med vem osv.) under 
den utvalda veckan och inte var de brukar vistas under en valfri vecka. Det 
kan också vara svårt att komma åt denna typ av detaljerad information med 
andra metoder som till exempel enkäter eller intervjuer.7 Det är lättare att 
komma ihåg och redogöra för vad man faktiskt har gjort samt med vem och 
var man har gjort det på olika tidpunkter under en dag än att redogöra för 
vad man brukar göra på olika tidpunkter och dagar. Ett alternativ, som dock 
är ogenomförbart i praktiken, vore att intervjua barnen varje kväll om den 
dag som gått.  

En nackdel med dagboksmetoden är att den är mycket arbetskrävande, 
dels för dem som ska föra dagbok, dels för forskaren i analysarbetet. Att 
fylla i var, med vad och med vem man har tillbringat dagen varje dag innan 
läggdags under en 7-dagars vecka kräver en stor arbetsinsats av en respon-
dent.8 En annan nackdel är att det kan vara svårt för respondenten att med 
några få ord ange vad han eller hon gör, med vem och var. Det är vanligt att 
man gör flera saker samtidigt, att de man är med kanske växlar medan man 
gör en viss aktivitet samt att man rör sig mellan olika platser. Dag-

5 För en studie av barns geografier på skolgården se Gustafson, Katarina (2006). 
6 Se till exempel Gustafson, Katarina (2006), Bouw, Carolien & Karsten, Lia (2004), Anders-
son-Brolin; Brolin, Sara & Rosenblad, Fanny (1997). 
7 Scott, Jaqueline (2000:106). 
8 Dagfinn, Ås (1978:130). 



57

boksmetoden filtrerar därför informationen av individens vardag i nästan lika 
stor utsträckning som andra metoder.9

I Sverige har ett antal kulturgeografer använd dagboksmetoden. Kajsa El-
legård har använt dagböcker för att studera individers arbetsdag.10 Kersti 
Nordell använde dagböcker för att analysera kvinnors hälsa.11 Tora Friberg 
undersökte kvinnors vardag med hjälp av dagboksmetoden12 och Karin Till-
berg har använt dagböcker för att analysera barnfamiljers fritidsresande.13

Dessa studier har använt ett tidsgeografiskt perspektiv för att analysera och 
illustrera individbanorna i tidrummet.14 Ett exempel på en dagboksstudie 
med barn är Zimmers (m.fl.) amerikanska studie om hur barn använder sin 
tid.15 I Sverige har Eva Thulin använt dagboksmetoden i en kulturgeografisk 
avhandling för att undersöka ungdomars datoranvändning.16 Mats Lieberg 
har i sin avhandling kartlagt barns (i årskurs 7 till 9) tid på olika platser dock 
endast under en dag.17

Dagboksstudiens urval och upplägg 
Urvalskriterierna för de barn som deltog i dagboksstudien var att de skulle 
gå i årskurs 5 eller 7 samt bo i något av de sju olika bostadsområden som är 
föremål för undersökningen. Avsikten var att välja ut ungefär lika många 
flickor och pojkar. Totalt 200 barn, 100 femteklassare och 100 sjundeklassa-
re från sex olika skolor i fallstudieområdet, valdes slumpmässigt ut för att 
inbjudas att delta i dagboksstudien. Barnens namn och adresser fick jag till-
gång till genom klasslistor. Där det fanns flera klasser av samma årskurs i en 
skola har barn från samtliga valts ut.18 I urvalet ingick 103 flickor och 97 
pojkar.

Kontakten med barnen och föräldrarna
Dagboksstudien genomfördes hösten 2002. I början på september skickades 
ett introduktionsbrev till föräldrarna till dessa 200 barn (se bilaga 1).19 För-
äldrarna blev veckan därpå uppringda av två studenter som anställdes för 
detta syfte. I flera fall bad föräldrarna om att få återkomma då barnet inte var 

9 Dagfinn, Ås (1978:130). 
10 Ellegård, Kajsa (1989). 
11 Nordell, Kersti (2002). 
12 Friberg, Tora (1990). 
13 Tillberg, Karin (2001). 
14 Jämför Hägerstrand, Torsten (1970). 
15 Zimmer m.fl. (1985). 
16 Thulin, Eva (2002). 
17 Lieberg, Mats (1992:274). 
18 Undantag är en skola där enbart en av två femteklasser valdes ut på grund av rektorns re-
kommendation.
19 Brevet skickades till den adress som fanns på klasslistorna. En del barn har skilda föräldrar 
och bor på två adresser men bara ett brev per barn har alltså skickats ut. 
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hemma och de ville fråga barnet först. Sex hushåll visade sig ha flyttat och 
dessa ersattes av sex nya barn. Redan vid telefonsamtalet angav 19 hushåll 
att de inte ville eller kunde medverka. Tre barn tyckte att det verkade för 
jobbigt, två barn hade läs- och skrivsvårigheter, tre familjer ansåg sig inte ha 
tid, en familj hade fullt upp med ett spädbarn, en familj tackade nej av prin-
cip och några uppgav ingen särskilt orsak men var helt enkelt inte intressera-
de. Dagböckerna skickades sedan ut, tillsammans med ett svarskuvert och en 
enkät till föräldrarna, till de 181 hushåll som hade tackat ja till att delta. Det-
ta skedde några dagar före undersökningsveckan 23-29 september. I andra 
veckan av oktober skickades ett påminnelsebrev till de hushåll som inte hade 
skickat in sina svarskuvert ännu. Några barn och föräldrar hörde av sig och 
meddelade att de av någon anledning ändå var förhindrade att delta. En fa-
milj uppgav att de var trötta och upptagna, en familj uppgav att de hade 
”trassel i familjen”, två barn tyckte att dagboken medförde för mycket jobb. 
I några fall skickade föräldrarna in sina enkäter i alla fall.

Medverkan och bortfall 
Svarsfrekvensen i dagboksstudien var 68 procent (beräknad på totalt antal 
utvalda barn: se tabell 1). Med tanke på arbetsinsatsen som en veckas dag-
boksföring kräver måste detta bedömas som ett bra resultat.20 Något som 
säkerligen bidrog till den höga svarsfrekvensen var den belöning som utlo-
vades vid deltagande. Barnen fick ett presentkort på bio eller på ett badhus 
som tack för sin arbetsinsats. När det gäller det interna bortfallet har 6 barn 
tagits bort ur analysen av olika anledningar. Två barn var på lägerskola delar 
av veckan. Två barns dagböcker var bara delvis ifyllda och två barn var sju-
ka flera av undersökningsveckans dagar. 

Tabell 1. Urval, medverkan och bortfall i dagboksstudien. 

Totalt antal 
utvalda 
barn 

Bortfall före 
utskick (besked 
per telefon) 

Antal 
utskick 

Bortfall
efter
utskick 

Internt 
bortfall 

Antal 
medver-
kande 
barn 

  200         19  81   40      6      135 

Dagboksveckan en ”normalvecka”? 
Oktober och november anses vara bra månader att genomföra dagboksstudi-
er i.21 Tidpunkten för undersökningsveckan var något tidigare, nämligen sista 

20 Svarsfrekvensen för barnhushållen i Tillbergs (2001) dagboksstudie var 69 procent.
21 Dagfinn, Ås (1978:130). 



59

veckan i september. Anledningen till detta var att studien skulle ske innan 
det skulle blir för kallt ute. För de flesta av barnen verkar undersöknings-
veckan ha varit en ”normalvecka”. Några barn har dock varit på lägerskola. 
Två föräldrar ringde och frågade hur de skulle göra med detta. Barnen upp-
manades att fylla i dagboken veckan efter istället. Två andra barn fyllde i 
dagboken trots att de var på lägerskolan en del av veckan. Dessa två barns 
dagböcker har, som jag tidigare nämnde, räknats som internt bortfall. 

Instruktioner inför dagboksveckan och dagbokens utformning 
Dagboken skickades ut inför dagboksveckan tillsammans med ett följebrev 
till föräldrarna (se bilaga 1). I början av dagboken fanns en instruktion till 
barnen (se bilaga 1). Barnen skulle fylla i dagboken varje kväll innan de gick 
och la sig. Detta kallas för ”självrapportering i efterhand”. Ett annat sätt är 
”självrapportering i realtid” och innebär att man har med sig dagboken (i 
pappersformat eller i form av en bandspelare) och direkt rapporterar vad man 
gör. Fördelen med den sistnämnda metoden är att man inte behöver komma 
ihåg vad man gjorde.22 Jag bedömde dock att en rapportering samma kväll 
var tillräckligt tillförlitlig. Det skulle också vara en nackdel om barnen skulle 
behöva ta med sig dagboken vart de än gick och dessutom skulle risken fin-
nas att dagboksifyllandet styr eller stör aktiviteterna.  

Barnen instruerades att fylla i dagboken själva, vid behov med hjälp av en 
förälder. Dagboken testades på ett 11-årigt barn och testet visade att om bar-
net gick igenom instruktionerna tillsammans med en förälder var ifyllandet 
inget problem. I följebrevet uppmanades föräldrarna därför att hjälpa barnet 
vid behov. Även andra tidsanvändningsstudier visar att barn klarar av att 
fylla i en dagbok själva från 9 år (enligt vissa studier till och med från sju 
år).23 Karin Tillberg har till exempel använt resedagboksmetoden för barn 
och ungdomar mellan sju och 17 år i sin dagbok. De barn som var äldre än 
10 år fyllde i regel i dagboken själva och utan föräldrarnas hjälp. Detta visa-
de sig fungera mycket bra. Barnen var noggranna, oftast mer noggranna än 
föräldrarna, i sina anteckningar.24 Om utformningen kan hållas tillräckligt 
enkel är dagboksmetoden en bra metod.25

En fördel med dagboksmetoden är att det är ett sätt att studera ”… human 
activities in real time …”26, en nackdel är att barnen tenderar att utelämna 
aktiviteter som de vill hemlighålla av någon anledning.27 Även i min under-

22 Ben-Arieh, Asher och Ofir, Annat (2002:234). 
23 Se till exempel Tillberg, Karin (2001), Bianchi, S.M. och Robinson, J. (1997:337) samt 
Ben-Arieh, Asher och Ofir, Annat (2002:225-248) för en översikt av tidsanvändningsstudier 
med barn.
24 Tillberg, Karin (2001:74). 
25 Scott, Jaqueline (2000:106). 
26 Bianchi, S.M. och Robinson, J. (1997:337). 
27 Plewis, I., A. Creeser och R. Mooney (1990:412).
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sökning kan jag ana att detta har hänt. En flicka anger att hon ”bråkar lite” 
vid ett tillfälle. Inget av barnen anger dock att de gör något ”förbjudet” eller 
är med om någonting obehagligt.  

Dagboken gjordes i A4-format med plats för 15 aktiviteter per dag. För 
varje aktivitet har barnen angett om de ägnade sig åt aktiviteten tillsammans 
med någon och i så fall med vem, på vilken plats de ägnade sig åt aktiviteten 
och när. På baksidan av dagboken har barnen skrivit vissa uppgifter om de 
barn som de varit tillsammans med under veckan: var dessa bor (gata och 
bostadsområde) och huruvida de går i samma skola som de själva eller inte. 

Bearbetningen av dagböckerna 
Barnen har i dagböckerna alltså angett med vad, med vem samt var de till-
bringade sin vakna och skolfria tid. Huvudkategorierna i kodningen av dag-
böckerna var därför ”aktiviteter”, ”sällskap”, ”plats” samt ”tid”. Innehållet i 
dessa huvudkategorier kodades i första hand så nära barnens egna beskriv-
ningar som möjligt. Aktiviteten ”leker med tennsoldater” fick alltså en egen 
kod liksom platsangivelsen ”bakom Sandbergaskolan”. Detta gjordes för att 
jag i ett senare skede av analysarbetet, när mer aggregerade kategorier hade 
skapats, kunde gå tillbaka och koda om vissa kategorier vid behov. Detta 
gjordes också i flera omgångar, dels för att göra materialet mer hanterbart i 
analysen, dels för att undersöka dagböckerna utifrån olika frågeställningar 
genererade av teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 

Jag upprättade en databas med all kodad information först i kalkylpro-
grammet Excel och sedan i dataanalysprogrammet SPSS. 

En dagbok på sju dagar, 10 till 15 aktiviteter per dag samt uppgifter om 
med vem, var och på vilka tider dessa aktiviteter äger rum ger mycket mer 
information än till exempel en enkät med strukturerade svarsalternativ. Det 
är viktigt att ha tydliga och avgränsade frågeställningar så att man inte ”irrar 
bort sig” i möjliga, ibland intressanta, men för syftet mindre relevanta aspek-
ter av informationen. 

Enkät till barnens föräldrar 
Tillsammans med dagböckerna skickades en enkät ut till föräldrar-
na/målsmän till barnen som skulle genomföra dagboksstudien. Då några av 
barnen var syskon skickades 176 enkäter ut tillsammans med de 181 dag-
böckerna. I enkäten fanns frågor om boendesituationen, boendelängd, föräld-
rarnas ålder, utbildning, sysselsättning, födelseplats, med mera (se bilaga 2). 
Svarsfrekvensen var 77 procent, något högre än för dagböckerna eftersom 
några föräldrar vars barn inte ville delta i dagboksstudien ändå skickade in 
enkäten. I analysen användes dock enbart enkäter av föräldrar till barn vars 
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dagböcker ingick i undersökningen. Eftersom några av dessa barn var syskon 
blev det analyserade antalet enkäter 129. 

Enkäten användes som information om barnens familjebakgrund och som 
underlag för skapandet av kategorier av barn för analysen av dagböckerna, 
samt om föräldrarnas syn på det egna bostadsområdet. Enkäten innehöll både 
frågor med fasta svarsalternativ där det i vissa fall fanns utrymme för en 
kommentar, samt två öppna frågor. Enkäten analyserades med hjälp av data-
analysprogrammet SPSS. 

Kartstudien
Med hjälp av barns kartor har jag undersökt relationen mellan skolklassam-
mansättning och var barnens kompisar bor samt var de har mötesplatser. 
Detta innebär att jag har analyserat om den rumsliga utbredningen av bar-
nens kompisnätverk samt av barnens mötesplatser följer den rumsliga ut-
bredningen av var barnen i klassen bor. Jag har även använt kartorna för att 
undersöka förhållandet mellan var barnen har kompisar, mötesplatser och 
aktiviteter samt barnens känslor för dessa platser. 

Idén till att analysera barns relation till sin närmiljö med hjälp av kartor 
fick jag av Lillemor Andersson Brolins, Sara Brolins och Fanny Rosenblads 
rapport ”Vårt Jordbro. Närmiljö ur ungdomars perspektiv” för Rädda Bar-
nen. I denna studie fick 183 barn i årskurserna 6 och 8 i en skola i Jordbro ett 
flygfoto över Jordbro i A3-format tillsammans med ett frågeformulär för att 
göra ”sin karta” över Jordbro. Barnen gjorde detta genom att markera platser 
på kartan där kompisar bodde, där de kände sig hemma, osv. med hjälp av 
olikfärgade klistermärken och pennor. Syftet med studien var att undersöka 
Jordbrobarnens förankring i Jordbro. Studien genomfördes i varje klass un-
der lektionstid med närvaro av både forskarna och läraren.28

Exempel på andra som har arbetat med barns kartor i Sverige är pedago-
gen Katarina Gustafson samt landskapsarkitekterna Ulla Berglund och Kers-
tin Nordin som har utvecklat metoder för att integrera ett barnperspektiv i 
den fysiska planeringen genom att låta barn göra datoriserade kartor i GIS 
(geografiska informationssystem).29

Urval och tillvägagångssätt 
Den ursprungliga tanken var att barnen som ingick i dagboksstudien även 
skulle ingå i kartstudien. Jag insåg dock så småningom att det skulle bli 
praktiskt svårt att samla dessa barn i grupp för att genomföra studien. Barnen 
som ingick i dagboksstudien gick nämligen i olika klasser och skolor samt 

28 Andersson Brolin, Lillemor, Brolin, Sara & Rosenblad, Fanny (1997). 
29 Se till exempel Gustafson, Katarina (2006) och Berglund, Ulla och Nordin, Kerstin (2005). 
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bodde i olika bostadsområden. Jag ansåg det inte möjligt att på ett tidseffek-
tivt sätt inom ramen för avhandlingsarbetet låta dessa barn medverka även i 
kartstudien. Jag bedömde att det var bättre att, liksom Andersson Brolin, 
välja ut några skolklasser där jag kunde låta barnen göra kartorna.  

Jag bestämde mig därför för att göra kartstudien med barn från olika sko-
lor i de för dagboksstudien utvalda bostadsområdena. Inledningsvis kontak-
tade jag rektorerna för skolor i Norrbacka, Enlunda, Stenby, Sandberga och 
Backhagen för att undersöka möjligheterna att genomföra en sådan studie. 
Rektorerna hänvisade till klasslärare för årskurs 5 och, om befintlig, årskurs 
7. I samtliga fall fick jag ett eller två namn på klasslärare som rektorn trodde 
skulle kunna tänka sig att medverka. I slutändan var det fyra klasslärare som 
kunde tänka sig att delta i studien med sina klasser. Dessa var en femteklass i 
Backhagenskolan, en femteklass i Sandbergaskolan, en sjundeklass i Norr-
backaskolan och en sjundeklass i Backhagenskolan. Urvalet av skolorna och 
klasserna styrdes alltså av rektorernas rekommendationer samt klasslärarnas 
möjligheter och vilja att medverka.  

Karta 1. Platser där barnen i kartstudien bor samt skolornas lokalisering.  

Liksom Andersson Brolin m.fl. valde jag att genomföra kartstudierna i klass-
rummet under lektionstid. Jag bokade tid med de fyra klasslärarna genom att 
låta dem föreslå lämpliga lektionstimmar. I Andersson Brolins studie tog 
kartstudien 45 minuter och jag bedömde därför att en lektionstimme skulle 
vara tillräckligt, vilket också visade sig stämma. 
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Kartstudien gjordes med sammanlagt 85 barn i de två femte- respektive 
två sjundeklasserna i Sandberga, Backhagen och Norrbacka. Barnen som 
gick i klasserna bodde dock i några fall inte i de bostadsområden där skolan 
låg (se karta 1 för klassernas upptagningsområden). Sjundeklassare i Norr-
backaskolan är de barn som bor mest utspridda över olika bostadsområden. 

 Inför kartuppgiften i varje klass inledde jag med att berätta hur barnen 
skulle gå tillväga och jag hjälpte dem att orientera sig på kartorna genom att 
peka ut ett antal referenspunkter som skolan och grönområden med hjälp av 
overheadbilder av kartorna. Det var i allmänhet inga problem för barnen att 
orientera sig på kartorna eller att utföra kartuppgiften efter denna inledning. 
Tillsammans med läraren fanns jag på plats för att svara på barnens frågor 
och hjälpa dem hitta på kartan vid behov. 

Varje barn fick två kartor i A3-format. Dels en detaljerad karta (av kartty-
pen Röda kartan) över det bostadsområde där skolan låg och omkringliggan-
de bostadsområden med vägnät och bebyggelse, dels en karta som visade 
samtliga bostadsområden i staden samt tätortens konturer. På den senare 
kartan fanns enbart bostadsområdenas namn men inget vägnät eller bebyg-
gelse. Denna karta var ingen befintlig karta utan jag ritade den i kartritnings-
programmet Ocad. Denna sistnämnda karta var till för att barnen skulle kun-
na ange platser som fanns utanför den mer detaljerade kartan. För att marke-
ra platser på kartan fick varje barn en uppsättning olikfärgade klistermärken 
och pennor. En nackdel med att använda befintliga kartor är att barnen kan 
bli styrda av den informationen som finns på kartorna när de ska markera 
olika platser. Ett annat sätt att undersöka till exempel känslor för olika plat-
ser skulle kunna vara att göra promenader med barn.30 Denna metod har 
emellertid nackdelen att barnen då styrs av vilka platser som ingår i prome-
naden.

Eftersom de olika skolorna ligger i skilda bostadsområden konstruerades 
olika kartor för barnen i Norrbackaskolan och barnen i Sandberga- och 
Backhagenskolan. Den detaljerade kartan för barnen i Norrbackaskolan 
rymde bostadsområdena Norrbacka, Stenby, Enlunda, en del av Backhagen 
samt fem bostadsområden i anslutning till Norrbacka (i karta 1 finns dessa 
till öster om Norrbacka31). Principen var att försöka få med så många av ele-
vernas bostadsområden som möjligt. Kartans skala var 1:15000. 

Barnen i Sandbergaskolan och Backhagenskolan fick en karta som rymde 
Sandberga, Klintberga, Backhagen och Enlunda. Kartan hade en något större 
skala än Norrbackabarnens karta, nämligen 1:11500. Anledningen till detta 
var att alla barn utom ett bodde inom det område som kartan täckte. Efter-
som två av klasserna var femteklasser bedömde jag dessutom att det kunde 
vara bra för dessa barn att ha en något större skala på kartan. I efterhand tror 

30 Jämför Cele, Sofia (2006). 
31 Kartans orientering representerar emellertid inte verkligheten helt korrekt; i syfte att ano-
nymisera bostadsområdena har jag roterat kartan. 
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jag dock att en karta i skalan 1:15000 hade fungerat även för de yngre bar-
nen.

Barnen fick även var sitt häfte med frågor och instruktioner. En del frågor 
krävde ett skriftligt svar (till exempel ”är du flicka eller pojke”), och en del 
krävde att barnen markerade en plats på kartan eller kartorna som till exem-
pel: ”sätt ett grönt klistermärke på den plats eller platser på kartorna som du 
tycker om, där du gärna är. Om det är ett större område använder du den 
gröna pennan och ringar in området”.  

Barnen skulle börja med att besvara frågorna i frågehäftet och i samband 
med detta följa instruktionerna om att markera sina bostäder, platser där 
kompisar bodde, platser som var mötesplatser och där de hade aktiviteter, 
platser de gillade och ogillade, platser där de kände sig hemma på samt plat-
ser som de trodde att deras föräldrar vill att de undviker. På så sätt skapade 
barnen sina egna tematiska kartor med information om den rumsliga utbred-
ningen av sina sociala nätverk och fritidsaktiviteter samt hur de upplevde 
olika platser. Dessutom skrev de motiveringar för och förklaringar till var de 
satte sina klistermärken.  

Två barns kartor har räknats som internt bortfall varefter 83 kartor kvar-
stod för analys. En pojke från Sandbergaskolan var tvungen att avbryta för 
att gå till tandläkaren och en pojke från Norrbackaskolan tog inte uppgiften 
seriöst. Av de 83 barnen i kartstudien deltog 33 också i dagboksstudien. 

Bearbetning och analys av kartorna 
Kartorna har dels analyserats genom noggrann granskning av pappersversio-
nen av varje enskild karta. Detta gjordes genom att ställa frågor till varje 
barns karta och titta på dem utifrån olika perspektiv. Frågor som ställdes var 
till exempel: ”var finns mötesplatser?”, ”i vilken utsträckning har barnen 
mötesplatser på platser som de gillar/ogillar?”, och ”hur ser relationen ut 
mellan var barnen känner sig hemma och var de har markerat att de har 
kompisar?” 

Kartorna gjordes även om till digitala versioner med hjälp av kartanalys-
programmet Mapinfo. Detta gjordes genom att markera varje klistermärke 
och inringat område på ett digitalt kartunderlag. Till varje digital kartbild 
kopplade jag barnets kodnummer och bakgrundsinformation som årskurs 
och skola. Programmet gör det möjligt att åskådliggöra samtliga barns kartor 
i en kollektiv, aggregerad karta genom att lägga varje enskild digitaliserad 
karta ”ovanpå” de andra. Metoden kan liknas vid en analys av transparenta 
kartor som läggs lager på lager och är användbar för att se vilka mönster som 
framträder. Om jag till exempel ville se var kompisarna för barnen i Backha-
genskolan bor valde jag att öppna samtliga Backhagenbarnens kompiskartor 
eller samtliga sjundeklassarnas kartor i en enda kartbild. Denna kartbild 
kunde då jämföras med kartbilden över exempelvis Norrbackabarnens kartor 
eller samtliga femteklassarnas kartor.  
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Gruppintervjuer
Gruppintervjuer med sex grupper av barn (totalt 22 barn mellan 11 och 15 
år) från sex olika bostadsområden gjordes under våren 2002. Syftet med 
intervjuerna var att undersöka hur barn från olika bostadsområden ser på sina 
bostadsområden och på platser utanför dessa bostadsområden. Anledningen 
till att jag valde att göra intervjuer i grupp var att jag var intresserad av de 
sätt på vilka barnen diskuterade och resonerade kring detta ämne inte bara 
med mig utan även med varandra.32 Som Holme & Solvang säger liknar en 
gruppintervju ”mer det sätt som vi normalt skaffar oss våra åsikter och upp-
fattningar på, nämligen genom ömsesidig påverkan och grupptryck”.33 Bak-
sidan av myntet är att grupptryck kan leda till att barn säger saker som de 
egentligen inte tycker men som de tror andra i grupper skulle vilja höra.34

En annan nackdel med intervjuer i grupp är att det kan bli en obalans mel-
lan ”pratsamma” och ”tysta” deltagare i gruppdynamiken.35 Jag har försökt 
motverka detta genom att aktivt sträva efter att låta samtliga barn i grupperna 
komma till tals. Ibland har detta dock varit svårt. Framförallt i intervjun med 
Sandbergaflickorna (13 och 14 år) sa två av flickorna nästan ingenting. När 
jag försökte få med dem i samtalet sa de ibland någonting men detta gick 
ofta inte att höra eftersom de pratade så tyst. Konsekvensen av detta är att 
dessa flickornas åsikter och tankar inte kommer fram i materialet. Denna 
nackdel vägs emellertid upp av att gruppintervjuer utjämnar maktobalansen 
mellan mig själv, som vuxen intervjuare, och barnen som minderåriga inter-
vjupersoner. Genom att de var fler än mig, samt kände varandra och i vissa 
fall var kompisar, tror jag att barnen kände sig tryggare i en gruppintervju än 
i en enskild intervju. Vid känsliga ämnen där frågorna handlar om privata 
saker kan en gruppintervju däremot vara en otrygg situation för barn och 
enskilda intervjuer är då att föredra.36

En gruppintervju kan även vara en situation i vilken ett barn kan få tillfäl-
le att berätta om just något privat om det känner gemenskap och trygghet i 
gruppen. I en av mina gruppintervjuer uppstod en sådan situation. En pojke 
berättade för de andra pojkarna att han varit mobbat sedan han började för-
skoleklass. De andra pojkarna, som var hans kompisar, visste inte om det. 
De blev upprörda och bestämde att de efter intervjun skulle prata om hur de 
skulle få slut på mobbningen. Pojken själv verkade vara lättad av att ha be-
rättat och gruppens gemenskapskänsla, som redan hade märkts av innan, 
verkade växa ytterligare. Samtidigt var de noga, även pojken som berättade, 
med att inte dra in mig i det hela utan detta skulle de lösa på egen hand. Si-
tuationen kändes på ett sätt svår, för hur skulle jag, som forskare, handla nu? 

32 Jämför Matthews, Hugh & Tucker, Faith (2000:305). 
33 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997:108). 
34 Matthews, Hugh & Tucker, Faith (2000:305). 
35 Trost, Jan (2005:46), Matthews, Hugh & Tucker, Faith (2000:305). 
36 Trost, Jan (2005:110). 
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Eftersom pojkarna tydligt klargjorde att de inte ville ha min hjälp och jag 
hade gett dem löfte om konfidentialitet inför intervjun, bestämde jag mig att 
jag måste respektera deras beslut och lita till att pojkarna själva skulle ta 
hjälp av föräldrar eller lärare om det behövdes.37 I slutändan kändes situatio-
nen ändå positiv i och med att den uppenbarligen ökade gemenskapen bland 
pojkarna i gruppen.  

Av samtliga intervjuer bedömer jag intervjun med dessa pojkar för övrigt 
som den mest ”lyckade”. Pojkarna var ungefär lika pratsamma, hade många 
olika åsikter – de höll med varandra men de ifrågasatte också varandras åsik-
ter ibland. De verkade tycka att det var roligt att få sitta ner och diskutera de 
olika temana och de verkade få ut lika mycket av intervjun som jag själv. 

Urval av intervjupersoner 
Som jag tidigare nämnde valde jag att göra en gruppintervju per bostadsom-
råde. Grupperna var antingen femteklassare eller sjundeklassare samt anting-
en flickor eller pojkar. Anledningen till att jag valde grupper där barnen gick 
i samma årskurs och hade samma kön var att man när det gäller gruppinter-
vjuer brukar rekommendera så ”lika” grupper som möjligt. När det gäller 
gruppintervjuer med barn menar man exempelvis att det kan vara svårt för 
yngre barn att komma till tals i blandade åldersgrupper.38 Könshomogena 
grupper brukar rekommenderas eftersom barnen då inte behöver förhålla sig 
till det motsatta könet.39

En nackdel med att enbart ha gjort en intervju per bostadsområde är att 
jag har fått en på en gång könsspecifik och åldersspecifik bild av varje bo-
stadsområde. För att motverka detta och få en bättre bredd rekommenderas 
ibland att gruppintervjuer görs med flera grupper från samma plats.40 Inom 
ramen för avhandlingen, där gruppintervjuerna utgör ett av fyra olika materi-
al, fanns dock inte utrymme för fler intervjuer. Eftersom jag inte använder 
resultaten av intervjuerna för att dra slutsatser om hur alla barn med olika 
bakgrund och från olika bostadsområden ser på platser i närmiljön bedömer 
jag inte detta som ett problem för avhandlingens resultat.  

Barnen i intervjustudien valdes delvis ut bland dem som ingick i dagboks-
studien. Tanken var att de som jag skulle genomföra varje intervju med skul-
le vara kompisar, eller åtminstone känna varandra, samt bo i samma bo-
stadsområde. Som nämndes tidigare hade barnen angett namnen på dem de 
hade gjort någonting med under dagboksveckan på baksidan av dagboken 
(se bilaga 1). Där hade barnen också angett om de kunde tänka sig att vara 
med i en intervju. Dagböckerna från dem som kunde tänka sig vara med i en 

37 Jämför Trost, Jan (2005:107). 
38 Matthews, Hugh & Tucker, Faith (2000:305). 
39 Heary, Caroline & Hennessy, Eilis (2002:52). 
40 Se till exempel Morgan, David (1996:144). 
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intervju sorterades efter bostadsområde. Jag försökte sedan med hjälp av 
namnen på baksidan hitta åtminstone två barn från varje bostadsområde som 
hade haft kontakt med varandra under dagboksveckan. Sedan försökte jag 
hitta två eller tre namn till som de två utvalda barnen båda hade angett. Om 
detta inte var möjligt valde jag ett namn från båda dagböckerna. På så sätt 
hoppades jag att de utvalda grupperna skulle vara kompisgrupper eller åt-
minstone känna varandra. Tanken med detta var att barnen skulle känna sig 
bekväma i varandras sällskap och våga tala någorlunda fritt. I fyra av de sex 
grupperna bedömer jag att barnen kände sig mer bekväma med varandra än i 
de övriga vilket tog sitt uttryck i att några av deltagarna var tystare än de 
andra. Förutom de två flickorna från Sandberga kunde dock samtliga barn i 
rimlig utsträckning göra sin röst hörd.  

Barnen och deras föräldrar kontaktades per telefon. Till min hjälp hade 
jag två studenter som anställdes för detta syfte. Jag behövde målsmans till-
stånd eftersom barnen var minderåriga. Jag ansåg det också viktigt att barnen 
själva ville delta i intervjun och inte blev tillsagda av föräldrarna.41 Jag berät-
tade för varje barn vilka andra barn jag hade tänkt skulle ingå i gruppinter-
vjun och fick bekräftelse på att de kände varandra. Några barn ville inte del-
ta. För att få ihop tillräckligt antal barn i varje grupp bad jag i dessa fall ett 
av de andra barnen i gruppen att nämna en kompis (från samma bostadsom-
råde, årskurs och kön) som han eller hon trodde skulle vilja delta. Jag kon-
taktade sedan även detta barn och någon av dess föräldrar. Målet var att tre 
till fem barn skulle ingå i varje intervju. När jag hade fått ihop minst tre barn 
i en grupp bestämdes en tid och plats för intervjun med samtliga barn i grup-
pen.

Intervjusituationen
Jag valde att göra intervjuerna på en allmän plats i eller i närheten av det 
bostadsområde där barnen bodde. Intervjuerna med pojkarna från Stenby och 
Norrbacka genomfördes efter lektionstid i ett klassrum i deras skolor i Sten-
by respektive Norrbacka. Intervjun med flickorna från Enlunda genomfördes 
i en kvarterslokal som jag fått tillstånd att låna i Enlunda. Intervjuerna med 
flickorna från Sandberga, flickorna från Västerhagen och pojkarna från 
Backhagen genomfördes i ett avskilt rum i biblioteket i Backhagen.  

Inför varje intervju presenterade jag mig själv och berättade vad intervjun 
skulle handla om. Jag påpekade också att inga riktiga namn på barnen, de 
bostadsområden och den stad där de bodde skulle publiceras. Jag hade med 
mig fika till barnen för att ”bryta isen” lite och för att göra situationen lite 
mindre ”officiell”.42 Jag uppfattade att det fungerade på det sättet. Jag hade 
med mig bandspelare och en liten bordsmikrofon som jag ställde i mitten av 

41 Jämför Trost, Jan (2005:104). 
42 Jämför Matthews, Hugh & Tucker, Faith (2000:305). 
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bordet. Innan jag gjorde detta frågade jag barnen om det gick bra att jag spe-
lade in intervjun och samtliga samtyckte. Varje intervju tog ungefär en tim-
me och spelades alltså in på band. Jag gjorde inga anteckningar eftersom jag 
behövde all min koncentration för att följa med i diskussionen och för att se 
till att samtliga barn skulle komma till tals. Det hade inte varit möjligt för 
mig att göra gruppintervjuerna utan bandspelare.43 Diskussionen gick ibland 
mycket fort och i själva intervjusituationen gick det inte att höra, och dessut-
om hinna anteckna, alla röster hela tiden. Efter varje intervju fick barnen 
svara på några frågor om sin bakgrund samt hur de bodde.  

Erfarenheter från andra studier visar att det kan ta tid att bygga upp en re-
lation med barn och att det ibland krävs flera intervjuer innan barnen ”släp-
per in” intervjuaren.44 Eftersom jag bara har haft möjlighet att göra en inter-
vju per grupp kan jag inte uttala mig om detta när det gäller min studie. Jag 
fick dock intrycket att barnen i allmänhet tyckte att det var roligt att bli in-
tervjuade. Om några i början av intervjun verkade vara lite spända släppte 
detta för de flesta efter en stund. Jag behövde inte ”dra ut” några svar utan 
oftast började ett av barnen prata och sedan fyllde de andra på med olika 
infallsvinklar på det jag hade frågat. En anledning till detta skulle kunna vara 
att ämnet för intervjuerna låg nära barnens vardag och att jag inte ställde 
”känsliga” frågor. Att intervjuas i grupp medför kanske också att pressen på 
de enskilda barnen minskar och att det inte krävs en ”djupare” relation till 
intervjuaren för att man ska våga tala.

Bearbetning och analys 
Intervjuerna transkriberades i stort sett i sin helhet. I några av intervjuerna 
utelämnade jag ett antal ”sidospår” som inte var relevanta för undersökning-
en. Den transkriberade texten kodades sedan under olika teman. Temana var 
kopplade till olika aspekter av barns relation till det egna bostadsområdet 
samt till andra platser i den urbana miljön. Ett exempel på ett tema är barns 
utsagor om vad som gör dem trygga eller otrygga när de rör sig i bostadsom-
rådet och vad som gör de trygga eller otrygga när de är på platser utanför det 
egna bostadsområdet. En undergrupp till detta tema är till exempel hur bar-
nen i årskurs 5 och 7 såg på detta.  

Jag använde dataprogrammet Excel där varje tema utgjorde en kolumn i 
kalkylbladet och jag klistrade sedan in textstycken från intervjuerna i celler-
na i kolumnerna. Detta gjorde att jag enkelt kunde kopiera och klistra in 
samma textstycke i kolumner som innehöll andra för detta textstycke rele-
vanta teman. Jag kunde även på ett enkelt sätt lägga till nya teman eller un-
dergrupper till befintliga teman i nya kolumner. På så vis fanns alla teman 
och alla textstycken i en och samma fil och jag förlorade aldrig överblicken 

43 Jämför Matthews, Hugh & Tucker, Faith (2000:305). 
44 Se till exempel Mayall, Barry (2000:123), Punch, Samantha (2001:169). 
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över materialet. Tolkningen av materialet skedde genom att jag analyserade 
texterna utifrån olika perspektiv och växlade mellan att läsa igenom inter-
vjuerna i sin helhet och att söka efter likheter och skillnader i delar av varje 
intervju.

Ett problem med tolkningen av materialet har varit att inte samtliga barn i 
gruppen uttalar sig om alla diskussionsteman. De som uttalar sig får då stå 
för det ”gruppen” tycker. Det finns en risk att den eller de som inte uttalar 
sig har en annan åsikt men av någon anledning inte ger uttryck för den. Un-
der intervjuns gång försökte jag motverka detta genom att fråga dem som 
inte sa någonting vad de tyckte eller om de höll med de andra. I texten skri-
ver jag hur intervjugruppen i sin helhet relaterar till ett tema när samtliga 
under intervjun har gett uttryck för samma sak eller när det handlar om 
okontroversiella åsikter eller information. När åsikterna skiljer sig åt eller 
när det handlar om något som jag tror att det kan finnas skilda uppfattningar 
om har jag i texten valt att skriva vilket barn som tycker vad.  

Citat i texten har i stort sett återgetts ordagrant. I vissa fall har jag tagit 
bort upprepningar av samma ord eller ”stakningar” för att öka läsbarheten. 

Presentation av de studerade bostadsområdena 
Av etiska skäl har jag, förutom barnen, valt att anonymisera staden, bostads-
områdena och skolorna i avhandlingen. Detta har jag gjort dels för att skydda 
barnen, dels för att som forskare undvika att medverka i eventuella rumsliga 
stigmatiseringsprocesser. En anonymisering av barnen och platsen de bor på 
var också ett etiskt krav från forskningsrådet (FAS) som var med och finan-
sierade projektet. Att anonymisera platsen är naturligtvis inget enkelt beslut 
för en kulturgeograf – som företrädare för ett ämne som lyfter fram kontex-
ten som viktig för att förstå det man studerar. En anonymisering minskar 
även studiens genomskinlighet och försvårar andra forskares möjligheter att 
följa upp forskningsresultaten. Jag menar dock att fördelen med en anonymi-
sering – nämligen att undvika en ökad stigmatisering av platsen och därmed 
av barnen som bor där – väger tyngre i det här fallet än nackdelarna. Att låta 
bli att benämna platsen innebär inte heller att den försvinner eller att den är 
fiktiv. Kontexten existerar fortfarande i ”verkligheten” och är fortsättnings-
vis central för att förstå de undersökta aspekterna av barnens vardagsliv. Min 
avsikt har varit att tillhandahålla läsaren den information om de utvalda bo-
stadsområdena som jag tror behövs för att förstå dessa aspekter. Syftet med 
avhandlingen har inte heller varit att utvärdera de enskilda bostadsområde-
nas funktion eller karaktär för att kunna använda resultaten i planerings-
sammanhang, utan snarare att analysera de mekanismer som styr barnens 
relation till platser i staden. 

Som diskuteras i kapitel två är det svårt att avgränsa ett bostadsområde ef-
tersom olika egenskaper skiljer sig i sin rumsliga utbredning. De aspekter av 
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barns vardagsliv som jag undersöker bildar olika individuella och kollektiva 
rum vars gränser sannolikt inte överensstämmer med varandra eller med de 
utvalda bostadsområdenas ”officiella” gränser. Jag har valt att avgränsa de 
utvalda bostadsområdena som de geografiska områden som inom kommunen 
används för att redovisa områdesstatistik. Det är dessa geografiska områden 
som normalt också används av stadens befolkning och lokala media för att 
referera till platser i staden. Jag har dock valt att dela upp ett av bostadsom-
rådena i två eftersom dessa skiljer sig avsevärt i bebyggelsestruktur, socio-
ekonomiskt samt etnisk sammansättning. Dessutom ligger områdena geogra-
fiskt avskilda från varandra och ses lokalt som två skilda bostadsområden.  

De sju bostadsområdena (se karta 2) är utvalda på grund av att de är loka-
liserade som ett sammanhängande stråk i staden men samtidigt skiljer sig 
från varandra i fysiskt, socioekonomiskt, etniskt och demografiskt avseende 
(se tabell 2). Befolkningen i dessa olika bostadsområden har alltså olika so-
cioekonomiska, etniska och demografiska karaktäristika och bor i olika hus-
typer och upplåtelseformer. Framförallt är det intressant att Sandberga, ett 
bostadsområde med en resursstark och ”svensktät” befolkning, är lokaliserad 
i anslutning till Backhagen, som har en jämförelsevis resurssvag och 
”svenskgles” befolkning. Det längsta avståndet är mellan bostadsområdena 
Norrbacka och Sandberga och är ungefär sex kilometer. Norrbacka ligger 
närmast och Sandberga längst ifrån stadens centrum. För att få en uppfatt-
ning om bostadsområdenas karaktär beskrivs de utifrån deras befolkning, 
fysiska och institutionella struktur samt ”rykte” i staden.  

Karta 2. De studerade bostadsområdena. 

SandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandberga

StenbyStenbyStenbyStenbyStenbyStenbyStenbyStenbyStenby

EnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlunda

KlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintberga

VästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagen

BackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagen
Backhagen

NorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbacka
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Sandberga och Klintberga 
Sandberga är det geografiskt största av de utvalda bostadsområdena. Det är 
ett äldre villaområde med övervägande äganderätter. Medelinkomsten och 
utbildningsnivån är förhållandevis hög och andelen invånare med utländsk 
bakgrund förhållandevis låg. Sandberga betraktas som ett högstatusområde. I 
Sandberga finns en låg- och mellanstadieskola. De Sandbergabarn som bör-
jar högstadiet måste alltså gå i skola i ett annat bostadsområde. De högsta-
dieskolor som ligger närmast är Backhagenskolan och Enlundaskolan. Majo-
riteten av Sandbergabarnen verkar dock välja att gå i Enlundaskolan, i alla 
fall att döma av min studie. Bland de Sandbergabarn som deltog i dagboks-
studien gick flertalet av sjundeklassarna i Enlundaskolan eller i en friskola i 
stadskärnan. Av femteklassarna angav 10 av 13 att de ville gå antingen i 
Enlundaskolan eller i friskolan när de börjar högstadiet. I Sandberga finns en 
badplats och en idrottsplats. 

Bostadsområdet Klintberga har en liten befolkning men stor yta på grund 
av att stora grönområden inkluderas.45 Befolkningen bor uteslutande i villor 
och har mycket hög socioekonomisk status. Andelen invånare med utländsk 
bakgrund är liten. Även Klintberga betraktas som ett högstatusområde. Det 
finns ingen egentlig institutionell struktur eller service i området. Närmaste 
låg- och mellanstadieskolor finns i Sandberga, Västerhagen och Backhagen. 
Närmaste högstadieskolor finns i Backhagen och Enlunda. Det finns en bad-
plats i området. Av barnen i dagboksstudien bor endast två barn i Klintberga 
och av barnen i kartstudien tre barn. 

45 Anledningen till att Klintberga på kartan ser litet ut är att jag enbart har inkluderat det 
bebyggda området. 
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Tabell 2. Bostadsområdenas fysiska, socioekonomiska och etniska karaktäristika. 
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Areal (km2) 5,552 2,407 2,351 1,033 2,315 2,759 1527 
Antal invånare 5 333 252 8 039 1 385 4 182 4 031 6 812 
Antal invånare per 
km2 960 105 3419 1340 1806 1461 4461 

Andel småhus % 95 100 12 50 32 73 5 
Medelinkomst tkr 348 536 179 321 204 324 204 
Andel med minst 3 år 
eftergymnasial 
utbildning % 

47 50 15 46 34 54 41 

Andel med utländsk  
bakgrund46  % 

10 8 54 13 36 11 19 

Andel barn (10-15 
år) med utländsk 
bakgrund  
(% av barn 10-15 år) 

7 3 61 9 32 7 15 

Andel ej förvärvs- 
arbetande % 

23 21 46 17 38 25 31 

Källa: kommunal statistik 2006

Backhagen och Västerhagen 
Backhagen är ett bostadsområde med blandad bebyggelsestruktur som bygg-
des på 70-talet. I vissa delar dominerar flerfamiljshus medan det i andra de-
lar finns radhus och kedjehus. Befolkningen i Backhagen har lägre inkomster 
och en lägre utbildningsnivå än befolkningen i de andra bostadsområdena. 
Andelen invånare med utländsk bakgrund är relativt hög och som tabell 2 
visar är denna andel ännu högre för barn i den ålderskategori som avhand-
lingen behandlar. Backhagen har fått en lokal (det vill säga bland delar av 
stadens invånare) och medial stämpel av att vara ett ”problemområde”. 
Backhagen har en välutbyggd institutionell och kommersiell service med 
flera skolor (låg-, mellan- samt högstadium), bibliotek, vårdcentral, apotek, 
systembolag, kyrka, bad samt köpcentrum. Det finns fotbollsplaner och lek-
platser. Tillgången på organiserade fritidsaktiviteter är förhållandevis stor. 
Som tablå 1 visar finns 17 olika organiserade fritidsaktiviteter att tillgå i 
Backhagen, vilket är ungefär 7-8 olika aktiviteter fler än i de andra bostads-

46 Till befolkningen med utländsk bakgrund räknas individer med två utrikes födda föräldrar. 
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områdena. Detta är förmodligen ett resultat av de kommunala satsningarna 
som görs i området.47

Västerhagen är ett relativt nybyggt område som officiellt hör till Backha-
gen. Västerhagen har en socioekonomisk och etnisk struktur som mer liknar 
Sandberga än Backhagen. Västerhagen är beroende av Backhagen för sin 
institutionella och kommersiella service. De närmaste skolorna finns i Back-
hagen. På grund av att Västerhagen är geografiskt avskilt från Backhagen 
samt skiljer sig avsevärt när det gäller bebyggelsestruktur och befolkning har 
jag valt att behandla områdena som två skilda bostadsområden. 

Norrbacka
Norrbacka är det bostadsområde som har den lägsta andelen småhus. En del 
av flerfamiljshusen är studentbostäder. Socioekonomiskt är befolkningen i 
Norrbacka mest jämförbar med den i Backhagen och Enlunda medan ande-
len med utländsk bakgrund mer liknar den i Sandberga, Västerhagen och 
Stenby. Andelen pensionärer är högst i detta område. Norrbacka hade en 
stämpel av att vara ett ”problemområde” på 1970-talet men betraktas idag 
som ett ”stabilt” och ganska ”neutralt” bostadsområde. Den institutionella 
och kommersiella strukturen är välutbyggd med låg-, mellan- och högstadie-
skolor, en vårdcentral, affärer, apotek, bank och bibliotek. Det finns fot-
bollsplaner och lekplatser.  

Stenby
Stenby är ett äldre bostadsområde med ett rykte av att vara ett ”bra” bostads-
område. En stor del av bebyggelsen är småhus; framförallt villor men även 
rad- och kedjehus. Det finns en låg- och mellanstadieskola, ett litet affärs-
centrum, fotbollsplaner och lekplatser. Befolkningen har en hög utbildnings-
nivå och höga inkomster. Andelen invånare med utländsk bakgrund är för-
hållandevis låg.

47 Ett kommunalpolitiskt mål är att fritidsaktivitetsstrukturen ska vara välutvecklad i bostads-
områden med låg socioekonomisk status så att barn och ungdomar till mer resursfattiga famil-
jer ändå ska ha god tillgång till fritidsaktiviteter.  



74

Tablå 1. Utbudet av organiserade fritidsaktiviteter i bostadsområdena. 

Stenby Enlunda Backhagen och Västerhagen 

Fotboll Fotboll Fotboll 

Innebandy Innebandy Innebandy 
Basket Basket Basket 

Instrument Instrument Instrument 

Dans Volleyboll Dans 

Gymnastik/gympa Kanot Gymnastik/gympa 

Volleyboll Friidrott Kör 

Kampsport Scouterna Volleyboll 

  Friidrott 

  Handboll 

Sandberga och Klintberga Norrbacka Kampsport

Fotboll Fotboll Teater 

Innebandy Innebandy Badminton 

Basket Basket Tennis 

Instrument Instrument Simning 

Dans Kör Dykning 

Gymnastik/gympa Friidrott Schack 

Segling Handboll Bordtennis 

Kanot Kampsport  

Bordtennis Orientering  

Slalomträning Skridskor  

Källor: Intervjuer med kommunala föreningsassistenter (051104 och 051110) samt 
uppgifter inhämtade via telefon och Internet från enskilda föreningar. 

Enlunda
Enlunda består dels av områden med övervägande småhusbebyggelse, dels 
ett område med mest flerfamiljshus. Enlunda betraktas lokalt som ett ganska 
”neutralt” bostadsområde. Den socioekonomiska och etniska befolknings-
sammansättningen skiljer sig ganska mycket åt mellan de olika delarna. I 
flerfamiljshusdelen ligger inkomsterna i nivå med de i Backhagen medan 
inkomsterna i småhusdelen mer liknar de i Stenby. I Enlunda finns två skolor 
(åk 1-5 och åk 1-9) och en idrottsplats. 
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Barnen som ingår i de olika studierna: en överblick 
Avhandlingens olika studier har av ovan beskrivna skäl genomförts med 
barn från olika bostadsområden och skolor. I dagboksstudien var urvalskrite-
rierna för de deltagande barnen att de skulle bo i de för avhandlingen sju
utvalda bostadsområden. De flesta av dessa gick i skolor i de utvalda bo-
stadsområden men några gick i andra skolor. Orsaken till detta var att de för 
läsåret nya klasslistorna inte var färdiga vid tidpunkten för urvalet. Jag var 
därför tvungen att använda klasslistor från föregående läsår. 

För kartstudien valdes tre skolor med lokalisering i de utvalda bostadsom-
rådena. En följd av detta var att de barn som deltog i kartstudien bodde i 13 
olika bostadsområden. Samtliga barn i gruppintervjustudien bodde i sex av 
de utvalda bostadsområdena och alla utom två av barnen gick i skolan i ett 
av bostadsområdena. Med barn från bostadsområdet Klintberga gjordes ing-
en intervju eftersom det i dagboksstudien enbart ingick två barn därifrån. 
Tablå 2 ger en överblick. 

Tablå 2. Barnen i de olika studierna: den kursiva texten visar de rumsliga urvalskri-
terierna. 

Delstudier Antal barn Bostadsområden Skolor 

Dagboksstudie och 
föräldraenkät 

135 Sandberga, Klintberga, 
Västerhagen, Backha-
gen, Stenby, Enlunda 
och Norr backa 

9 olika skolor 

Kartstudie  83 13 olika bostadsområ-
den

Sandbergaskolan, 
Backhagenskolan 
och Norrbacka-
skolan

Gruppintervjustudie 22 Sandberga, Backha-
gen, Västerhagen, 
Enlunda, Norrbacka 
och Stenby 

Enlundaskolan, 
Backhagenskolan, 
Stenbyskolan, 
Norrbackaskolan 
samt en friskola 

Presentation av barnen samt områdesindelning i dagboksstudien 
Som jag nämner tidigare har barnen indelats i kategorier med hjälp av ett 
antal frågor som barnen besvarade i anslutning till att de fyllde i dagboken, 
samt information från föräldraenkäten. 

Tabell 3 visar hur barnen som deltog i studien är fördelade över de olika 
kategorierna som är utgångspunkt för analysen. Förutom kön och ålder är 
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barnen uppdelade efter etnisk bakgrund, som i denna studie får representeras 
av barn med svensk eller utländsk bakgrund, samt socioekonomisk bakgrund 
(operationellt definierad som förälder med eller utan högskolexamen).  

Tabell 3. Beskrivning av barnen som deltog i dagboksstudien hösten 2002: antal. 

Analys-
kategorier 

Total Stenby Norrbacka Backhagen Sandberga 
St
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Flickor 72 24 14 3 9 3 18 1 

Pojkar 63 17 4 9 14 3 15 1 

Årskurs  5 68 19 11 10 10 4 13 1 

Årskurs  7 67 22 7 2 13 2 20 1 

Utl. ba-
grund48

21 2 3 2 12 1 1 - 

Sv. bakgrund 114 39 15 10 11 5 32 2 

Högskole-
examen49

94 32 14 9 7 4 26 2 

Ej höskoleex. 39 9 4 2 16 2 6 - 

Totalt 41 18 12 23 6 33 2 

Källa: dagboksstudien 

För att göra analysen av dagböckerna något enklare och mer överskådlig har 
jag slagit ihop de sju utvalda bostadsområden till fyra (se tabell 3). Jag har 
valt att slå ihop de bostadsområden som ligger i anslutning till varandra samt 
liknar varandra när det gäller socioekonomiska och etniska karaktäristika 
samt upplåtelseformer. Stenby och Enlunda har slagits ihop till ett område 

48 Utländsk bakgrund definieras i avhandlingen som barn med två utlandsfödda föräldrar. 
49 Definieras som att minst en förälder har högskoleexamen. 
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och kallas för Stenby. Som jag nämnde tidigare är bostadsområdet Enlunda 
uppdelat i ett höghusområde och ett villa- och radhusområde. Befolkningen i 
den sistnämnda delen har socioekonomiska och etniska karaktäristika som 
mer liknar befolkningen i Stenby medan befolkningen i den förstnämnda 
delen påminner om Backhagens. Eftersom 15 av 18 barn från Enlunda bor i 
villa- och radhusdelen har jag valt att slå ihop Enlunda med Stenby. Sand-
berga, Klintberga och Västerhagen har slagits ihop på grund av att dessa 
områden påminner om varandra i socioekonomiskt, etniskt och fysiskt (be-
byggelsestruktur) avseende samt på grund av att förhållandevis få barn från 
Klintberga och Västerhagen ingick i studien. 
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4. Barnens nätverk – var bor kompisar och var 
finns mötesplatser? 

Som diskuteras i kapitel två är barns sociala relationer viktiga för vilka plat-
ser de får direkt erfarenhet av samt för hur barn erfar olika platser. Känslor 
för platsen är ofta kopplade till de sociala relationerna på en plats. Kunska-
pen om hur det sociala nätverket för olika grupper av barn ser ut i ett rums-
ligt perspektiv är emellertid begränsad. Syftet med detta kapitel är därför att 
kartlägga hur den rumsliga utbredningen av det sociala nätverket för olika 
grupper av barn ser ut. Här behandlas även var barnen har mötesplatser. 

Tillvägagångssättet – vad undersöks med vilken metod? 

Dagböckerna 
Med hjälp av dagböckerna analyseras hur barnens faktiska kompiskontakter 
ser ut under en veckas tid på vaken och skolfri tid. De kontakter som redovi-
sas i dagboken, det vill säga de personer som barnen anger att de ”är med” i 
dagboken, och som inte är föräldrar eller syskon som bor på samma adress, 
utgörs till 94 procent av andra barn. Bland de övriga sex procenten före-
kommer mor- och farföräldrar, andra familjemedlemmar eller släktingar. De 
flesta av kontakterna i dagboken är alltså andra barn och jag kallar dessa för 
barnens kompiskontakter. För att variera språket skriver jag ibland även bar-
nens kompisar när det gäller kompiskontakterna i dagböckerna.  

Begränsningen med att kartlägga barns kompisnätverk med hjälp av den 
här metoden är att det bara är de barn som barnen i dagboksstudien umgås 
med under själva undersökningsveckan som registreras och inte eventuella 
andra kompisar. En fördel med dagboksmetoden är att olika ”typer” av kom-
piskontakter kommer med i dagböckerna, det vill säga både bästisar, mindre 
nära eller stadiga kompisar eller ett barn som man ibland spelar fotboll med 
på gården. Med dagboksmetoden registreras samtliga kontakter och därför 
såväl det som Granovetter (1973) kallar för svaga och starka band (nära 
vänner respektive bekanta) under en veckas tid. 
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I dagböckerna angav barnen namn och adress (gata) på personerna (som 
alltså i huvudsak är andra barn) de ägnade sig åt en aktivitet tillsammans 
med under dagboksveckan. Med hjälp av denna information analyseras den 
rumsliga utbredningen av barnens kompisnätverk i kategorierna bor i det 
egna bostadsområdet, i ett annat bostadsområde i staden eller i en annan 
stad. I bedömningen av om en kompis bor i det egna eller ett annat bostads-
område har jag behandlat var och en av de sju bostadsområdena som ett eget 
bostadsområde. När jag senare i analysarbetet undersökte hur andelen barn 
med och utan kompisar i varje bostadsområde såg ut, valde jag, som diskute-
ras i kapitel tre om Metod och material, att slå ihop de sju områdena till fyra 
utifrån socioekonomiska kriterier. Detta gjorde jag för att göra analysen mer 
sammanhållen samt resultaten av analysen mer överskådliga. 

När det gäller de organiserade fritidsaktiviteterna har barnen angett om de 
gick på aktiviteten med någon och i så fall med vem (till exempel själva, 
med en kompis eller med en familjemedlem); de har dock inte listat till ex-
empel alla barnen i fotbollslaget. Jag kan alltså inte få reda på var dessa barn 
bor. En del organiserade aktiviteter samlar barn från många olika bostadsom-
råden, och att delta i en organiserad aktivitet är ett sätt att möta barn från 
olika platser. Det är dock samtidigt tveksamt om man kan säga att samtliga 
dessa ”barn på aktivitet” ingår i barnens individuella kompisnätverk. Om en 
närmare vänskap uppstår med ett eller flera barn som man lärt känna på en 
aktivitet borde dessa i så fall synas i barnets individuella nätverk. 

Kartstudien
Förutom från dagböcker har jag alltså samlat in information om var barnens 
kompisar bor och var de har mötesplatser, det vill säga platser de brukar 
träffa kompisar på när de inte är i skolan, med hjälp av kartor som barnen 
framställt. Detta gjordes för att undersöka betydelsen av skolklassens geo-
grafiska upptagningsområde för var barns kompisar bor. Med hjälp av klis-
termärken har barnen på kartorna markerat var deras kompisar bor. Den ena 
kartan var, som nämndes i kapitel tre, i A3-format, av typen Röda kartan och 
hade skala 1:15000 (årskurs 5) och 1:11500 (årskurs 7). Kartans skala och 
detaljnivå (gatunamn och gatunummer var utsatta) medförde att barnen kun-
de sätta klistermärket ganska exakt på den del av gatan där kompisen bodde. 
Eftersom barnen även hade markerat var de själva bodde var det möjligt att 
se huruvida en kompismarkering ”sammanföll” med en plats där ett barn i 
klassen bodde. Jag hade dessutom tillgång till klasslistor med barnens adres-
ser och kunde på så vis ”kontrollera” hur exakta barnen hade varit när de 
satte sina markeringar. I de flesta fall stämde markeringarna överens med 
adresserna. Barnen fick även en karta över staden där enbart namnen på bo-
stadsområdena och områdeskonturerna fanns med. Här kunde barnen marke-
ra de kompisar som de hade på lite längre avstånd, som inte rymde på den 
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detaljerade kartan. Detta har framförallt barnen från Norrbackaskolans sjun-
deklass gjort. 

Till skillnad mot dagboksstudien, där de barn som barnen gjorde någon-
ting med under dagboksveckan definierades som barnens kompisar, har bar-
nen i kartstudien själva definierat vilka som är deras kompisar.  

Som diskuteras i kapitel tre är det delvis olika barn som deltagit i dag-
boksstudien och i kartstudien. Kartstudien har gjorts med barn i en femte-
klass och en sjundeklass på Backhagenskolan, barn i en femteklass på Sand-
bergaskolan samt barn i en sjundeklass på Norrbackaskolan. Detta medför att 
barnen inte nödvändigtvis bor i det bostadsområde där skolan ligger. I dag-
böckerna är till exempel ”Norrbackabarnen” barnen som bor i Norrbacka. I 
kartstudien är ”barnen i Norrbackaskolan” de barn som går i den utvalda 
klassen från Norrbackaskolan. De behöver inte nödvändigtvis bo i Norr-
backa. Av tablå 3 framgår hur upptagningsområdena för de fyra klasserna 
ser ut. 

Tablå 3. Upptagningsområden för de studerade skolklasserna. 

Backhagenskolan 
årskurs 5 (19) 

Sandbergaskolan
årskurs 5 (24) 

Backhagenskolan 
årskurs 7 (16) 

Norrbackaskolan 
årskurs 7 (24) 

Backhagen (14) Sandberga (20) Backhagen (11) Norrbacka (5) 
Västerhagen (3) Klintberga (3) Västerhagen (1) Stenby (3) 

Stenby (1) 
Både i Sandberga 
och i Västerhagen 
(1)

Sandberga (4) Backhagen (1) 

Både i Västerhagen och 
Enlunda (1) 

  Enlunda (1) 

   
Sex andra bostads-
områden (14) 

Informationen från kartorna används för att undersöka på vilket sätt skol-
klassammansättningen har betydelse för kompisnätverkens och mötesplat-
sernas rumsliga utbredning. Som komplement till dagböckerna och kartorna 
använder jag i detta kapitel även utdrag från gruppintervjuerna, klasslistor 
och en översikt över den kommunala indelningen av skolornas geografiska 
upptagningsområden. 
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De sociala nätverkens rumsliga utbredning 

Betydelsen av att ha kompisar som bor nära 
Som diskuteras i kapitel två är det viktigt för barn att ha kompisar på nära 
håll för att de ska trivas där de bor. För landsbygdsbarnen i kulturgeografen 
Karin Tillbergs avhandling är det till exempel en nackdel att det inte finns så 
många kompisar där de bor.1 I Bodil Rasmussons studie upplever barnen (8 
år) att kompisar bor ”jättelångt” bort när de måste lämna bostadens närområ-
de för att gå till kompisar. Rasmusson drar slutsatsen att barns ”(u)pplevelser 
av avstånd – långt borta och nära – skiljer sig på ett påtagligt sätt från vux-
nas”.2 Behovet av ha kompisar nära verkar kvarstå även när barnen är äldre, 
som hos de 10 till 15-åriga barnen i Virginia Morrows studie.3 Även några 
av de 11- till 15-åriga barnen i avhandlingen ger uttryck för detta. Följande 
citat från gruppintervjun med pojkarna från Stenby (11 och 12 år) visar vad 
”nära” betyder för dessa pojkar när det gäller kompisar: 

SAMUEL: Skönt om man bor granne med honom. 
OLLE: Ah, på kvällen så här utan att fråga bara kila in till han. 
NILS: Ah, det är bra om det är så här jättenära. 
SAMUEL: Man kan känna hans familj bra. 

Att bo nära kompisar gör att man kan träffas med kort varsel utan att behöva 
tillstånd hemifrån. Närheten och möjligheten att träffas ofta gör också att 
man lär känna kompisens familjemedlemmar vilket verkar ge ytterligare 
social trygghet. Pojkarna från Stenby bor i villa och skulle alltså vilja att de 
hade kompisar i grannhuset. Ur närhetssynpunkt kan det dock vara ännu 
fördelaktigare att bo i höghus. Så här säger Tanja från Sandberga (14 år): 

Men man har längre till kompisar också (i ett villaområde), om man bor i 
höghus är det mera… hopklumpat och det är en kompis som kanske bor mitt 
under eller så.  

Närheten till kompisar är alltså så pass viktig för barnen att metrarna räknas. 
Randi Dyblie Nilsen menar att barn, i högre grad än vuxna, uppskattar täthet 
i den fysiska miljön av den anledningen.4 En förklaring till att barnen vill ha 
kompisar ”jättenära” kan vara att detta minskar de tids- och rumsrestriktio-
ner som barn möter. Genom en närhet i rummet minskar restriktionerna och 
ökar barnens möjligheter att umgås med kompisarna, även på korta stunder 
mellan olika ”fasta” aktiviteter som skola, måltider, organiserade aktiviteter 

1 Tillberg, Karin (2001:196). 
2 Rasmusson, Bodil (1999:107). 
3 Morrow, Virginia (2003:167). 
4 Nilsen, Randi Dyblie (konferenspapper 2000) refererad i Tillberg, Karin (2001:197).  
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och läggdags. Närheten i rummet medför för barnen en ökad frihet och större 
utrymme för självbestämmande. Betoningen på betydelsen av kompisar i det 
egna bostadsområdet i studier av barns kompisar ger intrycket att barn nästan 
enbart har kompisar där och inte utanför det egna området, men hur ser det 
egentligen ut? 

Var bor kompisar? 
Dagböckerna visar att en majoritet av barnens kompiskontakter bor nära. 
Som tabell 4 visar sker nästan två tredjedelar av barnens kompiskontakter 
under dagboksveckan med barn från det bostadsområde som barnen själva 
bor i. Den resterande tredjedelens kontakter faller huvudsakligen på grann-
områden. En liten andel bor i en annan stad.  

Tabell 4. Kompisar i dagboken i antal och andel samt var de bor. 

Kompisar 
Antal Andel i % 

Antal kompisar 743 100 
Antal kompisar per barn (n=135) 5,5 - 
Som bor i det egna bostadsområdet 489 66 
Som bor i annat bostadsområde 213 29 
Som bor i annan stad 29 4 
Ej information om plats 12 1 

Källa: dagboksstudien 

Barnens sociala nätverk är således i stor utsträckning lokala om man ser till 
det totala antalet kompiskontakter. Det är dock viktigt att påpeka att en tred-
jedel av kompiskontakterna ändå sker med barn från ett annat bostadsområ-
de.

Som diskuterades i kapitel två finns fog att anta att det sociala nätverket 
ser ut på olika sätt för olika barn. En betydelsefull faktor för vilka kompisar 
barn har och var de bor är skolan och klassen barnen går i. Skolan är en vik-
tig social mötesplats där barn har möjlighet att lära känna andra barn och kan 
utveckla vänskapsrelationer. Enligt Bodil Rasmusson är klasskamrater det 
viktigaste kamratnätverket för barnen (8-9 år) i hennes studie.5 Det är exem-
pelvis tänkbart att det är vanligare för barn i årskurs 7 än i årskurs 5 att ha 
kompisar i andra bostadsområden på grund av att högstadieskolor oftast har 
ett upptagningsområde som sträcker sig över flera olika bostadsområden. 
Upptagningsområdet för låg- och mellanstadieskolorna är vanligen något 
mer rumsligt begränsat.  

5 Rasmusson, Bodil (1999:113). 
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Föräldrarnas sociala nätverk är en annan faktor som kan spela roll för hur 
barns nätverk ser ut. En norsk studie visar att den geografiska utbredningen 
av föräldrarnas sociala nätverk har betydelse för var barn har kompisar. Barn 
till föräldrar med ett lokalt socialt nätverk hade även själva ett lokalt nätverk 
och tvärtom.6 Detta kan i sin tur bero på föräldrarnas socioekonomiska bak-
grund. Sociala nätverksstudier har visat att (vuxna) individer med högre 
socioekonomisk status ofta har geografiskt mer utbredda sociala nätverk än 
individer med lägre socioekonomisk status.7

En tredje faktor som kan spela roll för var barnen har kompisar, och som 
också är kopplad till socioekonomisk bakgrund, är deltagande i organiserade 
aktiviteter. Bland barnen i dagboksstudien deltar barn till förälder med hög-
skoleexamen samt barn med svensk bakgrund i större utsträckning i organi-
serade fritidsaktiviteter än barn till föräldrar utan högskoleexamen och barn 
med utländsk bakgrund.8 Som diskuterades i kapitel två är deltagande i orga-
niserade fritidsaktiviteter ofta något som barn från resursstarka familjer i 
större utsträckning har möjlighet att ägna sig åt än barn från mer resurssvaga 
familjer. Deltagande i organiserade fritidsaktiviteter ger, liksom skolan, ut-
rymme för att skapa kompiskontakter9 och eftersom dessa aktiviteter ofta 
samlar barn från olika delar av staden kan detta vara en faktor som har bety-
delse för om barn har kompisar i andra bostadsområden eller inte.  

I föreliggande studie undersöks om det finns skillnader mellan flickor och 
pojkar, barn från årskurs 5 och 7, barn med olika socioekonomisk och etnisk 
bakgrund samt barn från olika bostadsområden. Barnen har delats upp i barn 
med kompiskontakter i andra bostadsområden och barn utan kompiskontak-
ter i andra områden.

6 Lidén, Hilde (1999:65). 
7 Se till exempel Henning, Cecilia & Lieberg, Mats (1996:12) och Fisher, Claude m.fl. 
(1977:49).
8 Studier visar att det finns ett positivt samband mellan utbildningsnivå och inkomstnivå såväl 
som mellan svensk bakgrund och inkomstnivå. 
9 Rasmusson, Bodil (1999:114). 
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Tabell 5. Andel barn utan kompiskontakter i andra bostadsområden. 

Ej kompisar i andra bostadsområden 
 Andel i % 
Samtliga barn (135) 38 
Flickor (72) 32 
Pojkar (63) 44 
Årskurs 5 (68) 46 
Årskurs 7 (67) 30 
Svensk bakgrund (114) 35 
Utländsk bakgrund (21) 52 
Förälder med högskoleexamen (94) 32 
Föräldrar utan högskoleexamen (39) 54 
Stenby (57) 30 
Norrbacka (12) 17 
Backhagen (23) 70 
Sandberga (43) 37 

Källa: dagboksstudien 

Av tabell 5 framgår att vissa barn under dagboksveckan enbart umgås med 
barn från det egna bostadsområdet medan andra har mer blandade kompis-
kontakter. En majoritet av barnen umgås åtminstone ibland med barn från 
andra bostadsområden. Av 135 barn har 38 procent (51 barn) å andra sidan 
ett till det egna bostadsområdet begränsat kompisnätverk. Tabellen visar 
också att det är vanligare bland flickorna, sjundeklassarna, barnen med 
svensk bakgrund samt barnen till förälder med högskoleexamen att ha kom-
pisar i andra bostadsområden, än det är bland pojkarna, femteklassarna, bar-
nen med utländsk bakgrund samt barnen till föräldrar utan högskoleexamen. 

Skillnaderna är stora mellan barnen från de olika bostadsområdena, fram-
förallt mellan Norrbacka och Backhagen. En majoritet av Backhagenbarnen 
umgås under dagboksveckan enbart med kompisar som bor i det egna bo-
stadsområdet medan en majoritet av barnen från Sandberga, Stenby och 
framförallt Norrbacka också umgås med barn från andra bostadsområden.

För att undersöka de olika variablernas förklaringsvärde har en logistisk 
regressionsanalys gjorts. Resultaten av den logistiska regressionen redovisas 
i tabell 6.
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Tabell 6. Olika gruppers benägenhet att umgås med kompisar utanför det egna bo-
stadsområdet. 

Fet stil = värden signifikanta på 5%-nivån. B Exp(B) 

Intercept 0,594  
Kön
Flickor 0,421 1,524 
Pojkar ref Ref 
Årskurs 
Årskurs 5 - 1,022 0,360 
Årskurs 7 ref ref 
Föräldrarnas utbildning 
Utan högskoleexamen - 0,590 0,554 
Med högskoleexamen ref ref 
Etnisk bakgrund 
Utländsk bakgrund ref ref 
Svensk bakgrund 0,261 1,299 
Bostadsområden 
Stenby 0,504 1,655 
Norrbacka 1,629 5,099 
Backhagen - 0,916 0,400 
Sandberga ref ref 
Cox & Snell R2 0,155 

Källa: dagboksstudien 

Den beroende variabeln gäller huruvida man har angett kompisar i andra 
bostadsområden eller inte. Positiva B-värden innebär en högre benägenhet 
att ha kompisar utanför det egna bostadsområdet jämfört med referensvärdet 
(ref), och negativa B-värden en lägre benägenhet att ha kompisar utanför det 
egna bostadsområdet. 

Av tabell 6 framgår vidare att variabeln årskurs är viktigast för benägen-
heten att ha kompisar i andra bostadsområden. Sannolikheten att ha kompi-
sar i andra bostadsområden är mindre för barn i årskurs 5 än i årskurs 7. Ef-
tersom sjundeklasser oftast har ett större geografiskt upptagningsområde än 
femteklasser framstår detta resultat som logiskt. Resultaten från regressions-
analysen visar vidare att flickor har en högre benägenhet än pojkar, barn med 
förälder med högskoleexamen en högre benägenhet än barn med föräldrar 
utan högskoleexamen och barn med svensk bakgrund en högre benägenhet 
än barn med utländsk bakgrund att ha kompisar utanför det egna bostadsom-
rådet. Dessa skillnader är dock inte signifikanta. Som framgår av tabellen är 
endast variabeln årskurs signifikant (p-värdet är 0,13). Skolklassens upptag-
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ningsområde spelar alltså större roll för huruvida barn anger kompisar från 
andra bostadsområden än till exempel deltagande i organiserade fritidsaktivi-
teter eller föräldrars kontaktnätverk. Med tanke på den tid som barn till-
bringar i skolan och har möjlighet att knyta vänskapsband förefaller även 
detta vara ett logiskt resultat.    

Resultaten från regressionen visar även på skillnader mellan barn från de 
olika bostadsområdena. Här jämförs Norrbacka, Stenby och Backhagen med 
Sandberga, som utgör referensvärdet. Tabellen visar att barnen från Norr-
backa och Stenby är mer benägna att ha kompisar i andra bostadsområden än 
barnen från Sandberga medan barnen från Backhagen är mindre benägna att 
ha kompisar i andra bostadsområden jämfört med barnen från Sandberga. 
Framförallt skiljer sig Norrbacka från referensvärdet (Sandberga) och denna 
skillnad är nästan signifikant (p-värdet är 0,068).  

Vad skulle då kunna förklara att en majoritet av Norrbackabarnen och en 
minoritet av Backhagenbarnen har kompisar i andra bostadsområden? Tvärt-
emot vad man skulle förvänta sig går 10 av 12 Norrbackabarn i femteklass 
och 13 av 23 Backhagenbarn i sjundeklass. Som framgår av tabell 7 saknar 
en betydande andel av sjundeklassarna i Backhagen dessutom kompiskon-
takter i andra bostadsområden under dagboksveckan. 

Tabell 7. Andel barn i årskurs 5 och 7 från de olika bostadsområdena som har re-
spektive inte har kompisar i andra bostadsområden än det egna.  

Kompisar i andra 
         bostadsområden 

Ej kompisar i andra 
        bostadsområden 

   Åk 5    Åk 7    Åk 5    Åk 7 
 Andel i % Andel i % Andel i % Andel i % 
Stenby (57) 60 81 40 19 
Norrbacka (12) 80 100 20 - 
Backhagen (23) 20 38 80 62 
Sandberga (43) 50 72 50 28 

Källa: dagboksstudien 

Förutom skillnader i upptagningsområden mellan olika skolor beroende på 
om de är låg-, mellan-, högstadieskolor eller gymnasieskolor, finns skillna-
der mellan skolor av andra orsaker. Det handlar exempelvis om hur man från 
kommunalt håll har planerat skolornas upptagningsområden. En annan faktor 
som kan ha betydelse för skolors upptagningsområde är hur pass populära de 
är bland elever och föräldrar. Skolors profil samt föreställningar om skolors 
kvalitet och rykte är faktorer som spelar roll för vilken skola föräldrar väljer 
att låta sina barn gå i.10 Att detta kan leda till stora skillnader i skolors upp-

10 Kjellman, Ann-Christine (2001:221); Rothstein, Bo & Blomquist, Paula (2000:84). 
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tagningsområden visar exempelvis en studie av skolor i Stockholm. Av den-
na framgår att vissa populära kommunala innerstadsskolorna samt en del 
friskolor drar till sig elever från många olika bostadsområden medan fram-
förallt de mindre populära ytterstadsskolorna har ett mycket lokalt upptag-
ningsområde och till och med tappar elever.11 Även barnen i dagboksstudien 
går i skolor med olika upptagningsområden. En del av sjundeklassarna från 
Sandberga har exempelvis valt att gå i en populär friskola i stadens centrum 
som har ett upptagningsområde som täcker hela staden. När det gäller Norr-
backabarnen går femteklassarna i en låg- och mellanstadieskola (i Norr-
backa) där en majoritet av eleverna bor i Stenby och sjundeklassarna går i 
Norrbackaskolan där det, som vi även ska se i nästa avsnitt, går barn från 
många olika bostadsområden. Backhagenbarnen i studien går i Backhagen-
skolan, i vilken en majoritet av eleverna bor i Backhagen.  

Att den rumsliga utbredningen av det sociala nätverket skiljer sig mellan 
barn från olika bostadsområden kan alltså antagligen till stor del förklaras 
med hur upptagningsområdena ser ut för de skolor och klasser som barnen i 
dagboksstudien går i. För de barn som går i en klass där det går många barn 
från ett annat bostadsområde (som för femteklassarna från Norrbacka) eller 
barn från många olika bostadsområden (som för sjundeklassarna från Norr-
backa och Stenby eller en del av sjundeklassarna från Sandberga) är chansen 
större att de har kompisar utanför det egna bostadsområdet än för de barn 
som går i en klass med huvudsakligen barn från det egna bostadsområdet 
(som för barnen från Backhagen). Som framgår av kapitel två pekar även 
tidigare studier på detta. Exempelvis visar Andersson-Brolin i sin studie av 
förorten Jordbro att barn i klasser där det gick barn från södra och norra de-
len av Jordbro oftare hade kompisar från ”andra sidan” än barn i klasser där 
barn från de olika delarna inte blandas.12 I nästa avsnitt illustreras betydelsen 
av klassens geografiska upptagningsområde för var barnens kompisar bor 
samt var barnen har mötesplatser med hjälp av resultaten från kartstudien. 
Det som är mest intressant utifrån detta perspektiv är kartorna för barnen i 
årskurs 7. Upptagningsområdena för de två sjundeklasserna –på Backha-
genskolan och Norrbackaskolan– skiljer sig nämligen åt en hel del när det 
gäller antalet olika bostadsområden som de innefattar. 

11 Bunar, Nihad & Kallstenius, Jenny (2006:20). 
12 Andersson-Brolin, Lillemor m.fl. (1997:9). 
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Upptagningsområdets roll för var kompisar bor och 
mötesplatser finns 

Kompisar och mötesplatser för femteklassarna i 
Backhagenskolan och Sandbergaskolan 
Som framgår av tablå 3 bor majoriteten av barnen i Backhagenklassen (åk5) 
i Backhagen, några barn bor i Västerhagen och ett barn i Stenby. Majoriteten 
av barnen i Sandbergaskolan bor i Sandberga. Några barn bor i Klintberga 
och ett barn bor både i Sandberga och i Västerhagen. Kartanalysen visar att 
kompisarna till barnen i båda klasserna i huvudsak bor i de bostadsområden 
där barnen själva bor eller där klasskamrater bor. Analysen av var barnen har 
markerat att de har kompisar visar att den rumsliga utbredningen av kompi-
sar i stort sett följer boendemönstren för barnen i klassen. Detta är framför-
allt tydligt när barnen har angett att de har en kompis i ett annat bostadsom-
råde än där de själva bor. Den markerade platsen är då i de flesta fall en plats 
där en klasskamrat bor. Man kan alltså dra slutsatsen att de flesta av barnens 
kompisar som inte bor i det egna bostadsområdet är klasskamrater.  

Karta 3. Här bor kompisarna till barnen i årskurs 5 på Backhagenskolan och Sand-
bergaskolan. 

Karta 3 visar var barnen i Backhagenskolan och i Sandbergaskolan har mar-
kerat att de har kompisar. På de platser där markeringarna ligger så tätt att de 
delvis hamnat ovanpå varandra har flera barn markerat att de har en kompis 
på samma plats. Dessa kompismarkeringar representerar sannolikt samma 
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barn, det vill säga flera barn har markerat samma barn – ofta en klasskamrat 
– som kompis. 

När det gäller Backhagenskolan bor barnen, som sagt, i Backhagen, Väs-
terhagen och Stenby. Detta återspeglas i var de har kompisar. Några av bar-
nen som bor i Backhagen har till exempel kompisar i Västerhagen och några 
som bor i Västerhagen har kompisar i Backhagen. Betydelsen av klassens 
upptagningsområde för kompisnätverken visas särskilt tydligt i och med att 
några barn från Backhagen har markeringar på samma gata i Stenby, där 
Anton, en pojke i klassen bor. Anton har i sin tur enbart angett klasskamra-
ter, som bor i Backhagen, på sin kompiskarta (se karta 4). Trots att han bor i 
Stenby anger han inga kompisar där. 

Två barn har markerat varsin kompis på platser där inga klasskamrater 
bor; ett barn har angett en kompis i Sandberga och ett barn en kompis i Norr-
backa.

Karta 4. Kompiskarta för Anton som bor i Stenby men går i årskurs 5 i Backhagen-
skolan. 

Barnen i Sandbergaskolan bor, som tidigare nämndes, huvudsakligen i 
Sandberga men även i det intilliggande bostadsområdet Klintberga. Kartana-
lysen visar att det också är i dessa bostadsområden som barnens kompisar 
bor. Barnen som bor i Sandberga har kompisar i både Sandberga och Klint-
berga och detsamma gäller för barnen som bor i Klintberga. Den rumsliga 
utbredningen av kompisnätverken följer klassens upptagningsområde även 
för barnen i Sandbergaskolan. Det finns också undantag, det vill säga kompi-
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sar som bor i områden där inga klasskamrater bor. Fyra barn har en kompis i 
Västerhagen. Ett barn har två kompisar i Backhagen. Ett barn har en kompis 
i Enlunda och två i två andra bostadsområden i staden.  

Mötesplatser (se karta 5), det vill säga platser där barnen träffar kompisar 
när de inte går i skolan, finns framförallt hemma hos barnen själva, hos 
kompisar eller i närheten av barnens egna eller kompisars bostäder. Mötes-
platser följer alltså i stor utsträckning samma rumsliga mönster som barnens 
kompisnätverk. Jämfört med kompisnätverken är dock mötesplatserna något 
mer koncentrerade till det egna bostadsområdet. Av barnen som har markerat 
att de har kompisar i andra bostadsområden är det ungefär hälften som har 
angett att de också brukar träffas där. Några barn från Sandberga har dock 
angett mötesplatser i stadskärnan. 

Karta 5. Mötesplatser för barnen i årskurs 5 på Backhagenskolan och Sandbergasko-
lan. 

Detta indikerar att barnen träffar de klasskamrater som bor närmast dem 
själva mer eller oftare när de inte är i skolan. Detta framgår även av de 
gruppintervjuer jag har gjort med barn från de olika bostadsområdena. I in-
tervjun med flickorna från Västerhagen (11 år), som går i Backhagenskolan, 
säger Lisa till exempel att hon umgås mest med de kompisar som bor i Väs-
terhagen och att hon träffar de kompisar som bor i Backhagen i skolan istäl-
let. Anledningen är att kompisarna i det egna bostadsområdet bor närmare 
vilket hon tycker är enklare. Liksom barns önskan att ha kompisar som bor i 
bostadens direkta omgivning, som diskuterades tidigare i kapitlet, kan även 
detta tolkas som ett sätt att minska restriktioner i tid och rum. Klasskamra-
ters bostad i andra bostadsområden är emellertid oftare en mötesplats än de 
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platser där kompisar som inte är klasskamrater bor. Det finns till exempel en 
mötesplats hemma hos Anton i Stenby för flera barn i femman på Backha-
genskolan.

Beträffande diskussionen om grannskapseffekter är det intressant att, som 
karta 3 och 5 visar, trots att bostadsområdena Sandberga och Backhagen 
angränsar till varandra så är de sociala nätverken för barnen i Sandbergaklas-
sen och Backhagenklassen i stort sett helt geografiskt åtskilda. Ett barn från 
Backhagen och ett från Sandberga har en kompis i varandras områden men 
de har inte angett några mötesplatser där. Sannolikheten för att barnen från 
de båda klasserna umgås socialt och på så vis får en direkt erfarenhet av och 
kunskap om varandras bostadsområden är alltså mycket liten. Den enda plat-
sen där barnen från båda skolorna har klasskamrater och mötesplatser är 
Västerhagen. Här finns en potentiell mötesplats och kontaktyta för barn från 
Backhagen, Västerhagen och Sandberga. Att skolan är en viktig social mö-
tesplats, där barn från olika bostadsområden har möjlighet att träffas och bli 
kompisar, framstår särskilt tydligt när man ser till det sociala nätverket av 
barn som bor nära varandra men som inte går i samma skola. En förutsätt-
ning för att det ska kunna ske en blandning av kompisnätverken verkar vara 
att barn från olika bostadsområden går i samma skola och helst i samma 
klass.

Kompisar och mötesplatser för sjundeklassarna i 
Backhagenskolan och Norrbackaskolan 
Som diskuterades tidigare sträcker sig högstadieklassers upptagningsområ-
den i regel över fler bostadsområden än låg- och mellanstadieklassers upp-
tagningsområde. Kartstudien över en sjundeklass på Norrbackaskolan och på 
Backhagenskolan visar emellertid att antalet bostadsområden kan variera en 
del. Norrbackaklassens upptagningsområde sträcker sig nämligen över 10 
olika bostadsområden medan barnen i Backhagenklassen bor i tre olika bo-
stadsområden (se tablå 3 för upptagningsområden). Även om antalet barn i 
Norrbackaklassen är något fler måste detta ändå betraktas som en betydande 
skillnad. En jämförelse gjordes mellan klasslistor över samtliga sjundeklas-
ser i Norrbackaskolan under läsåret 2002/2003 och den kommunala indel-
ningen av vilka bostadsområden som ingår i de olika högstadieskolornas 
upptagningsområden. Denna visar att Norrbackaskolans sjundeklasser drar 
till sig barn från fler bostadsområden än de som officiellt ingår i skolans 
upptagningsområde. Anledningen till detta är skolans popularitet. Enligt 
Norrbackaskolans rektor är Norrbackaskolan en populär skola där många vill 
gå. Detta innebär att också elever från bostadsområden som egentligen faller 
utanför skolans upptagningsområde söker sig dit.13 I relation till detta är det 
intressant att notera att en del av barnen i Norrbackaklassen relaterade nega-

13 Samtal med Norrbackaskolans rektor augusti 2002. 
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tivt till en specifik låg-, mellan och högstadieskola i ett bostadsområde i 
närheten av Norrbacka. De markerade denna skola som en plats de ogillar 
och helst undviker och flera kommenterar att detta är deras ”gamla skola”. 
Det skulle kunna vara så att detta är en skola som dessa elever har valt bort 
till fördel för Norrbackaskolan.  

En liknande jämförelse mellan klasslistor och den kommunala indelning-
en av upptagningsområden gjordes för sjundeklasserna i Backhagenskolan. 
Enligt den officiella indelningen ska här gå barn från Backhagen, Västerha-
gen och Sandberga från och med år 6. Barnen från Sandberga går i år 6 vida-
re till antingen Enlundaskolan eller Backhagenskolan. Enligt klasslistorna 
bor en betydande majoritet (71 av 101) av barnen i Backhagen. Ungefär en 
tredjedel bor i Sandberga och endast 2 barn i Västerhagen. Att döma av de 
undersökta klasslistorna drar skolan inte till sig barn från bostadsområden 
som ligger utanför upptagningsområdet. På andra håll i avhandlingens mate-
rial finns dessutom indikationer på att barn från exempelvis Sandberga ten-
derar att välja bort Backhagenskolan. Av svaren på frågorna i dagboksstudi-
en framgår exempelvis att det är vanligt att Sandbergabarnen väljer bort 
Backhagenskolan när de ska börja högstadiet. Det visade sig att 80 procent 
av barnen som bor i Sandberga har valt eller planerar att välja en annan hög-
stadieskola än Backhagenskolan.

En möjlig förklaring till varför barn från Sandberga väljer bort Backha-
genskolan skulle kunna vara att Backhagenskolan ses som en ”dålig” skola 
av dessa barn och deras föräldrar på grund av att den förknippas med bo-
stadsområdet Backhagen. Som diskuterade i inledningskapitlet har studier 
visat att det finns en koppling mellan föreställningar om skolornas kvalitet 
och status och vilken skola man väljer att gå i eller att undvika.14 Enkäten till 
föräldrarna till barnen i dagboksstudien visar att några av föräldrarna till 
barnen som bor i Sandberga anser att den enda nackdelen med Sandberga är 
att det enbart finns ”dåliga” skolor från år 6 som närmaste skolor. De när-
maste skolorna är, som nämnts tidigare, Backhagenskolan och Enlundasko-
lan. En annan indikation på att negativa föreställningar om Backhagenskolan 
och Backhagen kan ligga bakom Sandbergabarnens skolval finns i intervjun 
med flickorna från Västerhagen som går i årskurs 5 på Backhagenskolan. 
Flickorna berättar att barn från Sandberga ofta väljer bort Backhagenskolan 
på grund av att de ser Backhagen som ett ”dåligt” område och Backhagen-
skolan som en ”dålig” skola. Flickorna uppger att de själva ofta blir konfron-
terade av barn från Sandberga med att de går i en ”dålig” skola.

Kartstudien visar att sjundeklassernas geografiska upptagningsområden, 
liksom femteklassernas, har betydelse för den rumsliga utbredningen av bar-
nens kompisnätverk. För barnen från Norrbackaskolan innebär detta geogra-
fiskt mycket utspridda kompisnätverk. Tillsammans anger barnen kompisar i 
14 olika bostadsområden. Av 24 barn anger 16 barn kompisar i fyra till åtta 

14 Gustafson, Katarina (2006:127) och Bunar, Nihad & Kallstenius, Jenny (2006:10). 
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olika bostadsområden medan åtta barn anger att de har kompisar i ett till tre 
bostadsområden. Barn med ett mindre geografiskt utspritt kompisnätverk 
utgör alltså en minoritet i Norrbackaklassen. Karta 6 visar var barnen i Norr-
backaklassen och Backhagenklassen har markerat att deras kompisar bor.  

Av barnen från Backhagenklassen bor, som framgår av tablå 3, 14 i 
Backhagen, 4 i Sandberga och ett barn i Västerhagen. Jämfört med den stu-
derade femteklassen i Backhagenskolan har sjundeklassens upptagningsom-
råde alltså utökats till att inkludera Sandberga. Kompisarna till barnen i 
Backhagenklassen bor i Backhagen, Sandberga, Västerhagen och Enlunda. 
Barnen har inte bara kompisar i det egna bostadsområdet utan även i ”var-
andras” bostadsområden. För barnen i den här klassen innebär detta att barn 
från socioekonomiskt och etniskt olika bostadsområden möts och i flera fall 
blir kompisar. Av materialet kan dock inte dras några slutsatser om detta 
även innebär att barn med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund blan-
das i kompisnätverken.  

Om man ser till antalet bostadsområden har sjundeklassarna i Backha-
genklassen ett mera rumsligt begränsat kompisnätverk än sjundeklassarna i 
Norrbackaklassen. Av de 16 barnen i klassen anger 13 att de har kompisar i 
ett till två bostadsområden och tre barn anger kompisar i tre områden. 

Karta 6. Här bor kompisar till barnen i årskurs 7 i Backhagenskolan och Norrbacka-
skolan. 

Mötesplatsernas (se karta 7) rumsliga utbredning för barnen i årskurs 7 följer 
kompisarnas, och framförallt klasskamraternas boende. Framförallt för bar-
nen i årskurs 7 i Norrbackaskolan är det påfallande att mötesplatserna är 
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geografiskt utspridda och kopplade till var klasskamrater bor. Alla utom en 
av sjundeklassarna i Norrbackaskolan som har en eller fler kompisar i andra 
bostadsområden anger att de också har mötesplatser där. Detta är ett resultat 
som skiljer sig avsevärt från de andra studerade klasserna. Som diskuterades 
i avsnittet om de båda femteklasserna anger en lägre andel av dessa barn 
detta och mötesplatserna är mer koncentrerade till det egna bostadsområdet 
än kompisnätverken. Eftersom barn i årskurs 7 är äldre än barn i årskurs 5 
och därför har ett större aktivitetsrum förefaller detta logiskt. Mönstret för 
sjundeklassarna i Backhagenskolan stämmer dock inte in på detta resone-
mang. Barnen i årskurs 7 på Backhagenskolan har mötesplatser huvudsakli-
gen i Backhagen och Sandberga där flertalet elever bor. Andelen barn som 
har mötesplatser i de områden där de har kompisar är dock mera likt femte-
klassarnas, det vill säga ungefär hälften av de barn som anger kompisar i 
andra bostadsområden anger också en mötesplats där.  

Karta 7. Mötesplatser för barnen i årskurs 7 i Norrbackaskolan och Backhagensko-
lan. 

Barnen i Norrbackaskolans sjundeklass har alltså kompisar och mötesplatser 
i fler olika bostadsområden än barnen i Backhagenskolans sjundeklass och 
därmed en direkt erfarenhet av större delar av staden och fler typer av bo-
stadsområden. Det är svårt att uttala sig om varför Backhagenbarnen i mind-
re utsträckning har mötesplatser i klasskamraternas bostadsområden trots att 
de är kompisar.  
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Sammanfattande slutsatser 
Dagböckerna visar att barnens kompisnätverk i stor utsträckning är lokala. 
Två tredjedelar av barnens kompiskontakter under dagboksveckan sker med 
barn som bor i det egna bostadsområdet. Barnen umgås alltså mest med barn 
från det sociorumsliga sammanhang som det egna bostadsområdet utgör. 
Kompisnätverken är dock inte geografiskt isolerade i det egna bostadsområ-
det för gruppen barn som ingick i dagboksstudien i sin helhet. En tredjedel 
av barnens kompiskontakter sker med barn i ett annat bostadsområde i sta-
den, även om de flesta av dessa sker med barn från ett intilliggande bostads-
område.  

Dagböckerna visar tydligt att det finns skillnader mellan barnen. Av dag-
boksstudien framgår att 38 procent av barnen inte har kompiskontakter med 
barn från andra bostadsområden under dagboksveckan alls. Några av barnen 
i dagboksstudien har alltså till det egna bostadsområdet begränsade nätverk. 
Det är vanligare för barn i årskurs 5, pojkar, barn med utländsk bakgrund, 
barn med föräldrar utan högskoleexamen och barn från Backhagen att ha ett 
kompisnätverk som begränsar sig till det egna bostadsområdet. Det är dock 
enbart variabeln årskurs som i statistisk mening är signifikant. 

Resultatet, att det är mer sannolikt för barn i årskurs 5 än barn i årskurs 7 
att ha ett kompisnätverk som är begränsat till det egna bostadsområdet, ver-
kar i hög grad hänga ihop med skolornas, och framförallt, skolklassernas 
upptagningsområden. Högstadieskolors upptagningsområde sträcker sig i 
regel över fler bostadsområden än låg- och mellanstadieskolor. Den kommu-
nala indelningen i upptagningsområden och skolors olika popularitet är 
andra faktorer som bidrar till varför skolor har olika upptagningsområden. 
De två sistnämnda faktorerna kan hjälpa till att förklara skillnaderna mellan 
barn från olika bostadsområden. 

Betydelsen av klassens upptagningsområde för den rumsliga utbredningen 
av barnens kompisnätverk illustreras med hjälp av och får stöd i kartstudien. 
I de fall där barnen har angett kompisar i andra bostadsområden än det egna 
är denna kompis oftast en klasskamrat. Även mötesplatsernas lokalisering, 
det vill säga platser där barnen träffar sina kompisar när de inte är i skolan, 
hänger ihop med upptagningsområdet. Mötesplatsernas utbredning är där-
emot något mer begränsad till det egna bostadsområdet än kompisarnas. 
Skolans, och framförallt klassens, betydelse som social mötesplats för barn 
från olika bostadsområden framstår tydligt. Kartorna visar att det i klasser 
där barn från olika bostadsområden blandas också förekommer vänskap mel-
lan barn från dessa bostadsområden som ger möjlighet till att uppnå person-
lig kunskap om dessa platser genom vistelse där.  

Det finns stora skillnader mellan upptagningsområdet för de båda sjunde-
klasserna på Backhagenskolan och Norrbackaskolan, något som sannolikt 
har sin förklaring i skillnader i skolornas popularitet. Norrbackaskolans 
sjundeklasser drar till sig barn från många olika bostadsområden och från 
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utanför skolans ”officiella” upptagningsområde. På Backhagenskolan går 
barn från de bostadsområden som enligt den kommunala indelningen ingår i 
skolans upptagningsområde. En majoritet av barnen i skolans sjundeklasser 
bor emellertid i Backhagen och det finns vissa indikationer på att en del barn 
från exempelvis Sandberga väljer bort Backhagenskolan. Eftersom upptag-
ningsområdet har betydelse för var de som man blir kompis med bor får 
skolans grad av popularitet indirekt konsekvenser för den rumsliga utbred-
ningen av barnens kompisnätverk.  
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5. Var tillbringas tiden? Barnens vardag i tid 
och rum 

Som framgår av kapitel två har ett antal faktorer betydelse för barns aktions-
fält. En viktig faktor är ålder. Eva Lis Bjurmans studie av 8-åringar i Stock-
holm visar att dessa barns individuella radie inte sträckte sig utanför den 
egna förorten. I Bodil Rasmussons studie av ett bostadsområde i Lund hade 
barn i årskurs 4 börjat lämna sitt bostadsområde för att gå på stan i centrala 
Lund. Då Rasmusson även hade gjort intervjuer med samma barn ett år tidi-
gare kunde hon konstatera att detta var en skillnad mot då barnen gick i 
årskurs 3 och ännu inte gjorde sådana utflykter.1 Barnen i min undersökning 
går i årskurs 5 och 7 och de flesta är mellan 11 och 14 år. Barn i den här 
åldern möter allt färre restriktioner från föräldrarna och har en individuell 
radie som för de flesta sträcker sig över stora delar av staden. 

Som diskuteras i kapitel två spelar sociala relationer stor roll för vilka
platser barn har erfarenhet av genom att barn ägnar sig åt många av sina 
aktiviteter tillsammans med kompisar. Detta visar även mina gruppintervju-
er. Så här säger till exempel Linn från Sandberga (14 år) som deltog i en av 
gruppintervjuerna: 

Jag tycker man är mer i en viss del av Sandberga. Ens kompisar kanske bor i 
den delen så är man inte i den andra delen. 

Intervjuerna visar även att barnen träffar en del kompisar bara i skolan eller 
på en aktivitet medan andra går de hem till. Även om man har en kompis 
som man gärna träffar så finns det en gräns för hur långt man kan tänka sig 
åka för att träffa denna. Både flickorna från Sandberga och pojkarna från 
Norrbacka tycker att det är jobbigt att åka till en kompis ”på andra sidan 
stan”. Istället väljer de att träffa sådana kompisar till exempel i skolan. En 
intressant fråga är därför om de barn som under dagboksveckan anger att de 
umgås med barn från andra bostadsområden också tillbringar mer tid utanför 
det egna bostadsområdet än barn som inte anger kompiskontakter med barn 
från andra områden. 

Som diskuterades i kapitel två har tidigare forskning också visat på skill-
nader i rörelsemönster mellan flickor och pojkar samt mellan barn med olika 
socioekonomisk och etnisk bakgrund.  

1 Rasmusson, Bodil (1999:106). 
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 Enligt kulturgeografen Lia Karsten vet man emellertid egentligen inte 
mycket om hur barns beteende i tid och rum ser ut2 och Bodil Rasmusson 
skriver att det finns få studier gjorda över barns tidsanvändning utanför skol-
tid och att kunskapen därför är fragmentarisk.3 Tonåringars (i åldrarna 14 till 
16) tid på olika platser behandlas i Mats Liebergs avhandling.4 Avhandlingen 
visar att skillnader mellan den tid tonåringarna tillbringar på olika platser 
kan förklaras av olika personlighet och fritidsintressen. Barnen i denna stu-
die var dock äldre än i min studie och dessutom undersöktes tiden på olika 
platser enbart under en dag. Det finns alltså fortfarande mycket man inte vet 
om var barn tillbringar sin tid. 

Frågan som jag därför ställer mig är på vilka platser barnen i min under-
sökning tillbringar sin tid. Hur mycket tid tillbringas i hemmet, i bostadsom-
rådet, i andra bostadsområden samt utanför staden? Finns det skillnader mel-
lan barnen? Vilken roll spelar individuella attribut som kön, årskurs, socio-
ekonomisk och etnisk familjebakgrund, var man bor och var man har sina 
kompisar? 

Några tankar och förtydliganden kring 
tillvägagångssättet  
Dagboksmaterialet ligger till grund för analysen av var barnen tillbringar sin 
skolfria tid. Genom att barnen under en veckas tid har fört dagbok över var, 
med vad och med vem de har tillbringat sin tid kan jag få en bild över deras 
faktiska tidrumsliga praktiker. För att se var barnen befinner sig under dag-
boksveckan har jag skilt på fyra kategorier av platser; hemmet, det egna bo-
stadsområdet, andra bostadsområden i staden samt platser utanför staden.
Jag har sedan analyserat hur mycket tid barnen enligt dagböckerna tillbringar 
på de olika platserna. Även här har jag följt den kommunala indelningen av 
bostadsområdena i avgränsningen. Ett annat sätt att dela in platser där barn 
tillbringar sin tid är att skapa kategorier utifrån det avstånd (i meter eller 
kilometer) där barnen ägnar sig åt olika aktiviteter i förhållande till bostaden. 
Eftersom syftet med dagboksstudien är att undersöka huruvida barn vistas i 
andra bostadsområden anser jag att en indelning i platskategorier lämpar sig 
bättre än en indelning i avståndskategorier. 

Tiden i det egna bostadsområdet är tiden som barnen vistas utanför hem-
met inomhus eller utomhus i det egna bostadsområdet. Tiden i andra områ-
den är tiden som barnen vistas i andra bostadsområden i staden inomhus 
eller utomhus. Här ingår även tid för förflyttningar från det egna bostadsom-
rådet till andra bostadsområden. Tiden utanför staden är slutligen tid som 

2 Karsten, Lia (2005:275-290). 
3 Rasmusson, Bodil (1999:95) med referens till Qvortrup (1994).
4 Lieberg, Mats (1992: 154). 
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barnen vistas på platser utanför staden (inomhus eller utomhus) eller tid för 
förflyttningar till platser utanför staden. Exempel på tid inomhus i det egna 
bostadsområdet eller i andra bostadsområden är tid som barnet vistas hemma 
hos en kompis, i sporthallen eller på biblioteket. Nackdelen med detta tillvä-
gagångssätt är att jag inte kan uttala mig om tiden som barnen använder till 
exempelvis utomhusvistelse. Studier visar att barn gör alltfler av sina aktivi-
teter inomhus istället för utomhus, men att det samtidigt finns stora skillna-
der mellan barn.5 Det hade varit intressant att med hjälp av dagboksstudien 
kunna undersöka hur mycket tid barnen tillbringar på inomhus- och utom-
husplatser.

Jag mäter barnens faktiska tid – i timmar och minuter - i hemmet, bo-
stadsområdet, andra bostadsområden och på platser utanför staden. Detta sätt 
att mäta tiden stöter ibland på kritik. En vanlig invändning mot denna typ av 
tidsanvändningsstudier inom till exempel sociologin är att en mätning av den 
linjära tiden inte relaterar till den ”sociala” tiden, den upplevda tiden, och 
därför inte är intressant för sociologisk analys. Det som ofta glöms bort är 
dock att viktiga områden inom sociologisk teori har sina rötter i tidsstudier. 
Ett exempel är feministiska studier av kvinnors och mäns faktiska tid för 
hushållsarbete i relation till tid för andra aktiviteter och konsekvenserna av 
detta.6

I min studie är en kartläggning av barnens faktiska tid på olika platser för 
det första viktig för att kunna se vilka platser barnen vistas på och har direkt 
erfarenhet av. För det andra är tidsmått viktigt för att kunna jämföra olika 
grupper av barn, inte minst i relation till eventuella grannskapseffekter. En 
brist är att jag inte kan bedöma om de platser som barnen vistas på är platser 
de brukar vistas på eller om det handlar om engångshändelser. 

Den tid som undersöks är barnens vakna, skolfria tid. Den skolfria tiden 
kan dock inte likställas med ren ”fri” tid utan här ingår aktiviteter som målti-
der, vila, hygien, hushållsarbete, vara barnvakt, sköta om husdjur, resor till 
och från skolan och skolarbete, med mera7

Barnens kategorisering och tidsangivelse i dagböckerna 
De flesta barn har angett tiden i heltimmar, halvtimmar, 45 minuters och 15 
minuters enheter. Tidsangivelserna är alltså inte helt exakta. Detta beror på 
att barnen har fyllt i dagböckerna i slutet av dagen. Ibland finns det glapp i 
barnens tidsangivelse. Som framgår av dagboksexemplet nedan är förflytt-
ningar till och från skolan till exempel inte alltid angivna. I dessa fall har jag 
fyllt i ”glappet” med tiden för förflyttning. Ibland har barnet angett tiden för 
resvägen till skolan på annat håll i dagboken och då har jag använt samma 

5 Se till exempel Bouw, Carolien & Karsten, Lia (2004:184-193). 
6 Gershuny, J. & Sullivan, O. (1998:69-85). 
7 Dagfinn, Ås (1978:134). 
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tidslängd på de ställen där det funnits en lucka. När detta inte framgått alls i 
dagboken har jag genom att se efter var barnet bor i förhållande till skolan 
gjort en uppskattning av hur lång tid hans eller hennes resväg kan ta. Jag har 
därvid haft hjälp av dagböckerna för barn som bor i närheten av barnet ifråga 
och går i samma skola. Tablå 4 visar hur en del av måndagen såg ut för en 
pojke från Sandberga.  

Tablå 4. Exempel på en del av en pojkes dag i dagboken. 

Måndag     
Vad gör jag? Med någon? 

Vem? 
Var är jag? Start kl:_ Slut kl:_ 

1.Äter frukost familjen hemma 7.00 7.30 
2.Går i skola klasskamraterna Sandbergaskolan 8.00 15.00 
3. Spelar dator själv hemma 15.00 16.00 

Metoden medför således vissa mindre felkällor i tidsangivelserna. Eftersom 
det i stort sett ser likadant ut för alla barnen anser jag att jämförelser mellan 
barnen ändå kan göras. Dessutom är det insamlade materialet stort eftersom 
barnen har fört dagbok över en hel sju-dagarsvecka. I SCB’s tidsanvänd-
ningsstudie från år 2000/01 för de för studien utvalda (vuxna) individerna 
dagbok över endast två dagar; en vardag och en helgdag.8

Det är emellertid viktigt att resultaten av tidsstudien tolkas med försiktig-
het och att rimligheten i resultaten diskuteras med hjälp av andra studier.  

På vilka platser vistas barnen? 
Den vakna tiden för de 135 barnen i dagboksstudien utgör i snitt 13 timmar 
och åtta minuter per dag för veckan i dess helhet. Tabell 8 visar hur mycket 
tid barnen i genomsnitt använder för sömn, och tillbringar i och utanför sko-
lan på vardagar, helgen och totalt. Fokus för dagboksstudien är som sagt den 
vakna och skolfria tiden och denna utgör åtta timmar och 50 minuter per 
veckodag och per barn. 

8 Information om Tidsanvändningsstudien 2000/01 genomförd av Statistiska Centralbyrån. 
Hemsida: http://www.SCB.se. 2006-08-05. 



101

Tabell 8. Barnen i dagboksstudien (n=135): dygn i timmar och minuter; medelvär-
den för vardagar, helg samt totalt. 

   Vardagar   Helg      Totalt (veckan) 
Tid för sömn 10:32 11:50 10:52 
Tiden i skolan 05:58 - 04:18 
Den vakna, skolfria tiden 07:31 12:10 08:50 
Totalt 24:00 24:00 24:00 

Källa: dagboksstudien 

Tiden för sömn är ganska omfattande. Detta kan bero på att barnen som sista 
aktivitet på dagen ofta har angett ”gå och lägga sig”. Detta har då räknats 
som sömn trots att det kan ingå både förberedelser för sömn samt att ligga 
och läsa en stund innan lampan släcks.Tabell 9 visar att barnen tillbringar en 
stor del av sin vakna, skolfria tid under dagboksveckans sju dagar i hemmet. 
Tiden utanför hemmet i det egna bostadsområdet eller andra bostadsområden 
är i förhållande till tiden i hemmet liten. Mats Lieberg fick i sin dagboksstu-
die med tonåringar mellan 14 och 16 år ett snarlikt resultat och söker förklar-
ingen till den stora andelen tid i hemmet i aktiviteter som tv-tittande och 
dataspelande.9

Tabell 9. Den vakna och skolfria tiden på olika platser; medelvärden för vardagar 
och helgen samt totalt.

Genomsnitt 

 Timmar:minuter % av tiden 
Vardagar 
Hemma 5:04 67 
I egna bostadsområdet 1:19 18 
I andra bostadsområden 1:03 14 
Utanför staden 0:05   1 
Helger
Hemma 6:38 55 
I egna bostadsområdet 1:52 16 
I andra bostadsområden 2:13 18 
Utanför staden 1:27 12 
Totalt (=vecka) 
Hemma 5:30 62 
I egna bostadsområdet 1:28 17 
I andra bostadsområden 1:23 16 
Utanför staden 0:29   6 

Källa: dagboksstudien 

9 Lieberg, Mats (1992:153-155). 
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Medan andelen tid i det egna bostadsområdet är något större än den i andra 
bostadsområden under vardagar är förhållandet det motsatta under helgen. 
Barnen tillbringar under helgen mer tid utanför det egna området än inom 
det. Den tid som tillbringas utanför staden är mycket begränsad på vardagar-
na men ökar på helgen. Att tiden utanför det egna bostadsområdet ökar på 
helgen kan, för att tala i tidsgeografiska termer, förklaras med att tidsrestrik-
tioner för både barn och föräldrar minskar på helgen då de flesta är lediga 
från jobb och skola.10 Utrymmet för att ta sig till och vistas på platser utanför 
den närmaste omgivningen är större då. Det är då det finns tid för matcher 
och tävlingar, att sova över hos kompisar, hälsa på släkt och vänner som bor 
i andra områden än det egna i staden eller på andra platser och det är då 
många familjer storhandlar eller gör en utflykt. 

Vardagen är påtagligt lokal för barnen i dagboksstudien, främst genom 
den stora andelen tid som tillbringas i hemmet. Barnen tillbringar 86 procent 
av sin tid i hemmet eller inom det egna bostadsområdet jämfört med 79 pro-
cent på helgen. Jämförelsevis tillbringade tonåringarna i Liebergs studie 92 
procent av sin tid i hemmet eller i sitt bostadsområde, trots att de var något 
äldre. Liebergs dagboksstudie sträckte sig dock över endast en dag istället 
för en vecka vilket kan ha betydelse. Barnens lokala vardag innebär att barn 
från olika bostadsområden lever större delen av sin skolfria tid i den verklig-
het som hemmets ramar utgör och därför i skilda miljöer. När barnen i min 
dagboksstudie väl är utanför hemmet, tillbringar de dock nästan lika mycket 
tid utanför det egna bostadsområdet som inom det.  

Kompisar, kön, årskurs och familjebakgrund 
Tabell 10 visar genomsnittstiden på olika platser för olika grupper av barn.
Med hjälp av t-test (independent samples test) jämförs medelvärden för barn 
med och utan kompiskontakter med barn från andra bostadsområden, pojkar 
respektive flickor, barn till förälder med respektive föräldrar utan högskole-
utbildning, barn med svensk respektive utländsk bakgrund samt femteklassa-
re respektive sjundeklassare för att se vilka skillnader som eventuellt finns 
mellan eller inom grupperna. 

10 Jämför Hägerstrand, Torsten (1970). 
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Tabell 10. Den genomsnittliga tiden (medelvärden) som barnen tillbringar på olika 
platser under dagboksveckan, vardagarna och helgen i timmar och minuter. 

    Hemma  Egna området Andra områden Utanför staden 
vardag helg vardag helg vardag helg vardag helg 

Samtliga barn 5:01 6:39 1:20 1:53 1:00 2:13 0:07 1:27 
Kompisar
utanför omr. 

5:05 6:05 1:08 1:40 1:16 2:38 0:07 1:41 

Ej kompisar 
utanför omr. 

4:56 7:41 1:40 2:28 0:47 1:38 0:05 0:53 

Skillnad 0:09 1:36*** 0:32* 0:48 0:29* 1:00* 0:02 0:48 
Flickor 5:14 6:45 1:07 1:24 1:13 2:13 0:10 1:41 
Pojkar 4:52 6:33 1:35 2:24 0:53 2:14 0:04 1:12 

Skillnad 0:22 0:12 0:28* 1:00** 0:20* 0:01 0:06 0:29 
Årskurs 5 4:48 6:38 1:39 2:18 0:57 2:23 0:06 1:26 
Årskurs 7 5:20 6:41 1:00 1:27 1:10 2:03 0:07 1:28 

Skillnad 0:32* 0:03 0:39**** 0:51* 0:13 0:20 0:01 0:02 
Sv. bakgrund 5:02 6:36 1:17 1:59 1:06 2:05 0:08 1:40 
Utl. bakgrund 5:13 6:54 1:34 1:18 0:53 3:00 0:00 0:15 

Skillnad 0:11 0:18 0:17 0:41 0:13 0:55 0:08*** 1:15**** 
Högsk.examen 5:07 6:45 1:18 1:45 1:07 2:10 0:09 1:41 
Ej högsk.ex. 4:59 6:34 1:25 2:18 0:53 2:20 0:01 0:41 

Skillnad 0:08 0:11 0:07 0:33 0:14 0:10 0:08** 1:00* 
Medelvärdena jämförda med hjälp av t-test (independent samples test). Skillnader mellan 
värden med fet stil är signifikanta. Stjärnorna representerar signifikansnivån för parvisa skill-
nader.
**** p< 0, 0001    *** p< 0,005   ** p< 0,01   * p< 0,05  

Barn med kompisar utanför det egna bostadsområdet tillbringar till vardags 
men framförallt på helgen mer tid i andra bostadsområden än barn som sak-
nar kompisar i andra bostadsområden. Även i jämförelse med de andra kate-
gorierna har barnen utan kompisar i andra bostadsområden minst tid i andra 
områden både på vardagarna och på helgen. För de som i dagboken saknar 
kompisar i andra bostadsområden är istället tiden i det egna bostadsområdet 
men framförallt tiden i hemmet på helgen mer omfattande. På vardagar till-
bringar dessa barn mer tid i det egna bostadsområdet. När det gäller tiden i 
hemmet på helgen, tiden i det egna området på vardagar samt i andra områ-
den på vardagar och helgen är skillnaderna mellan grupperna statistiskt sig-
nifikanta. Det finns alltså ett samband mellan att umgås med barn från ett 
annat bostadsområde och att tillbringa tid i andra bostadsområden. Detta är 
intressant i ljuset av det som diskuterades inledningsvis, nämligen att barnen 
i gruppintervjuerna helst träffar de kompisar som inte bor nära i skolan eller 
på en organiserad fritidsaktivitet istället för att det är enklare. Trots detta kan 
man alltså konstatera att tiden i andra områden är större för barn med kom-
piskontakter i andra områden. 

Resultatet måste dock tolkas med viss försiktighet eftersom det till viss 
del redan är ”inbakat” i den använda metoden. Barnen skulle ange var de 
barn som de gör något med under dagboksveckan bor. Sannolikheten är stor 
att man är hemma (i hemmet eller på annan plats i det bostadsområdet) hos 
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den kompis som man för tillfället gör något med. Detta är inte samma sak 
som att analysera var de kompisar man har bor och var man tillbringar tiden. 
Trots denna invändning är det intressant att konstatera att dessa barn inte 
bara umgås med kompisar från andra bostadsområden utan även vistas där 
kompisarna bor. Att de barn som i dagboken saknar kompisar i andra bo-
stadsområden tillbringar minst tid i andra bostadsområden av samtliga kate-
gorier av barn måste dessutom ses som en indikation på att barn som över-
huvudtaget saknar kompisar i andra bostadsområden antagligen lever ett 
något mera rumsligt begränsat vardagsliv. Detta, i sin tur, är intressant ut-
ifrån ett grannskapseffektperspektiv: ett lokalt socialt nätverk leder för bar-
nen i studien till mer tid i det egna området på vardagar och på helgen till 
mer tid i det egna området samt framförallt mer tid i hemmet.

Som kunde konstateras i föregående kapitel (fyra) var det vanligare för 
barn i årskurs 7 att ha kompisar i andra bostadsområden än det egna än det 
var för barn i årskurs 5. Tabell 10 visar dock att trots att sjundeklassarna är 
äldre (och på grund av detta antagligen har större rörelsefrihet) samt att fler 
sjundeklassare än femteklassare i sina dagböcker anger att de umgås med 
barn från andra bostadsområden, får detta inte genomslag i tiden de tillbring-
ar utanför det egna bostadsområdet. detta inte riktigt slår igenom när det 
gäller den tid som sjundeklassarna tillbringar i andra bostadsområden. På 
vardagar tillbringar de något mer tid i andra områden än femteklassarna me-
dan de på helgen gör detta till och med i mindre utsträckning än de yngre 
barnen. En möjlig anledning skulle kunna vara att sjundeklassarnas kompisar 
bor lite längre bort än femteklassarnas på grund av skolans större geografis-
ka upptagningsområde. Som diskuterades i kapitel fem går flera av sjunde-
klassarna i dagboksstudien i friskolor och skolor i andra bostadsområden än 
där de bor. Kanske upplever barnen avståndet som något långt och väljer 
därför att träffa de kompisar som bor närmare på fritiden. Sjundeklassarna 
tillbringar även längre tid i hemmet, framförallt på vardagar men även på 
helgen. Femteklassarna däremot tillbringar mycket tid i det egna bostadsom-
rådet. För tiden i hemmet på vardagar och i det egna området både helgen 
och vardagar är skillnaderna mellan grupperna statistiskt signifikanta. En 
anledning kan vara att de äldre barnen föredrar inomhusaktiviteter före ut-
omhusaktiviteter. Även i Liebergs studie tillbringade de äldre ungdomarna 
mer tid i hemmet än de yngre, vilket enligt Lieberg skulle kunna bero på att 
de äldre ungdomarna väljer hemmabaserade aktiviteter som data- och tv-spel 
framför aktiviteter utanför hemmet.11

 När det gäller flickor respektive pojkar så kan vi se att flickor tillbringar 
något mer tid i hemmet och mindre i det egna området än vad pojkarna gör. 
För tiden i det egna området är skillnaderna statistiskt signifikanta. På helgen 
tillbringar pojkarna i snitt en hel timme mer i området än flickorna. Pojkarna 
kan alltså sägas vara något mer områdesbaserade och flickorna något mer 

11 Lieberg, Mats (1997:153-155). 
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hemmabaserade. Flickorna tillbringar i gengäld till vardags något mer tid i 
andra områden. Resultatet stämmer väl överens med Mats Liebergs dag-
boksstudie där pojkarna också var något mer områdesbaserade än flickorna 
och där flickorna tillbringade mer tid i andra områden. Flickorna tillbringade 
till exempel mer tid på stan än pojkarna.12 I föregående kapitel (fem) visades 
också att något fler flickor än pojkar angav att de hade kompiskontakter med 
barn i andra bostadsområden. En anledning kan vara flickors och pojkars 
olika aktiviteter och sociala nätverk. Hilde Lidén diskuterar i en norsk studie 
att pojkar ägnade mer tid åt sportaktiviteter tillsammans med kompisar i det 
egna bostadsområdet medan flickor hade fler kompisar i andra bostadsområ-
den och tillbringade mer tid där.13 Detta får stöd i min studie. 

Barn med svensk bakgrund tillbringar till vardags något mer tid i andra 
bostadsområden och något mindre i det egna området jämfört med barn med 
utländsk bakgrund. På helgen ökar barnen med utländsk bakgrund sin tid i 
andra bostadsområden medan barnen med svensk bakgrund istället ökar sin 
tid utanför staden. Skillnaden mellan grupperna när det gäller tiden utanför 
staden är statistiskt signifikant. En möjlig förklaring är att ”svenska” familjer 
i större utsträckning än ”utländska” familjer äger eller har tillgång till som-
marstugor. År 2004 hade till exempel 26 procent av gruppen utrikes födda 
tillgång till ett fritidshus mot 48 procent av de inrikes födda.14 Av en rapport 
från Barnombudsmannen framgår också att barn med utländsk bakgrund inte 
har samma tillgång till bil eller sommarstuga som barn med svensk bakgrund 
på grund av att de många gånger har en lägre socioekonomisk ställning än 
barn med svensk bakgrund.15

Skillnader i inkomst och därför fler resurser till resor ligger troligtvis även 
bakom skillnader i tiden utanför staden för barn med förälder med respektive 
föräldrar utan högskoleexamen. På vardagar men framförallt på helgen till-
bringar barnen till högutbildade föräldrar mer tid utanför staden och denna 
skillnad är statistiskt signifikant. Dessutom deltar barnen sannolikt i fler 
organiserade aktiviteter och en del av dessa är förlagda utanför staden. Som 
diskuterades i kapitel två visar flera studier att det finns ett samband mellan 
en högre socioekonomisk ställning och deltagandet i flera olika organiserade 
fritidsaktiviteter. Det är också tänkbart att familjer med högskoleexamen har 
ett mer utspritt socialt nätverk dels på grund av att de lämnar sin hemort för 
att studera och för att studiekamrater flyttar till andra orter efter studietiden, 
dels eftersom de har de nödvändiga resurserna för att upprätthålla geogra-
fiskt utspridda sociala nätverk. Eva Lis Bjurman visar till exempel att villa-
barnens fritidsaktiviteter och resor med föräldrarna medförde många kontak-

12 Lieberg, Mats (1992:153-155); se även Karsten, Lia (1998:572-578). 
13 Lidén, Hilde (1999:65). 
14 Statistiska Centralbyrån. Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Tabell MT 1. 
Tillgång till fritidshus. Personer 16-84 år.  
15 Barnombudsmannens rapport om fjärdeklassarnas vardagsvillkor (1998). 
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ter utanför hemmet och bostadsområdet. Arbetarbarnen var däremot hänvi-
sade till sin förort i stort sett hela sin fritid.16

Finns skillnader mellan barn från olika bostadsområden? 
Variansanalys (one way ANOVA) används för att jämföra medelvärden för 
bostadsområdena Stenby, Backhagen, Sandberga och Norrbacka. Med hjälp 
av ANOVA testas huruvida det överhuvudtaget finns skillnader mellan me-
delvärden. Det säger dock inget om huruvida det finns signifikanta skillnader 
mellan alla parvisa skillnader. För att klargöra vilka parvisa skillnader som 
finns och på vilken signifikansnivå har ett Bonferroni-test gjorts. Resultatet 
visas i tabell 11. 

Tabell 11. Tiden på olika platser på vardagar och helgen för barn i de olika bostads-
områdena. Timmar och minuter. 

1 Skillnaden mellan Norrbacka och Stenby (som utgör 1:09) är signifikant för p<0,005. Skill-
naden mellan Norrbacka och Sandberga ( som utgör 0:54) är signifikant för p<0,1. 
2 Skillnaden mellan Backhagen och Stenby (som utgör 0:42) är signifikant för p<0,05 
3 Skillnaden mellan Backhagen och Stenby (som utgör 0:55) är signifikant för p<0,005. Skill-
naden mellan Backhagen och Sandberga (som utgör 0:53) är signifikant för p<0,005 

En jämförelse mellan barn från olika bostadsområden visar på skillnader 
framförallt när det gäller tiden i det egna området och tiden i andra områden. 
När det gäller tiden i det egna bostadsområdet är skillnaderna störst mellan 
barnen från Norrbacka och barnen från Stenby. Norrbackabarnen tillbringar 
jämförelsevis störst andel tid i sitt eget område framförallt på vardagar och 
Stenbybarnen minst tid. Detta kan förklaras av att det finns en majoritet av 
pojkar och av femteklassare i Norrbackagruppen. Som Tabell 10 visar till-
bringar både pojkar och barn i årskurs 5 mer tid i det egna bostadsområdet 
än flickor och barn i årskurs 7. Jämfört med Stenbybarnen tillbringar även 
Backhagenbarnen relativt mycket tid i det egna bostadsområdet till vardags. 
Att pojkar är i majoritet även i Backhagengruppen skulle kunna vara en för-
klaring till detta. Däremot är femteklassarna i minoritet här. Backhagenbar-
nen tillbringar jämförelsevis mycket liten tid i andra bostadsområden. Me-

16 Bjurman, Eva Lis (1981:136-140). 

Hemma Egna bostads-
Området 

Andra bostads- 
områden 

Utanför staden 

vardag helg vardag helg vardag   helg vardag helg 

Stenby 5:06 5:59 1:02 1:37 1:15 2:20 0:11 2:09 

Norrbacka 4:32 6:52   2:111 2:34 0:59 2:20 0:00 0:46 
Backhagen 5:32 7:29   1:442 2:12   0:203 1:53 0:04 0:47 

Sandberga 4:55 7:04 1:17 1:53 1:13 2:12 0:04 1:03 
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delvärdet är 20 minuter per dag. Skillnaderna är framförallt stora mellan 
barnen från Backhagen och barnen från Stenby samt mellan Backhagenbar-
nen och Sandbergabarnen. Barnen från Stenby tillbringar jämförelsevis mest
tid i andra områden och utanför staden. Både på vardagar och på helgen till-
bringar de till och med mer tid i andra bostadsområden än det egna. På hel-
gen tillbringar även Sandbergabarnen mer tid i andra bostadsområden än i 
det egna. 

Det som skulle kunna förklara Backhagenbarnens mer ”lokala” vardag är, 
förutom en majoritet av pojkar i Backhagengruppen, att en stor andel av 
Backhagenbarnen saknar kompiskontakter med barn i andra bostadsområ-
den. Stenbybarnens jämförelsevis omfattande tid i andra bostadsområden 
kan förklaras med att en stor del av barnen i Stenby är, förutom en större 
andel flickor, barn med kompiskontakter i andra områden. En annan del av 
förklaringen är förmodligen att Backhagenbarnen har det jämförelsevis lägs-
ta deltagande i organiserade fritidsaktiviteter och Stenbybarnen det högsta 
deltagandet i organiserade aktiviteter. Av dagböckerna framgår att Backha-
genbarnen deltar i minst organiserade fritidsaktiviteter jämfört med barnen 
från de andra bostadsområdena. Av 23 barn deltar 22 procent (5 barn) i en
organiserad aktivitet och endast 13 procent (3 barn) i två eller fler organise-
rade aktiviteter. Liksom kompisar är också deltagande i organiserade aktivi-
teter en anledning att vistas på platser utanför det egna bostadsområdet. 
Även om exempelvis fotbollsträningen sker i det egna bostadsområdet är det 
vanligt att matcher sker utanför området. Eftersom anledningarna till att 
vistas i andra bostadsområden minskar när man varken har kompisar eller 
organiserade aktiviteter där förefaller det logiskt att tiden som barnen från 
Backhagen tillbringar där är begränsad. Av Stenbybarnen deltar 20 procent 
(12 barn) i en organiserad aktivitet och 66 procent (40 barn) i två eller fler
aktiviteter, samt har, som vi ska se i kapitel sex, har också flest organiserade 
aktivitetstillfällen utanför det egna bostadsområdet. Sandbergabarnen deltar i 
näst mest organiserade aktiviteter medan Norrbackabarnen har något fler 
sådana aktiviteter än Backhagenbarnen. 

Anledningen till att barnen från låginkomstområdet Backhagen i mycket 
mindre utsträckning ägnar sig åt organiserade aktiviteter än barnen från de 
andra bostadsområdena och barnen från höginkomstområdet Stenby mest har 
sannolikt sin förklaring i barnens olika socioekonomiska position. Lägre 
inkomster ger sämre möjligheter till deltagande i organiserade aktiviteter. 
Det kan också vara så att resurser finns men att behovet till en, som Lia Kar-
sten säger, ”fritidskarriär” inte är lika stort bland barn, deras kompisar samt 
föräldrar i ett låginkomstområde. Bland medelklassbarn, och kanske särskilt 
bland deras föräldrar, finns idag en sysselsatthetskultur (eng. culture of bu-
syness) som inte finns på samma sätt hos barn från familjer med lägre in-
komster, menar Karsten.17 Sysselsatthetskulturen, som värdesätter vikten av 

17 Karsten, Lia (1998.572-578) och (2002:237). 
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att vara uppbokad med aktiviteter som främjar personlig utveckling, är emel-
lertid inte någon ny företeelse. Eva Lis Bjurman visar att villabarnen redan 
på 70-talet levde i aktiviteter inrutade liv och fullbokade veckoprogram.18

Figur 1 sammanfattar resultaten för barnen från de olika bostadsområdena 
när det gäller tiden på olika platser samt kompisnätverkens rumsliga utbred-
ning.

Figur 1. Kompisnätverkens utbredning och var tiden tillbringas för barnen i de olika 
bostadsområdena. 

Även om det i föreliggande studie inte finns utrymme för att mer ingående 
analysera hur mycket olika faktorer kan förklara tiden i andra bostadsområ-
den kan slutsatsen dras att när ett lokalt begränsat socialt nätverk sammanfal-
ler med ett mycket begränsat deltagande i organiserade aktiviteter (framför-
allt utanför det egna området) medför detta att mycket lite tid tillbringas 
utanför det egna bostadsområdet. 

Skillnader mellan enskilda barn 
Det finns stora skillnader mellan hur mycket tid olika barn tillbringar på 
skilda platser (se bilaga 5). För en del barn skiljer sig tiden på en platskate-
gori avsevärt från genomsnittstiden för samtliga barn. När det gäller tiden i 
hemmet finns det både de som tillbringar mycket mindre tid där än genom-
snittet och de som tillbringar mycket mer tid där. Framförallt på vardagar är 
variationen stor. Det finns några få barn som tillbringar mycket mer tid i 
andra bostadsområden än de övriga barnen. Å andra sidan tillbringar sex 

18 Bjurman, Eva Lis (1981:111). 
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barn ingen tid alls i andra bostadsområden under dagboksveckan. Fem av 
dessa tillbringar inte heller någon tid utanför staden under veckan och är 
därför tidsmässigt mycket bundna till sin närmiljö. Det är främst på helgen 
som barnen tillbringar tid utanför staden. Av samtliga barn tillbringar dock 
69 procent ingen tid utanför staden alls. 

Varje enskilt barns dagboksvecka har sina egna specifika drag när det 
gäller tiden i hemmet, i det egna bostadsområdet, i andra bostadsområden 
och utanför staden. En del barn har sin ”bas” i hemmet, en del i det egna 
bostadsområdet och andra utanför det egna bostadsområdet. Dessutom skil-
jer det sig naturligtvis från dag till dag för det enskilda barnet med avseende 
på vad det gör och med vem. För att få en bild av hur barnens rörelsemönster 
kan se ut samt var, med vad och med vem han eller hon tillbringar tiden be-
skrivs nedan ett barn från varje bostadsområde. Urvalet har skett slumpmäs-
sigt. Först ut är Arvid från bostadsområdet Norrbacka. 

Arvids vecka  
Arvid bor i flerfamiljshus och går i femteklass i en skola i Norrbacka. Han 
är född i Norrbacka och har svensk bakgrund. Båda föräldrarna förvärvsar-
betar på heltid och har högskoleexamen. Arvid anger sju kompiskontakter i 
dagboken varav fyra bor i det egna området och tre i det intilliggande Sten-
by. Samtliga är pojkar. Sex kompisar går i samma skola som Arvid.  

Tidsmässigt så tillbringar Arvid under veckan i genomsnitt 4 timmar och 
44 minuter per dag i hemmet, tre timmar och 11 minuter i området, 57 minu-
ter i andra områden och 0 minuter utanför staden. På vardagar går han ut 
och leker med kompisar eller är hemma hos kompisar efter att ha ätit mel-
lanmål hemma eller hos en kompis. Han kommer hem för att äta middag vid 
sextiden och går sedan ut igen för att leka med kompisar tills klockan är åtta 
på kvällen. När han kommer hem har han ungefär en timme för att titta på tv 
innan han går och lägger sig runt kl. nio. Ibland gör han läxor hemma istäl-
let på kvällen och tittar på tv istället för att gå ut. På helgen är han hemma 
själv eller med en kompis, ute med en kompis samt hemma hos en kompis. En 
stor del av lördagen går åt till att storhandla tillsammans med familjen.  

Aktiviteter som Arvid gör hemma är – förutom nödvändiga aktiviteter som 
sömn, mat och hygien – göra läxor, titta på tv, lyssna på musik och ”softa”. 
Detta gör han för det mesta själv eller med familjen. Vid ett tillfälle leker 
han hemma med en kompis. I det egna området är Arvid hemma hos en kom-
pis, åker sparkcykel ute med en kompis, leker dunken ute med kompisar, är 
hos tandläkaren och söker upp kompisar ute. I andra områden åker Arvid 
och handlar med familjen och leker dunken ute hos en klasskamrat i Stenby 
vid två tillfällen. Arvids aktiviteter är väldigt kompisorienterade och han 
tillbringar mycket tid tillsammans med kompisar utomhus, främst i det egna 
området men även i Stenby.
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Klas vecka  
Klas bor i villa i Sandberga och går i femteklass i en låg- och mellanstadie-
skola där. Han är född i ett annat område i staden. Han har svensk bak-
grund, båda föräldrarna heltidsarbetar och mamman har högskoleutbild-
ning. Klas anger två kompiskontakter i dagboken. Båda bor i Sandberga och 
är pojkar. En av dem går i en annan skola.  

Tidsmässigt tillbringar Klas i genomsnitt sju timmar per dag i hemmet, 42 
minuter i det egna området, en timme och 48 minuter i andra områden och 0 
minuter utanför staden. Han går i skolan till klockan 14 eller 15 och kommer 
sedan hem för att äta mellanmål. Därefter leker han hemma själv, med sin 
bror eller med en kompis. På måndag eftermiddag leker han hemma hos en 
kompis som bor i samma område. På fredag eftermiddag är han ute och 
cyklar i området en halvtimme samt ”har tråkigt” en timme innan middags-
gäster kommer kl.17. Klas spelar innebandy i Backhagen på onsdagkvällar. 
Annars är han oftast hemma på kvällarna och spelar dator, läser läxor, 
pysslar, leker, tittar på tv, och fikar själv, med sin bror eller med familjen. 
På lördagen åker familjen till Backhagen för att gå på en motoruppvisning 
mellan 10 och 14. Resten av dagen är de hemma och Klas leker med sin 
bror, fikar och tittar på tv. På söndagen spelar Klas innebandycup i Back-
hagen med innebandylaget mellan klockan 9.30 och 18. På kvällen leker han 
med sin bror och kompisar hemma hos Klas samt tittar på tv med familjen.  

Aktivitetsmässigt är Klas i det egna området alltså hemma hos en kompis 
och ute och cyklar samt tar sig till och från skolan. I andra områden är han i 
Backhagen dels med familjen, dels på innebandyträning och match. 

Lindas vecka 
Linda bor i flerfamiljshus i Backhagen och går i femteklass i en låg-, mel-
lan- och högstadieskola i Backhagen. Hon är född i Backhagen och har 
svensk bakgrund. Föräldrarna arbetar heltid och har inte högskoleexamen. 
Linda anger sju kompiskontakter i dagboken varav fem är tjejer och två 
killar. Fem av kontakterna går i samma skola som Linda själv. Fem bor i 
Backhagen och två i Västerhagen.  

Tidsmässigt är Linda i genomsnitt sju timmar och 42 minuter per dag i 
hemmet, 36 minuter i det egna området, en timme och 36 minuter i andra 
områden samt tre timmar utanför staden. Hon slutar skolan vid 14 eller 15 
och går sedan ofta hem för att titta på tv, sitta vid datorn och göra läxor 
fram till middagen. På måndagen är hon ute på gården och leker med kom-
pisar som bor på samma gata 25 minuter före maten. Den kvällen är hon 
också ute en stund efter maten. På fredagkvällen är Linda på tjejparty hem-
ma hos en klasskamrat i Västerhagen. Övriga vardagskvällar är Linda 
hemma. På lördagen handlar Linda med familjen mellan klockan 12 och 15. 
Resten av dagen är hon hemma. På söndagen är hon med familjen på en 
marknad utanför staden mellan klockan 10.30 och 13.30. Sedan leker hon 
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hos en kompis i Västerhagen mellan 14 och 18. Resten av dagen är hon hem-
ma.

Aktiviteter som Linda gör hemma är – förutom nödvändiga aktiviteter - 
att titta på tv, sitta vid datorn, läxor, läsa, brodera och leka med syskon. I 
det egna området går hon till och från skolan samt leker på gården och vid 
en lekpark. I ett annat område är hon och handlar med familjen samt är hon 
hemma hos kompisar i Västerhagen.

Nadias vecka 
Nadia bor i villa i Enlunda och går i femteklass i en skola i Stenby. Hon är 
född i ett annat område i staden. Föräldrarna har högskoleexamen, för-
värvsarbetar heltid och är båda födda utomlands. Nadia anger 13 kompis-
kontakter i dagboken varav tre i det egna området och tio i ett annat område 
(i Stenby där skolan ligger och hemspråkskompisarna som bor utspridda).

Tidsmässigt är Nadia i genomsnitt tre timmar och 48 minuter per dag i 
hemmet, 54 minuter i det egna området, 4 timmar och 54 minuter i andra 
områden samt 0 minuter utanför staden. Nadia är det av barnen i dagboks-
studien som tillbringar mest tid i andra områden. Efter skolan är hon ofta i 
ett annat område än där hon bor, till exempel hemma hos en kompis i Sten-
by, på pianoundervisning i ett område på andra sidan staden, på hemspråk i 
centrum, på religionsundervisning i centrum eller på danslektion i ett annat 
område. När hon kommer hem är det ofta redan dags att äta middag. På 
kvällarna är Nadia hemma. På lördagen går hon i kyrkan med pappa, leker 
hos grannbarnen och går på klassfest hos en klasskamrat. På söndagen åker 
hon och badar med en kompis i ett område på andra sidan staden i tre tim-
mar. Resten av tiden är hon hemma. 

Aktiviteter som Nadia gör hemma är att läsa, spela dataspel, titta på tv, 
lyssna på musik, prata i telefon, göra läxorna och spela piano. I det egna 
området är hon endast vid ett tillfälle nämligen när hon leker hemma hos 
grannbarnen. När hon är i andra områden är hon i stadens centrum på hem-
språk och går på stan. Hon är också hemma hos en kompis i Stenby. Hon 
har pianolektion, dansar samt badar vid ett tillfälle. Hon går i kyrkan samt 
har religionsundervisning.  

Som visas tidigare i kapitlet tillbringar barnen ungefär en timme per dag i ett 
eller flera bostadsområden utanför det egna bostadsområdet på vardagar och 
drygt två timmar per dag på helgen. Dessa värden är dock genomsnittsvär-
den och inte många av barnens vistelse i andra bostadsområden ser ut på det 
sättet. Exemplen i barnens dagböcker har gett en inblick i hur barnens vistel-
se på olika platser ser ut, vad de gör på olika platser och i viss mån vilka de 
är med. Man skulle kunna säga att barnen har en eller flera platser – ”öar” – 
där de tillbringar mest tid och sedan gör de ”utstickare” i tid och rum. Av 
dagböckerna framgår att barnen är i andra bostadsområden vid ett eller några 
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tillfällen i veckan beroende på vilka aktiviteter de ägnar sig åt där. Från des-
sa beskrivningar förstår vi också att tiden utanför det egna bostadsområdet 
än det egna ibland styrs av kompisar, ibland av organiserade aktiviteter och 
ibland av familjeutflykter som att åka och handla eller besöka släkt och vän-
ner.

I nästa kapitel behandlas mer ingående vad barnen gör på olika platser 
under sin vakna och skolfria tid samt med vem eller vilka de gör detta. 
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6. Vad gör barnen med vem och var? 

I föregående kapitel visas hur mycket tid barnen tillbringar i hemmet samt i 
och utanför det egna bostadsområdet och skillnader mellan olika grupper av 
barn diskuteras. I detta kapitel behandlas vad barnen gör i hemmet, i bo-
stadsområdet samt utanför bostadsområdet och med vem eller vilka de gör 
detta. Syftet med detta är att se vilken typ av personlig erfarenhet barnen i 
dagboksstudien får av olika platser. Ägnar de sig mest åt organiserade eller 
icke-organiserade aktiviteter samt ägnar de sig åt dessa själva eller tillsam-
mans med andra barn eller är vuxna inblandade? Som diskuterades i kapitel 
två visar tidigare studier att det framförallt är genom att ägna sig åt icke-
organiserade aktiviteter tillsammans med kompisar som barn får kunskap om 
och knyter an till platser. Som vi ska se stödjer även resultaten av min kart-
studie detta (se kapitel sju). I den tidigare forskningen är det oftast platser i 
det egna bostadsområdet som är föremål för undersökning. Det som emeller-
tid framförallt är intressant för min studie är vilken typ av direkt erfarenhet 
barnen får av platser i andra bostadsområden. Vilka förutsättningar har bar-
nen att få kunskap om och knyta an till platser i andra områden än det egna?
För att få en sammanhållen bild av vad barnen gör på olika platser redovisas 
förutom detta även vad de gör i hemmet och i det egna bostadsområdet.

Inledande om metod och material 
Precis som i tidsstudien är det de aktiviteter som barnen ägnar sig åt på den 
vakna och skolfria tiden som undersöks. Varje sak som barnen i dagböcker-
na har angett att de gör – som att ”äta frukost” eller ”spela dataspel” - räknas 
som en aktivitet. Till den aktiviteten kopplas sedan den eller dem som barnet 
ägnar sig åt aktiviteten ifråga med (sällskapet) och platsen där aktiviteten 
ifråga äger rum. För att ha möjlighet att jämföra olika grupper har jag sedan 
räknat antalet gånger barnen anger en aktivitet i till exempel hemmet, eller 
antalet gånger barnen i exempelvis årskurs 5 anger att de ägnar sig åt aktivi-
teten umgås i det egna bostadsområdet. Ett stort antal aktiviteter på en viss 
plats behöver dock inte innebära att även mycket tid tillbringas på den plat-
sen. De kan handla om många, men mycket kortvariga aktiviteter. Eftersom 
jag har koncentrerat mig på platsen där aktiviteten gjordes, kan jag inte uttala 
mig om huruvida det finns ett samband, men under analysarbetet har det 
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visat sig att ett stort antal aktiviteter på en viss plats ofta sammanfaller med 
en större tidslängd. 

Barnens kategoriseringar 
Barnen har beskrivit sina aktiviteter, de personer de utövar aktiviteten med 
och platserna aktiviteterna äger rum med få ord. Vissa barn är mer detaljera-
de än andra i sina beskrivningar och vissa beskrivningar ger därför en tydli-
gare bild av vad de gör än andra. Aktiviteten ”spelar fotboll” är exempelvis 
mer informativ än ”leker”. Då huvudsyftet med dagböckerna var att under-
söka var barnen gjorde sina aktiviteter och inte exakt vad de gjorde, anser 
jag detta inte utgöra något problem.  

Ett problem var när barnen angav en aktivitet men det inte exakt framgick 
var den skedde. Problemet uppstod framförallt vid en typ av aktivitet nämli-
gen när barnen skrev att de ”leker” ”ute”. I dessa fall har jag kategoriserat 
platsen där barnet ifråga leker på med hjälp av var barnen vistas före och 
efter lekaktiviteten. I de flesta fall har barnet varit hemma innan och efter 
och i dessa fall har jag angett platsen som det egna bostadsområdet. Ute
skulle dock även kunna vara ute i trädgården. Flera barn har dock angett att 
de leker ute (hemma) när de menar trädgården, men det är inte säkert att 
samtliga har gjort detta. Ibland har ett barn angett att det varit hemma hos en 
kompis som bor i ett annat bostadsområde i aktiviteten innan och då har jag 
kategoriserat platsen för leken i annat bostadsområde.

Kodning och analys 
Som jag beskriver i kapitlet om metod och material (tre) kodades och omko-
dades materialet flera gånger under bearbetnings- och analysarbetet. Barnens 
egna kategorier för vad de gör under veckan uppgår till c:a 200. Dessa dela-
des in i 22 huvudkategorier (som äta, leka, umgås, organiserad fritidsaktivi-
tet osv.). När det gäller vem eller vilka barnen ägnar sig åt en aktivitet med, 
det vill säga sällskapet i dagböckerna delades de ungefär 80 olika kategori-
erna in i 11 huvudkategorier (som själv, med familjemedlem(mar), med kom-
pis(ar), osv.). Här finns också kategorin barn på organiserad aktivitet. Här 
handlar det om ”fotbollslaget” eller ”barnen i dansklassen”.  

När det gäller var barnen ägnar sig åt en aktivitet har jag delat in de unge-
fär 200 olika kategorierna i de fyra tidigare beskrivna kategorierna hemma, i
det egna bostadsområdet, i ett annat bostadsområde i staden samt utanför
staden.

Barnens förflyttningar från en plats till en annan finns inte med i analysen 
av vad barnen gör med vem på olika platser. Anledningen är att det är svårt 
att inordna samtliga dessa förflyttningar i en av de fyra kategorierna hemma,
det egna bostadsområdet, andra bostadsområden och utanför staden, då det 
ibland handlar om rörelser mellan dessa kategorier av platser. Som framgår 
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av kapitel fem finns dessa däremot med i analysen av barnens tid på olika 
platser.

Förutom indelningen i aktivitet, sällskap och plats har jag efterhand ska-
pat fler typer av kategorier för att analysera materialet utifrån olika fråge-
ställningar. Den andra kategoriindelningen är i nödvändiga, kontrakterade,
ålagda, fria aktiviteter. Nödvändiga aktiviteter är aktiviteter som sömn, mat-
intag och hygien. Med kontrakterade aktiviteter menas aktiviteter som arbete 
och skola. Till ålagda aktiviteter räknas aktiviteter som hushållsarbete eller 
sköta om syskon eller husdjur. Till fria aktiviteter räknas slutligen de aktivi-
teter som blir ”över” när nödvändiga, kontrakterade och ålagda aktiviteter är 
avklarade.1 I analysen av vad barnen gör var och med vem behandlas främst 
barnens fria aktiviteter. Anledningen till detta är att andelen nödvändiga 
aktiviteter, som att äta mat, hygien med mera, utgör en så pass stor del av 
aktiviteterna i hemmet att jämförelser med vad de gör på andra platser blir 
missvisande. När det gäller barnens aktiviteter med och utan vuxna, en tredje 
kategoriindelning, har dock barnens samtliga aktiviteter analyserats, pga. att 
det viktiga här inte är vad de gör utan att de gör det utan att vara övervakna-
de av vuxna.  

En fjärde kategoriindelning är indelningen i organiserade och icke-
organiserade aktiviteter. Organiserade aktiviteter är fritidsaktiviteter, som 
innebandy, spela instrument, ridning, fotboll, med mera, som barnen ägnar 
sig åt under ledning av vuxna och där det krävs medlemskap i en klubb eller 
en förening. Till icke-organiserade aktiviteter räknas andra fria aktiviteter, 
som lek, umgås, titta på tv, fysisk aktivitet, med mera 

Vägledande för analysen har varit de individuella egenskaper eller famil-
jeegenskaper som i föregående kapitel visat sig vara viktigast för hur mycket 
tid som tillbringas på olika platser. De frågor som ställs är följande. Vad gör 
barn i årskurs 5 respektive 7 i hemmet och i det egna bostadsområdet? Vad 
gör barn med respektive utan kompiskontakter på platser i andra bostadsom-
råden och med vem eller vilka är de där? Vad gör barn från de olika bostads-
områdena i det egna bostadsområdet samt i andra bostadsområden och med 
vem eller vilka är de där? Vad gör barn med svensk respektive utländsk bak-
grund utanför staden och med vem eller vilka är de där? Vad gör barnen utan 
vuxna och hur stor andel av aktiviteterna i det egna bostadsområdet och i 
andra bostadsområden utgör dessa aktiviteter?

Vad gör barnen med vem i hemmet?
I kapitel fem visas att barnen tillbringar en stor del av sin vakna och skolfria 
tid i hemmet; drygt fem timmar per dag på vardagar (67 procent av tiden) 
och drygt sex och en halv timmar på helgen (55 procent av tiden). Inte ovän-

1 Dagfinn, Ås (1978:134). 
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tat utgörs en stor del av de aktiviteter som barnen ägnar sig åt i hemmet av 
nödvändiga aktiviteter, som matintag och hygien. För barnen utgör de nöd-
vändiga aktiviteterna, enligt dagböckerna, ungefär lika stor andel av det tota-
la antalet aktiviteter i hemmet som de fria aktiviteterna. De ålagda aktivite-
terna utgör en något större andel av vardagarnas aktiviteter än av helgens, 
förmodligen på grund av att det är på vardagar som barnen gör mest läxor.  

Femteklassarna ”leker”, sjundeklassarna ”spelar” 
Den mest förekommande fria aktiviteten i hemmet är att titta på tv eller vi-
deo/dvd för båda grupperna. Att barn i och kring den här åldern tittar mycket 
på tv bekräftas av andra studier.2 Att hålla på med Internet samt spela data- 
och tv-spel är också något som barnen i båda årskurserna ägnar sig mycket 
åt. I kapitel fem framkommer att barnen i årskurs 7 tillbringar något mer tid i 
hemmet än barnen i årskurs 5. Dagböckerna visar att barnen i de olika års-
kurserna också ägnar sig åt delvis olika saker. Medan sjundeklassarna ägnar 
sig något mer åt tv-tittande och datorn (68 procent respektive 58 procent) 
anger femteklassarna istället oftare att de leker (17 procent respektive 4 pro-
cent).

Framförallt själva eller med någon i familjen 
Av dagböckerna framgår att barnen ägnar sig åt större delen av alla fria akti-
viteter i hemmet själva eller med någon eller några i familjen. Barnen gör 
framförallt en stor del av det de gör i hemmet tillsammans med syskon. Um-
gänge med syskon var vanligt även i Bodil Rasmussons studie.3 Jämfört med 
andelen aktiviteter i hemmet som barnen gör själva (53 procent) eller med 
någon i familjen (35 procent) är andelen aktiviteter tillsammans med kompi-
sar förhållandevis liten (9 procent). Man ska dock komma ihåg att det är 
antal aktiviteter som mäts här och inte längden på aktiviteterna. Aktiviteten 
”lek med kompis hemma” räknas som en aktivitet men den kan i själva ver-
ket ta hela eftermiddagen i anspråk, och detsamma gäller för samtliga aktivi-
teter. Lek tillhör dock de aktiviteter som sannolikt tar längst tid i anspråk. 
Att andelen aktiviteter som barnen gör med kompisar i hemmet inte är så 
stor jämfört med andelen aktiviteter som barnen gör själva eller med famil-
jen innebär dock inte att hemmet inte är betydelsefullt eller inte används för 
att träffa kompisar. Som visades i kapitel fyra är det egna hemmet och kom-
pisars hem ofta mötesplatser för barnen enligt kartstudien. 

Hur som helst visar dock dagböckerna att barnen oftare gör något själva 
eller med en familjemedlem i hemmet än med en kompis. Vardagskvällar 
tillbringas till exempel oftast tillsammans med familjen. Anledningen till 

2 Se till exempel Rasmusson, Bodil (1999:113). 
3 Ibid, s. 113. 
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detta skulle kunna vara att tiden mellan kvällsmat och läggdags ses som 
”familjetid” eftersom sannolikheten då är störst att familjen är samlad. De 
kvällar då barnen deltar i en organiserad aktivitet finns antagligen inte till-
räckligt med tid ”över” före eller efter maten för att ta hem en kompis eller 
gå hem till någon. Kanske är det också på grund av många familjers full-
tecknade schema som barn, som diskuteras i kapitel fyra, värdesätter den 
geografiska närheten till kompisar så mycket, eftersom man rätt lätt kan fylla 
de små luckor som uppstår med lek med en kompis.  

Skillnaderna mellan vem eller vilka barn i årskurs 5 och 7 tillbringar tiden 
i hemmet med är ganska små. Femteklassarna ägnar sig åt något fler aktivite-
ter tillsammans med kompisar i jämförelse med sjundeklassarna (11 procent 
respektive 8 procent) och tillsammans med husdjur (2 procent respektive 0,3 
procent). Sjundeklassarna gör istället något fler saker på egen hand (54 pro-
cent respektive 51 procent). Att ägna sig åt datorn själv, som många sjunde-
klassare gör, kan dock ändå vara en social aktivitet i och med att det kan 
handla om att man ”träffas” på Internet. En del barn anger att de ”chattar” 
eller spelar spel via nätet.  

Vad gör barnen med vem i det egna bostadsområdet? 

Enskilda platser i närmiljön är viktiga resurser för barnen i deras utveckling. 
De ger möjlighet till lek, utveckling av kamratrelationer, till fysiska och intel-
lektuella utmaningar och till utvecklande av oberoende.4

Vikten av det egna bostadsområdet för barns identitet och utveckling betonas 
ofta i tidigare studier (se kapitel två) och framhävs även i ovanstående citat. 
Som jag nämner redan inledningsvis menar man att det framförallt är i bo-
stadens närmiljö som barn har möjligheter att utforska platser på egen hand 
eller tillsammans med kompisar och få en personlig kunskap om dessa plat-
ser och dem som bor där. Den oberoende utforskningen av bostadsområdet 
är viktigt också för utvecklandet av olika färdigheter samt för att få en känsla 
för platsen och kunna knyta an till den.5 Att få vistas på platser i den urbana 
miljön utan vuxnas övervakande blickar är viktigt även för ungdomars iden-
titetskonstruktion och utveckling.6 Mot bakgrund av detta borde det ha bety-
delse för barn och unga om de ägnar sig åt organiserade eller icke-
organiserade aktiviteter samt om de vistas på platser utanför hemmet med
eller utan vuxna för vilken typ av relation de får till platsen ifråga. Att vistas 
på en plats utan vuxna borde ge bättre förutsättningar till att få en djupare 

4 Rasmusson, Bodil (1999:93). 
5 Christensen, Pia (2003:25, 26); Engwicht, David (1992:39). 
6 Se till exempel Matthews, Hugh (2003:106); Hall, Tom; Coffey, Amanda & Williamsson, 
Howard (1999:505, 506); Lieberg, Mats (1992:225-228, 235). 
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relation, i form av en djupare kunskap, till denna plats och de som bor där än 
om man enbart vistas där med vuxna.

Oftast menar man med bostadsområdet den offentliga utomhusmiljön. I 
min studie har jag en något vidare definition av bostadsområdet när jag dis-
kuterar vad barnen gör där. Jag inkluderar såväl inomhus som utomhusplat-
ser och privata, institutionella såväl som offentliga rum i det egna bostads-
området.  

Främst icke-organiserade aktiviteter i det egna bostadsområdet… 
I kapitel fem visas att barnen tillbringar drygt en timme per dag i det egna 
bostadsområdet på vardagar (18 procent av tiden) och knappt två timmar på 
helgdagar (16 procent av tiden). Jämfört med den omfattande tid som barnen 
tillbringar i hemmet är detta lite. Samtidigt finns det ganska stora skillnader 
mellan grupper av barn samt mellan enskilda barn; några tillbringar i stort 
sett ingen tid i det egna bostadsområdet under dagboksveckan och andra 
tillbringar mer än sex timmar där per dag.  

Inte oväntat är det de fria aktiviteterna som utgör majoriteten (88 procent) 
av alla aktiviteter som barnen ägnar sig åt i det egna bostadsområdet. En 
liten andel av aktiviteterna är nödvändiga eller ålagda och dessa kan handla 
om att äta mat, sova över eller göra läxor hos en kompis.  

Av de fria aktiviteterna är det framförallt icke-organiserade aktiviteter 
som barnen ägnar sig åt, som lek, vara ute, umgås och fysisk aktivitet. Bar-
nen ägnar sig även åt organiserade aktiviteter i det egna bostadsområdet men 
det är de icke-organiserade aktiviteterna som dominerar. Vilken typ av icke-
organiserade aktiviteter barn ägnar sig åt är enligt andra studier ofta, och inte 
oväntat, ålders- eller könsbetingat. Hugh Matthews fann följande åldersvari-
ationer i hur barn och unga använder bostadsområdet. För de som var 11 år 
och yngre var gatan en plats för lek, spel och äventyr.7 För 13-åringarna hade 
gatan blivit en social tillflyktsort, ett ställe att träffa kompisar på och ett stäl-
le där ”det hände saker”. För äldre tonåringar var gatan ett ställe man gick 
till för att ”komma ifrån” och få frihet.8 När det gäller könsskillnader visar 
Matthews i en annan studie att pojkar och flickor ofta använder bostadsom-
rådet på olika sätt. Flickor sitter och pratar med kompisar medan pojkar hål-
ler på med sportaktiviteter (fotboll, skateboard etc.).9 Även Lia Karsten visar 
på en könsskillnad och hon pekar på att pojkars aktiviteter i det offentliga 
utomhusrummet är mer utrymmeskrävande än vad flickornas är och att poj-
kar på så vis tar mer plats i det offentliga rummet.10

7 Matthews, Hugh (2003:104). 
8 Ibid. 
9 Matthews, Hugh; Limb, Melanie & Taylor, Mark (2000:66, 67). 
10 Karsten, Lia (1998:572-578). 
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Min dagboksstudie visar på liknande skillnader mellan yngre och äldre 
barn samt mellan flickor och pojkar när det gäller aktiviteter inomhus eller 
utomhus i det egna bostadsområdet. Flickor har en större andel av sina akti-
viteter inom kategorierna umgås (som att prata eller vara med en kompis)
och vara ute än vad pojkarna har. Pojkar har istället fler aktiviteter inom 
kategorierna fysisk aktivitet (som att spela fotboll), som ofta sker utomhus, 
och hålla på med datorn hemma hos en kompis. Pojkar och flickor leker lika 
mycket även om pojkar oftare än flickor anger att de leker ute medan flickor 
som sagt oftare anger att de är ute.

För barnen i årskurs 5 utgör lek den största kategorin, medan umgås är 
den största kategorin för barn i årskurs 7 (se tabell 12). Framförallt på helgen 
är lek det som femteklassarna oftast håller på med. Det framgår i dagböcker-
na inte alltid om leken sker inomhus eller utomhus. Ibland har dock barnen 
uttryckligen angett att de leker ute eller inne. Femteklassare har oftare än 
sjundeklassare angett att de leker ute.

Tabell 12. Aktiviteter i det egna bostadsområdet. Andel av fria aktiviteter för barn i 
årskurs 5 och 7. 

 Årskurs 5 
N (akt) = 467 

Årskurs 7 
N (akt) = 293 

 %  % 
Lek 28 10 
Vara ute  7   7 
Umgås 12 24 
Fysisk aktivitet 15 16 
Org. Aktivitet 11 16 
Tv, film  4   2 
Dataspel, Internet  8   4 
Handla, ärende  6   8 
Övrig aktivitet11  7 10 
Summa           100           100 

Källa: dagboksstudien 

… tillsammans med kompisar 
Majoriteten av aktiviteterna i det egna bostadsområdet ägnar sig barnen åt 
tillsammans med kompisar. Framförallt femteklassarna är kompisorienterade 
när det gäller aktiviteter i det egna bostadsområdet (se tabell 13). Sjunde-
klassarna gör något fler aktiviteter själva eller med ett husdjur än femteklas-
sarna.

11 I övriga aktiviteter ingår till exempel ta foton, sälja Jultidningar, ramlar med cykeln, med 
mera. 
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Tabell 13. Sällskap i det egna bostadsområdet. Andel av fria aktiviteter för barn i 
årskurs 5 och 7.

Årskurs 5 
N(akt) = 467

Årskurs 7 
N(akt) = 293

    %   % 
Själv     9   16 
Familjemedlem(-mar)         12   12 
Släkt(-ingar)     1     1 
Kompis(-ar)         67   59 
Barn på organiserad aktivitet         10     8 
Lärare         0,2     1 
Husdjur    -     2 
Summa 100 100 

Källa: dagboksstudien 

Familjemedlemmar som föräldrar och syskon har en underordnad roll i bar-
nens områdesbaserade fria aktiviteter även om deras roll ökar något på hel-
gen. Detta innebär att den erfarenhet och kunskap som barnen får om det 
egna bostadsområdet framförallt uppnås tillsammans med kompisar, även 
om det ibland kan finnas vuxna i närheten (som till exempel kompisens för-
äldrar i kompisens hem). I nästa avsnitt analyseras hur stor andel av barnens 
aktiviteter samt vilka aktiviteter som barnen utövar utan vuxna men tillsam-
mans med kompisar eller på egen hand.  

Aktiviteter utan vuxna 
Här behandlas hur många och vilka aktiviteter barnen enligt dagböckerna 
ägnar sig åt utan vuxna; själva, med syskon eller med kompisar. Som nämn-
des inledningsvis är fokus här på barnens samtliga aktiviteter och inte enbart 
de fria aktiviteterna. Det kan handla om såväl nödvändiga, ålagda som fria 
aktiviteter, bara de sker utan vuxna. Då organiserade fritidsaktiviteter sker i 
vuxnas regi är dessa alltså inte ”vuxenfria”.  

Dagböckerna visar att barnen på vardagar ägnar sig åt merparten av sina 
aktiviteter i det egna bostadsområdet utan vuxna (81 procent). I det egna 
bostadsområdet finns alltså stora förutsättningar för barnen att få en djup 
relation och kunskap till platser och dagboksstudierna stödjer därmed tidiga-
re studier som betonar vikten av det egna bostadsområdet. På helgen sjunker 
denna andel något till 72 procent av samtliga aktiviteter i området. Att leka,
vara ute, spela dataspel/Internet, lyssna på musik samt läsa/skriva gör bar-
nen för det mesta utan vuxeninblandning i det egna bostadsområdet. Då des-
sa aktiviteter antingen är ganska åldersbetingade eller sådant som man ofta 
gör själv förefaller detta naturligt. Mindre ålderssegregerade aktiviteter som 
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att titta på tv, umgås, fysisk aktivitet och övriga fritidsaktiviteter ägnar sig 
barnen i större utsträckning åt på egen hand på vardagar än på helgen, då (de 
flesta) vuxna är hemma från arbetet. Även aktiviteter som äta, sköta om och 
gå ärenden gör barnen i större utsträckning utan vuxeninblandning på var-
dagar än på helgen. 

Sjundeklassarna har en större andel aktiviteter utan vuxna på vardagar än 
femteklassarna (94 procent respektive 88 procent) medan de har en något 
mindre andel på egen hand på helgen (83 procent respektive 86 procent). En 
möjlig anledning till detta är att de yngre barnen har fler aktiviteter utan 
vuxna på helgen är att i större utsträckning ägnar sig åt att leka än vad de 
äldre barnen gör. De sistnämnda ägnar sig istället åt andra aktiviteter, som 
att umgås, göra ärenden osv., där det är vanligare att vuxna är med än när 
det handlar om lek.  

Barn från olika bostadsområden 
Som visas i kapitel fem tillbringar barn från olika bostadsområden olika 
mycket tid i det egna bostadsområdet. Framförallt Norrbackabarnen men 
även Backhagenbarnen tillbringar jämförelsevis mycket tid där, medan 
Sandbergabarnen och särskilt Stenbybarnen tillbringar relativt lite tid där. 
Detta avspeglar sig även i antalet aktiviteter på så vis att Norrbackabarnen 
anger flest aktiviteter och Stenbybarnen minst. I detta avsnitt diskuteras hur 
fördelningen ser ut mellan andelen aktiviteter med och utan vuxna samt mel-
lan icke-organiserade och organiserade aktiviteter. 

Som diskuteras i kapitel fem skiljer sig deltagandet i organiserade aktivi-
teter för barnen från de olika bostadsområdena och att det finns ett samband 
med barnens socioekonomiska bakgrund. Barnen från Stenby deltar i störst 
utsträckning i organiserade aktiviteter, därefter kommer barnen från Sand-
berga, sedan barnen från Norrbacka och slutligen barnen från Backhagen. 
Dagböckerna visar att barnen från Sandberga har en större andel organisera-
de aktiviteter i det egna bostadsområdet (25 procent) än Stenbybarnen (12 
procent) och framförallt Norrbackabarnen (6 procent) och Backhagenbarnen 
(6 procent). För barnen från Norrbacka och Backhagen, där andelen organi-
serade aktiviteter är liten, upptar istället kategorin fysisk aktivitet en stor del 
av aktiviteterna. Eftersom många av de organiserade aktiviteterna är idrotts-
aktiviteter skulle man kunna säga att barnen i Norrbacka och Backhagen gör 
en större andel av sina fysiska aktiviteter i det egna bostadsområdet i icke-
organiserad form, alltså på egen hand och utan avgift.  

Som beskrivs i kapitel två visar Lia Karsten i en studie om barns delta-
gande i organiserade aktiviteter att det finns en klasskillnad i var barn i Ams-
terdam ägnar sig åt sina fritidsaktiviteter. Medelklassbarnen deltar i organi-
serade fritidsaktiviteter i stadens ytterområden eller centrala delar, där allt-
fler organiserade aktiviteter lokaliseras, medan barn från låginkomstfamiljer 
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ägnar sig åt icke-organiserade aktiviteter i det egna bostadsområdet.12 Som 
framgår av inventeringen av organiserade aktiviteter i de olika bostadsområ-
dena (se tablå 1 i kapitel tre) måste möjligheterna att ägna sig åt organiserade 
aktiviteter i det egna bostadsområdet betraktas som ganska goda i jämförelse 
med Karstens Amsterdam. Förutom barnen från Stenby har barnen från de 
olika bostadsområdena också minst hälften av sina aktivitetstillfällen13 i det 
egna bostadsområdet. Stenbybarnen har en större andel av sina organiserade 
aktivitetstillfällen utanför det egna bostadsområdet. Barnen i dagboksstudien 
tillbringar dock fritiden delvis i olika rum inom det egna området i och med 
att barnen från Stenby, och särskilt barnen från Sandberga i större utsträck-
ning vistas i det egna områdets institutionella rum än vad barnen från Norr-
backa och Backhagen gör. 

Även när det gäller aktiviteter som barnen gör utan vuxna finns skillnader 
mellan barn från olika bostadsområden, skillnader som till stor del hänger 
ihop med deltagandet i organiserade aktiviteter. Barnen från Sandberga äg-
nar sig i mindre utsträckning åt ”vuxenfria” aktiviteter i det egna bostadsom-
rådet (68 procent) än vad barnen från Norrbacka (75 procent), Stenby (78 
procent) och framförallt Backhagenbarnen gör (84 procent).  

Vad gör barnen med vem i andra bostadsområden? 

Framförallt organiserade aktiviteter 
Som framgår av kapitel fem tillbringar barnen i genomsnitt ungefär en tim-
me på vardagar (14 procent av tiden) och två timmar på helgen (18 procent 
av tiden) i områden utanför det egna. Även här finns stora skillnader mellan 
både grupper av barn och enskilda barn. Majoriteten av barnens aktiviteter i 
andra bostadsområden är, liksom i det egna bostadsområdet, fria aktiviteter. 
Dessa är dock av annan karaktär än de fria aktiviteterna i det egna bostads-
området. Tabell 14 visar att det är framförallt organiserade aktiviteter som 
barnen ägnar sig åt i andra bostadsområden, särskilt på vardagar. De icke-
organiserade fritidsaktiviteternas andel är liten jämfört med andelen i det 
egna bostadsområdet. Aktiviteter som lek, vara ute, umgås och fysisk aktivi-
tet ägnar sig barnen förhållandevis lite åt i andra bostadsområden.  

Ärenden och nöjesaktiviteter är andra aktiviteter som barnen ägnar sig åt i 
andra bostadsområden på vardagar. Majoriteten (72 procent) av aktiviteterna 
i kategorin ärenden är just åka och handla. På helgen ingår i nöjen förutom 

12 Karsten, Lia (2002:237). 
13 Jag skriver aktivitetstillfällen eftersom det handlar om antal tillfällen som barnen utövar en 
och samma organiserad aktivitet i det egna bostadsområdet. Det kan alltså handla om ett barn 
som spelar fotboll tre gånger i veckan och där träning sker i den lokala sporthallen men match 
i en sporthall i ett annat bostadsområde.  
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att gå på stan även biobesök. Nöjesaktiviteterna sker alltså, som förväntat, i 
stadens centrum. Även på helgen ägnar sig barnen mycket åt organiserade 
aktiviteter men också åt nöjen samt att åka och handla. Det är då många fa-
miljer åker och storhandlar. I kategorin nöje utgör gå på stan merparten (71 
procent) av aktiviteterna. På vardagar är detta något som framförallt sjunde-
klassarna gör.

Tabell 14. Aktiviteter i andra bostadsområden. Andel av fria aktiviteter för barn i 
årskurs 5 och 7. 

Vardagar Helgen 
Årskurs 5 

N (akt) = 152 
Årskurs 7 

N (akt) = 130 
Årskurs 5 
N (akt) = 84 

Årskurs 7 
N (akt) = 78 

    %     %     %   % 
Lek    10     3     8    1 
Vara ute      1    -     -    - 
Umgås      8    11     8   12 
Fysisk aktivitet      8     8     8     6 
Org. Aktivitet    42    48    19   28 
Tv, film     4      3             4     1 
Dataspel, Internet      1      -      6    - 
Nöjen      7    13    19   17 
Handla/ärende    10      9    13   27 
Övriga aktiviteter14     9     5    14     8 
Summa 100 100   100 100 

Källa: dagboksstudien 

Som framgår av tabell 14 finns det fler skillnader mellan vad barn i olika 
åldrar ägnar sig åt i andra bostadsområden. En något större andel av sjunde-
klassarnas än av femteklassarnas aktiviteter i andra områden utgörs av orga-
niserade aktiviteter och sjundeklassarna har också fler aktiviteter i kategorin 
umgås. Femteklassarna leker något mer istället.  

I kapitel fem visades att barn utan kompiskontakter med barn från andra 
bostadsområden tillbringade mindre tid i andra områden än barn med kon-
takter utanför det egna området. Tabell 15 visar att detta även avspeglas i 
antalet aktiviteter som barnen ägnar sig åt där, som är lägre för barn utan
kompiskontakter. Tabellen visar vidare att dessa barn också ägnar sig åt 
andra aktiviteter när de vistas utanför det egna bostadsområdet än vad barnen 
med kompisar i andra bostadsområden gör. 

14 Här ingår i det här fallet även läsa/skriva och lyssna musik eftersom dessa aktiviteter utgör 
mindre än 1 procent av aktiviteterna i andra bostadsområden. 
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Tabell 15. Aktiviteter i andra bostadsområden. Andel av fria aktiviteter för barn med 
och utan kompiskontakter i andra bostadsområden. 

Vardagar Helgen 
 Barn med  

kompisar i
andra områden 
N (akt) = 220

Barn utan
kompisar i
andra områden 
N (akt) = 66 

Barn med 
kompisar i
andra områden 
N (akt) = 120

Barn utan 
kompisar i
andra områden 
N (akt) = 41

% % % % 
Lek  7   -   6   - 
Vara ute  -   2   -   - 
Umgås 11   3 12   5 
Fysisk aktivitet  8   9    8   5 
Org. Aktivitet 41 61 22 32 
Nöje 10   9 15 22 
Tv, film  4   -   3   - 
Dataspel, Internet  1   -   4   - 
Ärende  9 12 19 22 
Övrig aktivitet15

 8   5 11 15 
Summa        100         100         100          100 

Källa: dagboksstudien 

Större andelen av aktiviteterna i andra bostadsområden utgörs för barnen 
utan kompiskontakter av organiserade aktiviteter, framförallt på vardagar. 
En mycket liten del av dessa barns aktiviteter är icke-organiserade fritidsak-
tiviteter som att leka, umgås, titta på tv och dataspel/Internet, det vill säga 
sådana aktiviteter som ofta utövas i eller i närheten av kompisars bostad. De 
icke-organiserade aktiviteter som barnen ägnar sig åt i andra bostadsområden 
är istället att åka och handla på stormarknad i stadens ytterkant och att gå på 
stan eller på bio i stadskärnan. Detta visar tydligt att kompisar inte bara lig-
ger bakom andelen tid barn tillbringar i andra bostadsområden, det visar 
även att kompisar har betydelse för i vilka typer av rum samt i vilka bostads-
områden barn tillbringar sin tid och med vad. Den tid som barn utan kom-
piskontakter tillbringar utanför det egna bostadsområdet fylls framförallt 
med organiserade aktiviteter som sker i stadens institutionella rum. De icke-
organiserade aktiviteterna som dessa barn ägnar sig åt under dagboksveckan 
är handla och nöjen i stadens centrum eller ytterkant. Få tillfällen finns för 
dessa barn att få personlig erfarenhet av och kunskap om andra – mer renod-
lade – bostadsområden, och om dem som bor där. Däremot finns tillfälle till 
detta i stadens centrum. 

De barn som har angett att de har kompiskontakter med barn i andra bo-
stadsområden ägnar också en stor andel av sina aktiviteter åt organiserade 

15 Här ingår i det här fallet även nöje, läsa/skriva och lyssna musik. 
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aktiviteter samt åt nöjen i stadskärnan samt att åka handla i stadens ytterkant. 
De ägnar sig dock även åt icke-organiserade aktiviteter som lek, umgås, med 
mera i de bostadsområden där kompisar bor. Dessa barn ägnar sig också åt 
fler olika aktiviteter utanför det egna bostadsområdet, framförallt på helgen. 

Kompisar på vardagar och familjen på helgen 
Tabell 16 visar att barnen ägnar sig åt den största andelen av sina aktiviteter i 
andra bostadsområden på vardagar tillsammans med kompisar, även om 
andelen är mindre här än i det egna bostadsområdet. På helgen ägnar sig 
barnen åt ungefär hälften av alla aktiviteter tillsammans med någon i famil-
jen istället. Aktiviteter som barnen utövar själva i andra områden är förhål-
landevis få. Femteklassarna gör mer själva på vardagar än sjundeklassarna 
medan sjundeklassarna ägnar sig åt fler aktiviteter tillsammans med kompi-
sar då. Femteklassarna är istället mer kompisorienterade på helgen då sjun-
deklassarna i större utsträckning är med familjen. 

Tabell 16.  Sällskap i andra bostadsområden. Andel av fria aktiviteter för barn i 
årskurs 5 och 7.

Vardagar Helgen 
 Årskurs 5

N (akt) = 152
Årskurs 7

N (akt) = 130
Årskurs 5

N (akt) = 84
Årskurs 7

N (akt) = 78
    %   %    %    % 
Själv     8   2           1    3 
Familjemedlem(-mar)   23         15   43  51 
Släkt(-ingar)     3    2     2    6 
Kompis(-ar)   36         45   37  13 
Barn på organiserad aktivitet   26  32   15  27 
Kompis familj     1    -    -   - 
Lärare     3    2     1   - 
Summa 100 100 100 100 

Källa: dagboksstudien 

Tabell 17 visar att barn som har kompiskontakter med barn som bor i andra 
bostadsområden än de själva utövar en större andel av sina aktiviteter i andra 
bostadsområden själv eller med kompisar än barn som saknar kompiskontak-
ter med barn som bor i andra bostadsområden. Barnen utan kompiskontakter 
utanför det egna området vistas emellertid också i andra områden tillsam-
mans med kompisar, vilket innebär att barnen vistas där tillsammans med 
kompisar från det egna bostadsområdet. Som jag nämnde i föregående av-
snitt ägnar sig dessa barn förutom organiserade aktiviteter även åt att gå på 
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stan eller på bio. Detta gör de i stor utsträckning tillsammans med kompisar 
(från det egna bostadsområdet). 

Tabell 17. Sällskap i andra bostadsområden. Andel av fria aktiviteter för barn med 
och utan kompiskontakter i andra bostadsområden. 

Vardagar Helgen 
Barn med 
kompisar i 
andra områden 
N (akt) = 220 

Barn utan
kompisar i 
andra områden 
N (akt) = 66 

Barn med 
kompisar i 
andra områden 
N (akt) = 120  

Barn utan
kompisar i 
andra områden 
N (akt) = 41 

   %    %    %   % 
Själv     5     5     3   - 
Familjemedlem(-mar)   20   18    39   63 
Släkt(-ingar)     2     3     6    - 
Kompis(-ar)   42   35    30   12 
Barn på organiserad 
aktivitet

  28   36    21  24 

Kompis familj    -    2    -     - 
Lärare    3    2     1    - 
Summa 100 100 100 100 

Källa: dagboksstudien 

Aktiviteter utan vuxna 
Enligt dagböckerna utövar barnen 42 procent av sina aktiviteter i andra bo-
stadsområden utan vuxna. Detta är en mycket mindre andel än för aktiviteter 
i det egna bostadsområdet där andelen var 81 procent. Eftersom andelen 
icke-organiserade aktiviteter är mycket mindre i andra bostadsområden än i 
det egna förefaller detta logiskt. 

Barnen i årskurs 7 ägnar sig åt fler av sina aktiviteter i andra bostadsom-
råden utan vuxna på vardagar än barn i årskurs 5 (76 procent respektive 57 
procent). På helgen är deras andel ”vuxenfria” aktiviteter dock mindre än för 
barnen i årskurs 5 (29 procent respektive 51 procent). Anledningen till denna 
skillnad är förmodligen att sjundeklassarna på helgen utövar en större andel 
organiserade aktiviteter i andra bostadsområden samt att de åker och handlar 
med familjen. En annan sak som kan påverka resultatet är att, som jag 
nämnde inledningsvis, aktiviteten förflyttningar inte är inräknade i var bar-
nen ägnar sig åt sina aktiviteter. Det är möjligt att barnen i årskurs 7 i större 
utsträckning tar sig till sina organiserade fritidsaktiviteter på egen hand än 
barnen i årskurs 5.

Barnen med kompiskontakter i andra bostadsområden har fler aktiviteter 
utan vuxna än barnen utan kompiskontakter i andra områden både på varda-
gar (70 procent respektive 45 procent) och på helgen (51 procent respektive 



127

17 procent). Skillnaden mellan dessa grupper är större än skillnaden mellan 
årskurserna. Anledningen till detta är att barnen som inte har kompiskontak-
ter i andra bostadsområden inte heller sysslar med så många icke-
organiserade aktiviteter i kategorierna lek, umgås osv. där. Som diskuterades 
tidigare i kapitlet ägnar dessa barn sig mest åt organiserade aktiviteter och att 
åka och handla (främst med familjen) samt biobesök när de är utanför det 
egna bostadsområdet.  

Barn från olika bostadsområden 
Som visas i kapitel fem tillbringar barn från olika bostadsområden också 
olika mycket tid i andra bostadsområden. Barnen från Stenby tillbringar 
mest tid där, tätt följda av barnen i Sandberga. Sedan följer barnen från 
Norrbacka och därefter barnen från Backhagen. Liksom i det egna bostads-
området hänger tiden barnen tillbringar i andra områden ihop med antalet 
aktiviteter de har där.

Barnen från Stenby och därefter Sandberga utövar flest organiserade ak-
tivitetstillfällen per barn i andra bostadsområden (1,7 respektive 1,45). Jäm-
förelsevis har Norrbackabarnen 0,58 sådana tillfällen per barn och Backha-
genbarnen 0,13. Av Stenbybarnens och Sandbergabarnens aktivitetstillfällen 
utgörs också en större andel av organiserade aktiviteter (45 procent respekti-
ve 37 procent) än vad det gör för Norrbackabarnen och Backhagenbarnen 
(19 procent respektive 13 procent). Även här är det förmodligen dessa barns 
socioekonomiska situation som har betydelse. Barns socioekonomiska famil-
jebakgrund har ofta konsekvenser för exempelvis hur långt hemifrån man 
kan ha fritidsaktiviteter. Som Lia Karsten visar skjutsas barn från familjer 
med högre socioekonomisk status i större utsträckning än barn från mindre 
privilegierade familjer.16

Ungefär 30 procent av barnens aktiviteter i andra bostadsområden sker 
utan vuxna vilket är mindre än andelen aktiviteter som barnen ägnar sig utan 
vuxna i det egna bostadsområdet. Inga större skillnader finns mellan barn 
från olika bostadsområden. 

Vad görs med vem utanför staden? 
Inte oväntat är det framförallt på helgen som barnen vistas utanför staden. 
Som framgår av kapitel fem är det nästan enbart barn med svensk bakgrund 
som tillbringar tid utanför staden. Det är också vanligare för barn till förälder 
med högskoleexamen att tillbringa tid utanför staden. Totalt 41 barn har 
bedrivit aktiviteter utanför staden på helgen varav 15 barn deltar i någon typ 
av organiserad aktivitet där som att spela match eller delta i en tävling, nio 

16 Karsten, Lia (2002:237). 
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åker till ett utflyktsmål, åtta hälsar på vänner till familjen eller släktingar, sju 
åker till sommarstugan med familjen och tre av barnen gör någon typ av 
ärende tillsammans med familjen. Inte oväntat företog barnen merparten (66 
procent) av sina aktiviteter tillsammans med familjemedlemmar och/eller 
släktingar. Möjligheter till deltagande i organiserade aktiviteter, tillgång till 
bil och sommarstuga samt resurser att upprätthålla ett socialt nätverk utanför 
staden är faktorer som sannolikt ligger bakom den ”klasskodade” vistelsen 
utanför staden. 

Sammanfattande diskussion 
Syftet med detta kapitel var att skildra vad barnen gör i hemmet, i det egna 
bostadsområdet, i andra bostadsområden och utanför staden och med vem de 
gör olika saker tillsammans med, samt vilka och hur stor andel av sina akti-
viteter barnen utövar utan vuxna. Tanken har varit att se vilka slags aktivite-
ter barnen bedriver på olika platser för att kunna diskutera och resonera 
kring vilken typ av direkt erfarenhet barnen får av olika platser. Till grund 
för analysen har barnens dagböcker legat.  

Dagboksanalysen visar att den mest förekommande fria aktiviteten i 
hemmet för både barnen i årskurs 5 och årskurs 7 är att titta på tv. Femte-
klassarna anger oftare att de leker och sjundeklassarna att de spelar data- och 
tv-spel. Barnen gör för det mesta detta själva eller med någon i familjen, ofta 
ett syskon. Andelen aktiviteter i hemmet som man företar tillsammans med 
kompisar är förhållandevis liten, både i relation till det totala antalet aktivite-
ter i hemmet och till andelen som görs med kompisar i det egna bostadsom-
rådet. Som jag nämner tidigare anger barnen i kartstudien emellertid ofta det 
egna hemmet eller kompisars hem som mötesplatser på sina kartor. En an-
ledning till att andelen aktiviteter med kompisar i hemmet är liten skulle 
kunna vara att dagboksstudien gjordes i slutet på september. Om den hade 
genomförts mitt i vintern hade kanske bilden varit en annan. 

  I det egna bostadsområdet dominerar icke-organiserade aktiviteter som 
lek, vara med kompis (umgås), fysisk aktivitet och vara ute. I likhet med 
andra studier finns det både ålders- och könsskillnader när det gäller vilka 
icke-organiserade aktiviteter barnen utövar. Majoriteten av alla aktiviteter i 
det egna området företar barnen tillsammans med kompisar. Barnen i årskurs 
7 bedriver en något större andel av sina aktiviteter här själva och med hus-
djur än barnen i årskurs 5. Barnen ägnar sig åt nästan alla aktiviteter själva 
eller med kompisar; utan vuxnas närvaro. Som diskuterades i kapitel två 
visar tidigare studier på vikten av platser i det egna bostadsområdet för ut-
vecklingen av den individuella och kollektiva identiteten. Studier visar också 
att icke-organiserade aktiviteter på egen hand men framförallt tillsammans 
med kompisar ger barn en typ av direkt erfarenhet av platsen som ger möj-
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ligheter att lära känna den väl och att knyta an till den och bli ”insider” på en 
plats.

Som framgick av kapitel fem tillbringar barnen i årskurs 5 mer tid i det 
egna bostadsområdet än barnen i årskurs 7. De har också fler aktiviteter ut-
omhus. Sjundeklassarna har istället mer tid i hemmet och fler aktiviteter vid 
datorn än femteklassarna. Kanske är det så att de något äldre barnen i större 
utsträckning ”är klara” med utforskandet av platser i det egna bostadsområ-
det och har börjat lämna detta rum för att söka sig till andra rum som exem-
pelvis datorns virtuella värld?  

Barnen från framförallt Norrbacka men även från Backhagen har flest 
”vuxenfria” aktiviteter per barn i det egna bostadsområdet. Barnen från 
Stenby och Sandberga är i gengäld i större utsträckning involverade i organi-
serade aktiviteter. Detta för tankarna till Eva Lis Bjurmans studie av arbetar-
barn och medelklassbarn i Stockholm där arbetarbarnen kunde leka ”fritt” 
och hade utvecklat en rik och levande barnkultur med många olika lekar 
medan medelklassbarnen var upptagna av organiserade fritidsaktiviteter.17

Utanför det egna bostadsområdet ägnar sig barnen framförallt åt organi-
serade aktiviteter. Genom organiserade aktiviteter kan barnen lära känna 
barn från andra delar av staden och bli bekant med andra av stadens institu-
tionella rum än skolans. Deltagande i organiserade aktiviteter leder således 
också till en genom direkt erfarenhet förvärvad personlig kunskap om dessa 
platser. Denna relation är dock av ett mera ytligt slag därför att barnen inte är 
fria att röra sig vart de vill och är övervakade av vuxna samt att invånarna på 
platsen ifråga förblir anonyma. Detta gör att barnen förblir ”outsiders” på 
denna plats. Dessutom är institutionella rum klasskodade vilket gör att bar-
nen som möts där har liknande bakgrund även om barnen skulle bo i olika 
bostadsområden. 

När barnen vistas utanför det egna bostadsområdet är de icke-
organiserade aktiviteternas andel mycket mindre jämfört med aktiviteterna i 
det egna bostadsområdet. Detta är framförallt tydligt för de barn som inte 
anger några kompiskontakter i andra bostadsområden under dagboksveckan. 
Andelen aktiviteter som barnen företar utan vuxna är mindre än vad som 
gäller för aktiviteter i det egna området. Barnen i årskurs 5 har en mindre 
andel sådana aktiviteter än barnen i årskurs 7, förmodligen delvis på grund 
av att de är yngre och fortfarande har vissa restriktioner från sina föräldrar 
att tänka på när det gäller vistelser utanför det egna bostadsområdet.  

Tydligt är också att barnen utan kompiskontakter i andra bostadsområden 
har en mindre andel aktiviteter utan vuxna i andra bostadsområden. För des-
sa barn innebär detta att de i mindre utsträckning än barnen med kompiskon-
takter i andra bostadsområden har möjlighet att få den typen av direkt erfa-
renhet av platser utanför det egna bostadsområdet som man får genom att 
företa icke-organiserade aktiviteter tillsammans med kompisar eller på egen 

17 Bjurman, Eva Lis (1981:57). 
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hand. En djupare relation till en plats uppnår barnen genom att ägna sig åt 
spontana aktiviteter och genom att koppla platsen till människor de känner. 
Detta ger barnen möjlighet att bli ”insiders” på en plats. 

På helgen ökar inslaget av aktiviteter som att åka och handla och nöjen.
Att åka och handla med familjen på en plats utanför det egna bostadsområdet 
leder också till en genom egen erfarenhet förvärvad kunskap om och relation 
till platsen, dock inte till en djupare ”insider” relation. Denna möjlighet finns 
däremot när barnen vistas i innerstaden. Både femteklassarna men framför-
allt sjundeklassarna, samt barn med och utan kompiskontakter i andra bo-
stadsområden har börjat gå på stan. Vistelsen i stadens centrum ger barnen, 
för att tala med Lieberg, möjligheter att ”lära sig av staden” genom att be-
trakta och ”visa upp sig” för andra människor. 

För barnen från Backhagen, där flest barn saknar kompiskontakter i andra 
områden samt där barnen i minst utsträckning ägnar sig år organiserade akti-
viteter både i det egna och i andra bostadsområden, ges få tillfällen att ta sig 
till andra bostadsområden. Den begränsade tid som de tillbringar utanför det 
egna bostadsområdet tillbringas till stor del i stadens centrum. De har på så 
vis färre platser att ”lära sig” av och mindre möjligheter att bli insiders på 
platser utanför bostadsområdet än barnen från de andra bostadsområdena, 
som dessutom har fler olika institutionella och sociala rum till sitt förfogande 
på grund av fler organiserade aktiviteter och kompiskontakter i andra bo-
stadsområden.  
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7. Erfarenheter av och känslor för platser 

I de föregående kapitlen har jag gjort en kartläggning och en analys av den 
rumsliga utbredningen av barns vardagsliv huvudsakligen med hjälp av dag-
böckerna. Föreliggande kapitel baseras på kartstudien och behandlar relatio-
nen mellan å ena sidan var barn ägnar sig åt aktiviteter, har kompisar och 
mötesplatser, och å andra sidan var de har platser de känner sig hemma på, 
platser de gillar och gärna är på, platser de inte gillar och helst undviker samt 
platser som de tror att deras föräldrar vill att de undviker.  

Några ord om tillvägagångssättet 
I kartstudien ingick barn i en femteklass i Backhagenskolan (19 barn) och i 
Sandbergaskolan (24 barn) och barnen i en sjundeklass i Norrbackaskolan 
(24 barn) och i Backhagenskolan (16 barn)1. Som jag beskriver i kapitel tre 
fick varje barn två kartor i A3-format samt ett häfte med frågor. Den ena 
kartan var en detaljerad karta med gatunamn, bebyggelse och vägnät (Röda 
kartan) över det bostadsområde där skolan ligger samt omkringliggande 
områden. Den andra kartan var en karta över hela staden med namnen och 
konturerna av de olika bostadsområdena i staden. 

Barnen kunde använda både klistermärken och pennor för att markera oli-
ka platser. Med hjälp av pennorna kunde barnen markera större områden. 
Markeringar som gjorts med klistermärken kallar jag i texten för ”platser”, 
inringade områden för ”områden”. 

Barnen kunde genomföra kartövningen utan problem. Det var i allmänhet 
efter genomgången lätt för dem att orientera sig i kartan på egen hand. 

Bearbetning och analys av kartorna 
Varje karta analyserades genom granskning av pappersversionen (originalet) 
utifrån olika perspektiv. Analysen i föreliggande kapitel har vägletts av föl-
jande frågor: 

Vilka platser har barnen en social relation till och/eller direkt er-
farenhet av genom att de vistats där? Dessa platser representeras i 

1 Se tablå 3 i kapitel fyra för klassernas upptagningsområden. 



132

kartorna av platser där kompisar bor, där mötesplatser finns och 
där barnen ägnar sig åt organiserade aktiviteter.  
Vilka platser har barnen positiva respektive negativa relationer 
till? Platser med en positiv innebörd representeras av platser bar-
nen gillar och gärna är på samt platser de känner sig hemma på. 
Platser med en negativ innebörd är platser barnen ogillar och helst 
undviker samt platser som barnens föräldrar vill att de undviker.  
I vilken utsträckning har barnen en kompis, en mötesplats eller 
ägnar sig åt en aktivitet på platser som de gillar/ogillar, där de 
känner sig hemma på eller som de tror att deras föräldrar vill att 
de undviker inom det egna bostadsområdet och i andra bostads-
områden? Hur relaterar barn till platser de har respektive inte har 
direkt erfarenhet av? 

Varje barns karta utvecklades till en digital version så att samtliga barns 
kartor från varje klass vid behov kunde läggas ihop till en enda kartbild. 
Detta var ett sätt att få överblick över exempelvis spridningen av platser som 
barnen i respektive klass gillar eller ogillar.

Hur kartorna presenteras i texten 
I kapitlet redovisas dels kartorna för samtliga barn i varje klass i form av en 
”kollektiv” kartbild, dels enstaka barns kartor. Antalet barn i Sandbergaklas-
sen och Norrbackaklassen är fler än i Backhagenklasserna vilket innebär att 
det på dessa klassers ”kollektiva” kartbilder finns fler markeringar. 

På en del kartor finns markeringar utanför de i kartan markerade bostads-
områdena. Dessa avser platser i bostadsområden som inte valts ut för studi-
en.

Vilka platser tycker barnen om och vistas de gärna på? 
Barnen har markerat platser de gillar på kartorna med hjälp av följande upp-
gift: ”Sätt gröna klistermärken på den plats eller platser på kartorna som du 
tycker mycket om, där du gärna är. Om det är ett större område använder du 
den gröna pennan och ringar in området.” Sedan kunde barnen kommentera 
varför de tyckte om den eller de platser som de markerade på en av eller 
båda kartorna. Endast två av 83 barn angav att de inte har några platser som 
de tycker om.  

Flertalet omtyckta platser har en social innebörd. Exempel på platser som 
barnen tycker om och gärna vistas på är den egna bostaden och den närmaste 
omgivningen (49 av 81), platser där kompisar bor (44 av 81), samt platser 
där barnen träffar kompisar (51 av 81). En vanlig motivering till varför bar-
nen gillar en plats är den som Felicia i femteklassen på Backhagenskolan 



133

anger: ”därför att jag bor där och de flesta av mina kompisar bor där”. Tidi-
gare studier om vilka platser som barn gillar visar på liknande resultat. I 
Rädda barnens rapport om Jordbro framkom exempelvis att omtyckta platser 
framförallt var platser som barnen förknippade med sociala kontakter.2

Karta 8. Platser som barnen i årskurs 5 på Backhagenskolan tycker om. 

Det är också vanligt att barnen inkluderar platser där de gör saker som de 
tycker om (39 av 81 barn), som att cykla, bada eller spela fotboll.  

En typisk karta från årskurs 5 på Backhagenskolan är den som Sofia 
framställt. På hennes karta syns ett ”kluster” av klistermärken som represen-
terar platsen där hon bor, där kompisar bor, en mötesplats, en omtyckt plats 
samt ett hemmaområde. Speciellt för Sofia är att hon har två sådana kluster: 
ett i området kring mammans bostad och ett kring pappans bostad. En annan 
typisk karta är Antons karta. Han har en omtyckt plats på Backhagenfältet 
(på kartan ligger Backhagenfältet mellan Backhagen, Västerhagen, Klintber-
ga och Sandberga). Karta 8 visar att det är flera barn som gillar fältet, an-
tingen för att de utövar en aktivitet där (som att promenera eller spela fot-
boll) eller av estetiska skäl, för att de tycker att det är fint. Även andra studi-
er visar att barn gillar platser där de kan utöva aktiviteter, naturrelaterade 
platser och estetiskt tilltalande platser.3 Platser som kan användas som göm-
ställen och utkiksplatser är också populära.4 Kartan för årskurs 7 på Backha-

2 Andersson-Brolin, Lillemor m.fl. (1997:14, 15). Se även Heurlin-Norinder, Mia (2005:93). 
3 Ibid. 
4 Heurlin-Norinder, Mia (2005:93) och Hart, Roger (1979:333, 334). 
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genskolan (Karta 9) visar däremot att inget av dessa barn har angett Backha-
genfältet som en omtyckt plats. Detta skulle kunna vara en indikation på att 
de något äldre barnen i kartstudien ägnar sig, som också dagboksstudien 
visar, åt andra aktiviteter än de yngre och därför vistas på andra platser. 

Karta 9.  Platser som barnen i årskurs 7 i Backhagenskolan tycker om. 

Nästan alla barn har omtyckta platser i det egna bostadsområdet men fler än 
hälften av alla barn (53 av 81) har även en eller flera platser de tycker om i 
andra bostadsområden, ofta i anknytning till en kompis eller en aktivitet. En 
mindre typisk karta är Lisas karta. Lisa bor i Backhagen och går i sjunde-
klass i Backhagenskolan. Hon har, förutom sitt eget närområde, ringat in 
hela Sandberga som en omtyckt plats (se markering i karta 9) där hon har 
markerat kompisar och mötesplatser. Hon kommenterar att hon tycker om 
hela Sandberga därför att hon har de flesta av sina kompisar där.  

En annan mindre typisk karta är Albins karta, som går i femteklass i 
Backhagenskolan. Albin är ovanlig eftersom han inte har angett några platser 
han tycker om i Stenby, där han bor. Han relaterar överhuvudtaget inte till 
Stenby. Han har däremot markerat att han gillar en gata i Backhagen där han 
åker inlines med sina kompisar.  

Av de barn som angett att de har en plats de tycker om i ett annat område 
har 16 barn markerat att de gillar att vara i stadens centrum för att ”gå på 
stan”. Framförallt barnen i Norrbackaskolans sjundeklass (21 av 24 barn) har 
angett omtyckta platser i andra bostadsområden än det egna och det är också 
dessa som oftast har markerat ”stan” som en omtyckt plats. Katja från Norr-
backaklassen kommenterar att hon tycker om: ”nästan hela kartan. Har bott 
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här så länge att man känner sig hemma nästan överallt.” Katja förknippar 
platser hon gillar med platser hon känner sig hemma på. 

Karta 10.  Platser som barnen i årskurs 7 i Norrbackaskolan tycker om. 

Jämförelsevis markerar färre barn i sjundeklassen på Backhagenskolan än på 
Norrbackaskolan platser i andra områden (åtta av 15) och enbart ett barn 
markerar stadens centrum som en omtyckt plats. Detta innebär dock inte att 
Backhagenbarnen inte tycker om att gå på stan eller aldrig gör det. För att få 
en uppfattning om vilka bostadsområden som barnen kände till fanns en 
fråga i kartuppgiften som lydde: ”Nämn tre bostadsområden som du känner 
till och skriv om något du har gjort där eller något du har varit med om.” Här 
nämner flera barn från Backhagen att de går på stan ibland. I jämförelse med 
Norrbackabarnen bor Backhagenbarnen dock längre bort från city vilket kan 
göra att de sistnämnda inte vistas där lika ofta och därför inte markerat plat-
sen.
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Karta 11.  Platser som barnen i årskurs 5 i Sandbergaskolan tycker om. 

Barnen i årskurs 5 i Sandbergaskolan har angett många omtyckta platser i 
det egna bostadsområdet samt platser i stadskärnan och områden norr och 
öster om stadskärnan. På karta 11 syns dessa som markeringarna på kartans 
högra sida. Eftersom kartbilden ”tar slut” öster om Norrbacka hamnade des-
sa markeringar som på ett vertikalt streck i kartans högermarginal. Tre barn 
har även angett att de tycker om en plats i Backhagen, där de har en aktivitet. 

Fyra barn (av 24) i denna klass har förutom att de har markerat platser på 
kartan över närområdet också ringat in eller markerat Sandberga som ett 
område de tycker om på den andra kartan; kartan över hela staden, och dess-
utom markerat Backhagen som ett område de inte tycker om eller som för-
äldrarna inte vill att de ska vara i på denna karta. Dessa markeringar kan ses 
som markeringar av platser man tycker om i relation till platser man inte 
tycker om.  

Var känner sig barnen hemma? 
Barnen ritade in de områden de känner sig hemma i med hjälp av följande 
uppgift: ”Ringa in det område eller de områden på kartorna där du känner 
dig hemma med en röd penna”. Nästan alla barn känner sig hemma någon-
stans i staden där de bor. Av samtliga barn som har framställt kartor är det 
fyra som anger att de inte känner sig hemma någonstans i staden. För att 
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förenkla i texten använder jag ibland ordet ”hemmaområden” för att benäm-
na de områden som barnen ringar in som områden där de känner sig hemma.

Man känner sig hemma där man bor 
Kartanalysen visar att de flesta barn (72 av 83 barn) har markerat platsen de 
bor på som en plats där de känner sig hemma. Det dominerande är alltså att 
barnen känner sig hemma just ”hemma”. Några har dock inte angett bosta-
den som utan istället en plats där de har en kompis eller där de gör en aktivi-
tet. Kanske är det så självklart för dessa barn att de känner sig hemma i bo-
staden att de av den anledningen har låtit bli att markera den. Det kan också 
vara så att, som diskuterades i kapitel två, platsen man bor på inte är platsen 
man känner sig (mest) hemma på. Ibland kan det vara platser där man för 
tillfället har värdefulla och utvecklande sociala relationer och tillbringar 
mycket tid som man känner sig hemma på i större utsträckning än bostaden, 
där familjens och boendemiljöns sociala relationer kan upplevas som ”tråki-
ga”.

Några barn i kartstudien har två ”hem”, ett hos mamma och ett hos pappa. 
Dessa har oftast ringat in båda bostäderna som en plats de känner sig hemma 
på. En pojke har emellertid ringat in enbart sin mammas hem. Han har mar-
kerat sin pappas hem som en plats som han inte gillar med kommentaren att 
han inte tycker om sin pappa.  

Sociala platser och platser man tycker om 
Platser där barnen känner sig hemma är också ofta sociala platser, det vill 
säga platser där barnen har en mötesplats eller där det bor en kompis. En 
majoritet av barnen (63 av 83) inkluderar en eller fler mötesplatser, det vill 
säga platser där de träffar kompisar, i sina hemmaområden. Sjundeklassarna 
på Norrbackaskolan inkluderar oftare en mötesplats i sina hemmaområden 
än barnen i de andra klasserna.  

Att platser barnen känner sig hemma på ofta är sociala platser visas också 
genom att en majoritet av barnen (54 av 83) har inkluderat en eller fler kom-
pisars bostad i sina hemmaområden. Årskurs 7 i Backhagen är den klass där 
kompisars hem i minst utsträckning är platser barnen känner sig hemma på, i 
jämförelse med de andra klasserna. Av Backhagenbarnen inkluderar sju av 
14 barn inte en kompis bostad i sina hemmaområden och detta kan jämföras 
med Norrbackaskolan där 17 av 22 barn inkluderar en eller flera kompisars 
hem. En möjlig förklaring skulle kunna vara att barnen i Backhagenklassen 
kanske inte är hemma hos sina kompisar lika ofta som barnen i Norrbacka-
klassen, utan träffas utomhus istället.  

Lika vanligt är att barnen inkluderar platser som de tycker om och gärna 
är på i de områden de ringar in. Av 83 barn inkluderar 54 en plats de tycker 
om i sina hemmaområden. En förhållandevis liten andel (15 av 83) har an-
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gett att de känner sig hemma där de har en organiserad aktivitet. En flicka 
från Västerhagen som går i femteklass i Backhagenskolan känner sig till 
exempel hemma i det stall där hon rider och sköter om en häst. Och en pojke 
i Sandbergaskolan känner sig hemma på sina ”hemmaarenor”, det vill säga 
på de ställen han utövar sina idrottsaktiviteter på andra sidan staden.  

Små och stora ”hemmaområden” 
Andersson-Brolin m.fl. visar att det fanns några olika typer av ”hemmaom-
råden” bland barnen i (den segregerade) förorten Jordbro, Haninge. Barnen 
fick rita in dessa områden på en karta över bostadsområdet. Det vanligaste 
var att barnen inkluderade det egna huset, gården och ett eller några närlig-
gande hus (runt 15-20 hushåll). Andra hemmaområden var större och inklu-
derade grönområden, kompisars eller släktingars hem, en fotbollsplan, bibli-
oteket. Få av barnen angav att de kände sig hemma i hela Jordbro. Några 
kände sig inte hemma alls och ville flytta, ibland till andra delar av Jordbro. 
Det fanns en klar gräns mellan norra och södra Jordbro. Få inkluderade delar 
av ”andra sidan” i sina ”hemmaområden”. Det fanns skillnader mellan stor-
leken på områdena där pojkar och flickor kände sig hemma samt flickorna 
emellan. Flickor i flerfamiljshus ritade minst områden. Därefter kom flickor 
i småhusområden. Framförallt flickor med invandrarbakgrund hade mindre 
områden där de kände sig hemma. Pojkarna ritade i snitt större och fler om-
råden.5

Storleken på de områden som barnen i min kartstudie har markerat att de 
känner sig hemma på varierar. Flertalet barn har ringat in ett litet område 
precis kring klistermärket som symboliserar bostaden, eller ett något större 
område kring bostaden som ofta också innefattar en eller flera kompisars 
bostäder och mötesplatser. Några har ringat in större delen av bostadsområ-
det eller hela området. Vanligt är också att barnen har ringat in flera små 
områden. Dessa innefattar då oftast den egna bostaden och en eller flera 
kompisars hem. 51 barn har ringat in ett eller fler små eller mindre områden 
(bostaden, gatan eller några gator) och 29 barn har ringat in större eller stora 
sådana områden (ett område som sträcker sig över en större del av bostads-
området, över hela bostadsområdet eller över flera bostadsområden).  

Storleken på de inringade hemmaområdena varierar också inom varje 
klass. I karta 12 visas de områden där barnen i årskurs 5 i Backhagenskolan 
känner sig hemma. Av barnen som går här men bor i Västerhagen har två av 
fyra barn ringat in hela Västerhagen, vilket också syns på kartan. Endast ett 
av de 13 barnen som bor i Backhagen har ringat in hela Backhagen. Den här 
pojken har även ringat in Västerhagen, som officiellt hör till Backhagen.  

5 Andersson-Brolin, Lillemor m.fl. (1997:11). 
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Karta 12. Områden där barnen i årskurs 5 på Backhagenskolan känner sig hemma. 

En jämförelse med femteklassarna på Sandbergaskolan (karta 13) visar att en 
större andel i Sandberga i jämförelse med Backhagenklassen, fem av 24 
barn, har ringat in större delar av sitt bostadsområde eller hela bostadsområ-
det som ett område de känner sig hemma i.  

Att något fler av barnen som bor i Västerhagen och av dem som bor i 
Sandberga ringar in ett större område där de känner sig hemma än barnen 
som bor i Backhagen har förmodligen att göra med den fysiska utformningen 
av de olika bostadsområdena. Bebyggelsen i Sandberga och Västerhagen 
består till stor del av småhus och de båda områdena har gatunät som är 
sammanhängande. I Backhagen blandas olika upplåtelseformer och hustyper 
i större utsträckning. Här finns det både radhus och flerfamiljshus. Dessutom 
hänger gatunätet inte ihop på samma vis utan varje gata utgör istället ett 
mindre, avskilt ”område”, det vill säga skapar enklavliknande strukturer.
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Karta 13. Områden där barnen i årskurs 5 i Sandbergaskolan känner sig hemma. 

Att hustyp och hur husen är byggda i förhållande till varandra kan spela roll 
för var man känner sig hemma visar även Andersson-Brolin & Lindén i en 
studie av var invånare i olika typer och konstellationer av flerfamiljshus 
kände sig hemma. Hustyper, storlek på hus och hur husen var grupperade 
hade betydelse för hur stort man kom att uppfatta sitt hemmaområde.6

På kartorna 12 och 13 ser det ut som om de ”små” eller ”mindre” hemma-
områden som barnen i femteklassen i Backhagenskolan har markerat upptar 
mindre fysisk yta i förhållande till de ”små” eller ”mindre” hemmaområdena 
för barnen från Sandbergaskolan. Backhagenbarnens hemmaområden inklu-
derar dock ungefär lika många, eller till och med fler, hushåll eftersom den 
fysiska bebyggelsestrukturen är tätare där än i Sandberga. I Backhagen har 
man i något större utsträckning byggt på höjden än på bredden. Bebyggelsen 
i Backhagen medför alltså att fler människor bor på en mindre yta vilket gör 
att den fysiska tätheten är högre. Som jag diskuterar i kapitel fyra är detta 
något som barn uppskattar därför att kompisar bor närmare. En sådan större 
”kompistäthet” i Backhagen skulle i sin tur kunna vara en anledning till att 
barnen i Backhagenklassen anger mindre områden där de känner sig hemma. 
Att ha nära till kompisar innebär att man inte behöver röra sig så långt vilket 
i sin tur gör att området som man knyter an till blir geografiskt mindre. 

6 Andersson-Brolin, Lillemor & Lindén, Anders (1974:68, 71). 
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Även pedagogen Katarina Gustafson diskuterar områden där barn (11 år) 
känner sig hemma utifrån ett segregationsperspektiv med hjälp av kartor 
över barnens närmiljö. Gustafson finner skillnader i storleken på de områden 
där barnen känner sig hemma mellan barn från en segregerad förort. Barnen 
från Skogskullen, lågstatusdelen i förorten, markerade mindre områden där 
de kände sig hemma än barnen från området Tallvik, högstatusdelen. Gustaf-
son menar att en möjlig förklaring till detta är att Skogskullen är ett mer 
heterogent bostadsområde både när det gäller bebyggelse och befolkning.7

Karta 14. Områden där barnen i årskurs 7 i Backhagenskolan känner sig hemma. 

En blick på de båda sjundeklassernas kartor (karta 14 och 15) visar att de ser 
ganska olika ut när det gäller storleken på de områden där barnen känner sig 
hemma. Kartan för Backhagenskolan har mindre ”hemmaområden” än kar-
tan för barnen i Norrbackaskolan. Bebyggelsestrukturen kan delvis vara för-
klaringen även i detta fall. Rätt många av Norrbackaskolans barn (13 av 18) 
har större eller mycket stora hemmaområden. I Backhagenskolan har enbart 
tre av 16 barn större hemmaområden och dessa tre bor i Sandberga. 

7 Gustafson, Katarina (2001:127-146). 
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Karta 15. Områden där barnen i årskurs 7 på Norrbackaskolan känner sig hemma. 

Bebyggelsestrukturen kan dock inte helt och hållet förklara storleken på 
Norrbackaklassens barns hemmaområden. I och för sig är gatunätet i de bo-
stadsområden där barnen i Norrbackaskolan bor i allmänhet något mer sam-
manhängande än gatunätet i Backhagen. På så vis kan bebyggelsestrukturen 
tänkas spela en roll. Norrbackabarnen bor emellertid i sammanlagt tio olika 
bostadsområden som alla har olika fysisk karaktär och ändå är storleken på 
barnens hemmaområden i allmänhet större för dessa barn.  

Anledningen till att Norrbackabarnens hemmaområden är större än Back-
hagenbarnens måste kanske sökas på ett annat plan än det fysiska. Som visa-
des i kapitel fyra om upptagningsområdenas betydelse för de sociala nätver-
ken, har barnen i Norrbackaklassen geografiskt mycket utbredda sociala 
nätverk på grund av att de har klasskamrater i tio olika bostadsområden. 
Många har också mötesplatser i andra bostadsområden vilket visar att de rör 
sig i dessa områden. Kanske kan det vara så att dessa barns stora individuella 
aktionsradier och därför förtrogenhet med många olika platser, gör att de 
ringar in större hemmaområden i det egna bostadsområdet. Att ha direkt 
erfarenhet av bostadsområden utanför det egna och att känna folk i dessa 
områden gör det kanske lättare att identifiera ett större hemmaområde än om 
man inte har sådan erfarenhet och ett mer utbrett socialt nätverk. Som vi har 
sett i kapitel fyra är den rumsliga utbredningen av kompisnätverk och mö-
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tesplatser mycket mer rumsligt begränsad för sjundeklassarna i Backhagen-
skolan.

Gränsdragning 
Som jag diskuterar i kapitel två kan gränsdragning för var man känner sig 
hemma och var man inte gör det ses som ett sätt att befästa sin egen indivi-
duella och/eller kollektiva identitet och visa vem man är och vem man inte 
är. Ett exempel på hur en karta används i en gränsdragningsprocess är kartan 
från en pojke som bor i Sandberga och går i årskurs 5 i Sandbergaskolan. 
Han har med hjälp av en linje och en kommentar markerat att han känner sig 
hemma ”överallt utom Backhagen” (se markering i karta 13). Den här poj-
kens markering av hemmaområdet kan ses som ett sätt att placera sig själv i 
relation till Backhagen. Backhagen har, vilket diskuterats tidigare, fått en 
stämpel av att vara ett problemområde och, som jag visar längre fram, en 
majoritet av Sandbergabarnen förhåller sig negativt till området på sina kar-
tor.

Inringade ”hemmaområden” i andra bostadsområden 
De flesta hemmaområden som barnen har ringat in finns alltså i det egna 
bostadsområdet men ett antal barn i varje klass har ringat in ett eller fler små 
hemmaområden i andra bostadsområden. I hemmaområden utanför det egna 
bostadsområdet bor ofta en kompis som barnen känner sig hemma hos, något 
som framförallt kartorna som barnen i Norrbackaklassen har gjort tydligt 
visar.

Norrbackaklassens barn har inte bara ritat större ”hemmaområden” än 
barnen från de andra klasserna, de har även oftare angett större hemmaområ-
den i flera olika bostadsområden (nio av 24 barn). Norrbackabarnens stora 
individuella aktionsfält och utbredda sociala nätverk skulle kunna vara för-
klaringen även till detta. Som diskuterades i kapitel två gjorde ett geografiskt 
utbrett socialt nätverk och en personlig kunskap om platser att ungdomarna 
(15 till 21 år) i Watt & Stensons studie (1998) kände sig trygga på dessa 
platser. Min studie visar att även känslor av hemmahörande – som enligt min 
mening är uttryck för ännu något ”starkare” anknytningar till platsen än 
känslor av trygghet – kan uppstå på sådana platser. Att gå i en skolklass med 
stort geografiskt upptagningsområde gör att man får ett mer utspritt kompis-
nätverk. Detta leder i sin tur till att man har en anledning till att vistas på 
dessa platser och en möjlighet att knyta an till dessa.  
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Karta 16. Platser där Natalie i årskurs 7 på Norrbackaskolan har kompisar och 
områden där hon känner sig hemma. 

Ett exempel på en karta med hemmaområden i flera bostadsområden är Na-
talies karta (karta 16). Kartan visar hur de områden där barnen i Norrbacka-
skolans sjundeklass känner sig hemma på kan se ut i relation till var kompi-
sar bor. Natalie bor i ett bostadsområde på kartan öster om Norrbacka men 
har kompisar och områden där hon känner sig hemma i flera andra bostads-
områden. Även om ett antal barn i Sandbergaklassen och de båda Backha-
genklasserna har hemmaområden som är kopplade till kompisar i andra bo-
stadsområden förekommer kartor som Natalies inte bland barnen i de andra 
klasserna.

De stora hemmaområden i kompisars områden som kartorna från Norr-
backaskolan uppvisar finns inte heller på samma sätt i årskurs 7 på Backha-
genskolan. Här går barn från Sandberga och Backhagen men det är enbart en 
flicka (från Sandberga) som ringat in ett litet område i det andra området 
(Backhagen). Inga barn från Backhagen har ringat in ett område där de kän-
ner sig hemma i Sandberga, detta trots att några har kompisar och mötesplat-
ser i varandras områden. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att 
bostadsområdena upplevs som alltför ”olika” varandra för att barnen ska 
känna sig hemma. Den lokala bilden av Backhagen som ett lågstatusområde 
och Sandberga som ett högstatusområde gör det kanske svårare för barnen 
att se platser i det bostadsområde man inte bor i som platser man känner sig 
hemma på.
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Vilka platser ogillar och undviker barnen helst? 
För att ta reda vilka platser barnen i kartstudien har en negativ relation till 
ombads de markera platser de ogillade på kartorna med hjälp av följande 
uppgift: ”Sätt bruna klistermärken på den plats eller de platser på kartorna 
som du inte tycker om, som du hellre undviker. Om det är ett större område 
använder du den blå pennan och ringer in området”. Sedan kunde barnen 
kommentera markeringarna genom att svara på frågan: ”Vad är det för plat-
ser och varför tycker du inte om den här platsen eller de här platserna?”  

Av 83 barn har 22 angett att de inte har några platser som de ogillar och 
undviker. När de har angett att de ogillar en plats har de oftast varken angett 
att de har kompisar som bor där eller markerat mötesplatser eller aktiviteter 
på den platsen.

Mörka skogspartier är ”läskiga” och skolan är ”tråkig” 
Barnen har angett olika anledningar till varför de ogillar en plats. Flera barn 
(16 av 61) anger att de ogillar och undviker skogspartier eller grönområden 
inom eller i närheten av det egna bostadsområdet framförallt när det är mörkt 
för att de tycker att det är otäckt. Detta är den vanligaste anledningen för 
barnen i såväl årskurs 5 som 7 i Backhagenskolan. Även i Rädda Barnens 
rapport om Jordbro pekade barnen (åk 6 och 8) ut mörka skogspartier som 
”farliga” platser där barnen kände sig otrygga. Här kunde det finnas ”otäcka 
typer”. Alla ställen där det kunde finnas ”fullisar, knarkare eller äckliga gub-
bar” ansågs farliga av barnen.8 Samma grönområden utgör dock mötesplatser 
och omtyckta platser för andra barn i min kartstudie. Ett exempel är Backha-
genfältet för framförallt barnen i årskurs 5 på Backhagenskolan, som är en 
omtyckt mötesplats för vissa men ogillas och undviks helst av andra.  

8 Andersson-Brolin, Lillemor, Brolin, Sara & Rosenblad, Fanny (1997: 14, 15). 
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Karta 17. Platser som barnen i årskurs 7 i Backhagenskolan inte gillar.  

Flera barn anger att de inte tycker om skolan, till exempel för att den är trå-
kig (14 av 61). Det är framförallt sjundeklassarna i Norrbackaskolan som 
markerar skolan negativt medan femteklassarna i Backhagen inte gör det 
alls. Även i Jordbro-studien var skolan en ”tråkig” plats för många barn.9 Att 
ge uttryck för att skolan är tråkig skulle kunna vara något som hör ihop med 
barnens ålder.

Endast en flicka (åk 5 Sandbergaskolan) anger att hon tycker en viss gata 
är läskig därför att bilarna kör för fort. En rädsla för trafiken på vissa farliga 
trafikplatser fanns även i Jordbro-studien.10

Katarina Gustafson fann i sin studie att flickor och pojkar var rädda för 
olika saker. Flickor var rädda för fulla gubbar och otäcka typer medan pojkar 
var rädda för att hamna i bråk och slagsmål.11 Jag har dock inte hittat några 
tydliga sådana könsskillnader i min kartstudie.  

9 Andersson-Brolin, Lillemor, Brolin, Sara & Rosenblad, Fanny (1997: 14, 15). 
10 Ibid. 
11 Gustafson, Katarina (2001:140). 

StenbyStenbyStenbyStenbyStenbyStenbyStenbyStenbyStenby
KlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintbergaKlintberga

VästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagenVästerhagen

NorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbackaNorrbacka

SandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandbergaSandberga

EnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlundaEnlunda
BackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagenBackhagen

Platser som barnen i Backhagenskolan åk7 inte gillar
Områden som barnen i Backhagenskolan åk7 inte gillar



147

Karta 18. Platser som barnen i årskurs 5 i Backhagenskolan inte gillar. 

Socialt relaterade rädslor i egna och andra bostadsområden 
Några barn (åtta av 61) har angett att de ogillar platser i det egna bostadsom-
rådet på grund av att det finns bråk där eller ”konstiga” människor. Sex av 
dessa barn går i Backhagenskolan och två i Norrbackaskolan. Några av 
Backhagenbarnen nämner några gator där de tycker att det är bråkigt eller 
där det bor konstiga människor. Bland barnen från Sandbergaskolan är det 
ingen som anger att de ogillar en plats i det egna området av sådana anled-
ningar. Även i Jordbro-studien fanns det barn som ogillade platser av lik-
nande anledningar, som platser där det fanns ”konstigt folk”, ”ungdomar 
som gapar och skriker” eller ”gäng som bråkar och tjafsar”. Några av barnen 
i Jordbro nämnde också att de inte tyckte om platser där det fanns ”rasister” 
eller ”utlänningar”. 12 I min kartstudie ger dock inget av barnen uttryck för att 
de ogillar platser av dessa sistnämnda skäl. En annan typ av platser som någ-
ra av barnen i Jordbro angav som att de inte gillade men som inget av barnen 
i min studie pekade ut var platser där det var smutsigt och stökigt.13

Det är vanligast att barnen har angett en plats de ogillar i ett annat än sitt 
eget bostadsområde. Av de 34 barn som har angett att det ogillar en plats på 
grund av det jag kallar för socialt relaterade rädslor, har 26 angett att de ogil-
lar en plats utanför det egna bostadsområdet. Medan de barn som angett en 

12 Andersson-Brolin, Lillemor, Brolin, Sara & Rosenblad, Fanny (1997: 14, 15). 
13 Ibid.
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plats som de inte gillar i det egna bostadsområdet har preciserat platsen till 
att omfatta en gata eller en viss person, så har de som markerat en sådan 
plats i ett annat bostadsområde oftast angett, antingen med hjälp av en in-
ringning eller med hjälp av en kommentar, att de ogillar hela bostadsområdet 
eller stora delar av det. Som vi ska se längre fram i kapitel åtta finns en så-
dan tendens också bland barnen i gruppintervjuerna. 

Majoriteten av de barn som relaterar negativt till ett annat bostadsområde 
(21 av 26) går antingen i Norrbackaskolan eller i Sandbergaskolan. Det bo-
stadsområde som ogillas och helst undviks av flest barn (18 av 21) är det 
som problemområde stämplade bostadsområdet Backhagen. Karta 19 visar 
att många av barnen i Sandbergaskolan (11 av 18) har negativa känslor gent-
emot Backhagen. Några har valt att sätta ett klistermärke vid namnet Back-
hagen på kartan och andra har ringat in en del av eller hela Backhagen som 
ett område de inte gillar. Vissa barn har ringat in området kring Backhagen 
centrum. Två barn har även inkluderat en del av Enlunda i sina inringade 
områden. Inget barn har inkluderat villaområdet Västerhagen, som officiellt 
är en del av Backhagen, i det ogillade området. Kanske förknippas Västerha-
gen inte med Backhagen av Sandbergabarnen eller eller också gör det fak-
tum att det går en flicka från Västerhagen i klassen att barnen inte relaterar 
negativt till området. Några av Sandbergabarnen har också angett att de har 
mötesplatser hos flickan i Västerhagen. 

Karta 19. Platser som barnen i årskurs 5 i Sandbergaskolan inte gillar. 
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Sandbergabarnen förklarar sina negativa känslor gentemot Backhagen med 
kommentarer som: ”Det är bråkigt”, ”Mycket rån där”, ”De är så dumma där 
och läskiga. Jag vågar inte gå där själv”, ”Det finns så många konstiga män-
niskor där, det kan vara läskigt”.  

De barn i Norrbackaskolan som ogillar Backhagen (sju av 20) kommente-
rar sina markeringar på följande vis: ”Vissa folk är störiga där”, ”För att det 
är farligt”, ”Inga människor som är trevliga”, ”Jag gillar inte Backhagen 
särskilt mycket för man blir påhoppad av kaxiga små pågar”, ”Det är så 
mycket bråk där”. Även om dessa barn utgör en minoritet av Norrbackaklas-
sens barn är det anmärkningsvärt att det överhuvudtaget finns några barn i 
denna klass som förhåller sig negativt till Backhagen på sina kartor, samt att 
de gör det genom att markera namnet Backhagen på kartan eller genom att 
ringa in hela området (karta 20). Norrbacka ligger förhållandevis långt ifrån 
Backhagen och barnen i Norrbackaklassen behöver egentligen knappt ha en 
relation till området alls. 

Karta 20. Platser som barnen i årskurs 7 i Norrbackaskolan inte gillar och helst 
undviker. 

Det finns få tecken i kartorna på att de barn som relaterar negativt till Back-
hagen har regelbunden direkt erfarenhet av området. De flesta varken bor 
eller går i skolan i Backhagen eller har kompisar, mötesplatser eller aktivite-
ter där. Det skulle kunna vara så att deras negativa uppfattningar om Back-
hagen beror på tidigare erfarenheter barnen har gjort i Backhagen. Det skulle 
också kunna vara så att barnen har blivit influerade av de negativa föreställ-
ningarna som finns i media och bland många av stadens invånare, och alltså 
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bygger sina uppfattningar på indirekt erfarenhet. Den sistnämnda förklaring-
en får stöd av att de få barn i Sandbergaskolan och Norrbackaskolan som har
någon typ av på kartorna dokumenterad personlig erfarenhet av Backhagen 
inte relaterar negativt till området. En flicka från Sandbergaskolan exempel-
vis har en kompis i Backhagen och en annan flicka från samma skola tränar 
simhopp i Backhagenbadet och har angett badet som en omtyckt plats. Den 
här flickan har även angett att hennes mamma inte vill att hon vistas utanför 
sporthallen. En pojke från Sandberga spelar innebandy i sporthallen i Back-
hagen. Gemensamt för dessa tre barn är att de själva inte har negativa käns-
lor för Backhagen. Kanske gör barnens regelbundna direkta erfarenhet av 
Backhagen att de känner till området bättre än deras klasskamrater. Som 
diskuteras i kapitel två medför en god kunskap om platser ofta att barn också 
känner sig trygga där och visar föreliggande kartstudie – bland andra studier 
– att platser som barn rör sig på och har kompisar ofta är platser som de gil-
lar. Även i Norrbackaskolan finns några få barn som anger att de har direkt 
erfarenhet av Backhagen på kartan. Det är några barn som har angett att de 
har en kompis som bor i Backhagen och anger en mötesplats här. Förmodli-
gen är denna kompis en pojke i klassen; barnen har markerat platsen som 
pojken bor på. Liksom barnen i Sandbergaskolan som har en på kartorna 
dokumenterad erfarenhet av Backhagen relaterar inte heller dessa barn nega-
tivt till området. Ett undantag är en flicka i Norrbackaklassen som angett att 
hon har en kompis och en mötesplats i Backhagen men hon har även marke-
rat området som en plats som hon ogillar.  

Helhetsbilden är ändå att en del av barnen i kartstudien verkar vara influe-
rade av de negativa föreställningar som finns om Backhagen men att sociala 
relationer och/eller direkt erfarenhet genom vistelse där ser ut att kunna mot-
verka att barnen själva får en negativ relation till området. Detta stöds även 
av att de barn som går i sjundeklassen i Backhagenskolan men bor i Sand-
berga eller i Västerhagen inte har negativa känslor gentemot Backhagen. För 
dessa barn är Backhagen ett område de har kunskap om genom direkt erfa-
renhet. De går i skolan där varje dag, rör sig genom området och umgås med 
kompisar där. 

Vilka platser vill barnens föräldrar helst att barnen 
undviker?
I kapitel två diskuterades att föräldrars föreställningar om platser har bety-
delse för barns platsbeteende. Det är därför intressant att se lite närmare på 
vilka platser barnen tror att föräldrarna vill att de undviker. Barnen har mar-
kerat dessa platser med hjälp av följande uppgift: ”Sätt svarta klistermärken 
på kartorna på de platser som dina föräldrar helst vill att du undviker. Om 
det är ett större område använder du den svarta pennan och ringar in områ-
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det.” De fick sedan svara på frågan: ”Varför tycker dina föräldrar att du ska 
undvika dessa platser?”.  

Av de 83 barn som gjort kartor har 34 angett att de inte har några platser 
som de tror att deras föräldrar helst vill att de undviker. Klassen där minst
antal barn har angett sådana platser är årskurs 7 i Backhagenskolan (sju av 
16) och den där flest barn angett sådana platser är årskurs 5 i Sandbergasko-
lan (18 av 24).  

Mörka skogspartier, farliga vägar och platser långt hemifrån 
Bland de barn som har angett att de har platser de helst ska undvika är det 
flera (15 av 49) som har markerat vissa skogspartier, grönområden eller vat-
ten. Några barn har markerat att de ska undvika hårt trafikerade vägar (tre av 
49) och några har markerat de platser som föräldrarna anser ligger för långt 
hemifrån.  

Karta 21. Platser som föräldrarna till barnen i årskurs 5 i Backhagenskolan helst 
vill att de undviker.  

Endast femteklassare har angett den sistnämnda orsaken. Sjundeklassarna 
har inte angett platser som föräldrarna tycker att de ska undvika för att det är 
för långt hemifrån, vilket tyder på att de inte har särskilda avståndsrestriktio-
ner inom staden längre. 

Några barn har blivit uppmanade att undvika platser därför att de kommer 
”för sent” till skolan eller hem. En flicka från Sandberga som går i Backha-
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genskolans sjundeklass säger till exempel att hon ska undvika Backhagen 
centrum för att hon kommer ”för sent till lektion”. En pojke i Backhagensko-
lans femteklass anger att föräldrarna vill helst att han undviker Stenby, där 
han har en klasskamrat, därför att han ”kommer hem sent”. 

Att undvika ”fullgubbar” och ”skumma typer” 
Sju barn, som samtliga bor i Backhagen, har markerat platser i det egna bo-
stadsområdet som föräldrarna vill att barnen undviker på grund av den ”stö-
kiga” sociala miljön på dessa platser. I Backhagenskolans femteklass är det 
fyra barn som har markerat sådana platser i Backhagen, där de bor. Två barn 
menar att föräldrarna anser att det kan finnas ”fullgubbar” eller ”skumma 
typer” i Backhagen centrum. En flicka skriver att hon ska undvika en viss 
gata för att ”det finns massa människor som de inte tycker om att jag träf-
far”. En annan flicka anger att hennes föräldrar vill att hon undviker en viss 
gata eftersom ”alla bråkar där”. 

I Backhagenskolans sjundeklass är det tre barn som anger ställen deras 
föräldrar vill att de undviker i det egna bostadsområdet. En pojke anger att 
han ska undvika Backhagen centrum för att det är ”mycket bråk” där. Han 
har dock samtidigt angett Backhagen centrum som en mötesplats. Han gillar 
att vara på biblioteket i Backhagen centrum tillsammans med sina kompisar. 
En annan pojke spelar innebandy i sporthallen i Backhagen centrum men 
föräldrarna vill att han undviker centrum för att det kan finnas ”skumma 
typer” där. En flicka spelar också innebandy i sporthallen där hon även träf-
far kompisar. Hon tycker även om biblioteket i Backhagen centrum och har 
en mötesplats där. I dessa fall är det kanske framförallt de delar av Backha-
gen centrum där man som barn ”inte gör någonting speciellt” som föräldrar-
na vill att barnen undviker. Barnen får vistas i Backhagen centrum när de har 
aktiviteter där, men förmodligen inte i den delen som utgör köpcentrum. 
Backhagen centrum består nämligen av både ett köpcentrum och en service-
del med bland annat bibliotek, sporthall och vårdcentral. 
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Karta 22. Platser som föräldrarna till barnen i årskurs 7 i Backhagenskolan helst 
vill att de undviker. 

De barn som går i Backhagenskolan men som bor i ett annat bostadsområde, 
som Västerhagen eller Sandberga, har inte angett platser som deras föräldrar 
vill att de undviker i det egna bostadsområdet, annat än grönområden. Detta 
gäller även för barnen i Sandbergaskolan och Norrbackaskolan. Istället var-
nas de sistnämnda barnen för platser utanför det egna bostadsområdet av 
föräldrarna. I Norrbackaskolan anger tre barn till exempel att de inte får vara 
i stadens centrum sent på kvällen. Som visas i nästa avsnitt anger flera av 
barnen i Norrbackaskolan och framförallt av barnen i Sandbergaskolan att 
deras föräldrar helst vill att de undviker bostadsområdet Backhagen. 

Varning för ”bråk” och ”fara” i Backhagen 
Anledningarna till att en del av föräldrarna i Sandbergaskolan och Norrback-
askolan vill att barnen ska undvika Backhagen är, enligt barnen, att Backha-
gen (16 barn), eller delar av Backhagen (fem barn), anses utgöra en ”bråkig” 
eller ”skum” miljö. Av de 18 barn i Sandbergaskolan som har markerat plat-
ser på kartan som föräldrarna helst vill att de undviker har 13 angett att 
Backhagen är en sådan plats. Barnen kommenterar sina markeringar exem-
pelvis så här: ”Det finns konstiga människor där, de vill att jag ska vara för-
siktig”; ”I Backhagen finns det mycket kriminalitet”; ”De är rädda om 
mig!”; ”För att det finns skumma typer där i Backhagen”. Som karta 23 visar 
anger Sandbergaklassens barn tydligt att Backhagen är en plats som de tror 
att deras föräldrar vill att de undviker. 
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Karta 23. Platser som föräldrarna till barnen i årskurs 5 i Sandbergaskolan helst vill 
att de undviker.

Av de 14 barn i Norrbackaskolan som har angett platser som de enligt för-
äldrarna ska undvika har åtta barn angett Backhagen. Andra platser som 
Norrbackabarnen har angett är Enlunda (två barn) och Norrbackatorg (ett 
barn som bor i ett område intill Norrbacka). Bland kommentarerna finns 
följande: ”Mycket bråk” (tre barn); ”Det är farligt” (tre barn); ”Konstiga 
människor. Jag kan råka illa ut” och ”Vet ej”.  

En del av föräldrarna till barnen i Norrbackaklassen och framförallt i 
Sandbergaklassen varnar alltså sina barn för Backhagen. Nedan görs en jäm-
förelse mellan de barn som själva anger att de ogillar och helst undviker 
Backhagen och de som har angett att de har blivit uppmanade av föräldrarna
att undvika Backhagen. 

”På kvällen för att det är gängbråk (säkert…)” 
Det är 21 barn som angett att deras föräldrar vill att de undviker Backhagen 
och 19 barn har angett att de själva ogillar och helst undviker Backhagen. 
Det handlar dock om delvis olika barn och 13 barn har både angett att de 
själva ogillar och helst undviker Backhagen och att föräldrarna helst vill att 
de undviker området. Av dessa är det en flicka som har angett att hon har en 
kompis och en mötesplats där. Förutom henne har ingen av dessa barn angett 
att de har någon kompis där och de verkar inte heller ha någon regelbunden 
personlig erfarenhet av Backhagen då de varken markerat en mötesplats eller 
en plats för en aktivitet där.
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Det finns också barn (fem) som har egna negativa känslor gentemot Back-
hagen men som inte har markerat några sådana från föräldrarnas sida. Dessa 
barn har varken kompisar, aktiviteter eller mötesplatser i Backhagen och 
alltså ingen regelbunden direkt erfarenhet av Backhagen, enligt kartorna. 

Karta 24. Platser som föräldrarna till barnen i årskurs 7 i Norrbackaskolan helst vill 
att de undviker.14

Åtta barn har angett att föräldrarna vill att de ska undvika Backhagen men de 
har inte själva relaterat negativt till området. Pojken från Norrbackaskolan, 
vars kommentar till föräldrarnas varningar citeras i rubriken, är en av dem. 
Han är dock den ende som, med hjälp av en kommentar, visar sig skeptisk 
till föräldrarnas uppmaningar. De andra barnen anger enbart att föräldrarna 
anser att det är bråkigt eller farligt i Backhagen, utan att ifrågasätta detta i 
kommentaren. Två barn, en flicka från Sandbergaskolan och en pojke från 
Norrbackaskolan, har på kartan angett att de har en aktivitet i eller social 
relation till Backhagen. Pojken har en kompis i Backhagen och en mötes-
plats hemma hos kompisen. Föräldrarna vill helst att han ska undvika Back-
hagen för att det är ”mycket bråk” där. Flickan tränar simhopp i Backhagen-
badet och har markerat badet som en omtyckt plats. Hon skriver att hennes 
mamma inte vill att hon ska gå utanför sporthallen. Istället för att, som flera 
av föräldrarna till Sandbergaklassens barn verkar göra, uppmana barnen att 

14 Denna karta är något missvisande då en pojke har markerat Backhagen med flera klister-
märken vilket gör att det ser ut som om fler barn än åtta har markerat Backhagen som en plats 
deras föräldrar vill att de undviker. 
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undvika hela Backhagen eller Backhagen centrum, specificerar flickans 
mamma den plats utanför Backhagen centrum som hon inte vill att flickan 
ska vistas på.

När barnen har en personlig relation till en plats tvingas föräldrarna vara 
mer specifika i sin placering och avgränsning av ”faran”, om de nu anser att 
det finns någon sådan. Det skulle också kunna vara så att de barn som har en 
personlig relation till Backhagen har föräldrar som själva är skeptiska till 
föreställningar om Backhagen som ett farligt bostadsområde. Barnen som 
bor i Sandberga eller Västerhagen men går i Backhagenskolan har exempel-
vis inte angett att föräldrarna varnar dem för platser i Backhagen.15 Det är 
egentligen bara föräldrarna till en flicka från Västerhagen som inte vill att 
hon ska vistas själv i Backhagen centrum på kvällstid. Även här har föräld-
rarna specificerat när de tycker att dottern ska undvika centrum och placerat 
”faran” på kvällstid. Barnen ringar in stora områden när de varken har några 
kompisar, aktiviteter eller mötesplatser i detta område. Kanske är det så att 
när barnen har en aktivitet i Backhagen tvingas föräldrarna avgränsa vilka 
platser inom området som de vill att barnen undviker, som hos flickan som 
tränar simhopp. 

Sammanfattande slutsatser 
Kartstudien visar att barn ofta har positiva känslor i relation till platser där de 
har sociala relationer och/eller som de regelbundet rör sig på. Omtyckta plat-
ser till exempel har ofta en social innebörd för barnen på det viset att de i 
regel är mötesplatser och platser där kompisar bor. Platser där barnen ägnar 
sig åt en organiserad aktivitet är också ofta platser barnen tycker om, även 
om barnen anger detta i något mindre utsträckning än platser där kompisar 
bor och mötesplatser finns. Några barn har markerat platser de tycker om i 
relation till platser de inte tycker om.  

Platser barnen känner sig hemma på är, förutom bostaden, ofta mötesplat-
ser eller platser där kompisar bor. Det är inte lika vanligt att barnen inklude-
rar en plats där de har en organiserad aktivitet. Anledningen till detta är för-
modligen att barnen varken vistas där eller träffar sina kompisar där lika ofta 
som på andra platser. Som diskuteras i kapitel två krävs det både att man rör 
sig ofta och mycket på en plats samt har meningsfulla sociala relationer där 
för att känslor av förankring ska uppstå. Storleken på ”hemmaområden” 
varierar mellan barnen och mellan klasserna. Det verkar som att bostadsom-
rådenas fysiska utformning och bebyggelsestruktur spelar roll för hur stora

15 Något som ger stöd till att föräldrar till barn som går i skolan i Backhagen men inte bor där 
själva kan vara skeptiska till negativa föreställningar om området är en kommentar i föräldra-
enkäten som bifogades dagboksstudien. En förälder till ett barn från Sandberga skrev att 
Sandberga är ett bra bostadsområde för barn att växa upp om man: ”vidgar barnens vyer 
genom att låta dem gå 6:an och högstadiet i Backhagen”. 
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hemmaområden barnen markerar inom det egna bostadsområdet. Norrbacka-
barnens kartor visar emellertid att även den rumsliga utbredningen av bar-
nens aktivitetsfält verkar ha betydelse för hur stora hemmaområden barnen 
ritar in i de egna områdena. Dessutom markerar dessa barn också ofta större
hemmaområden i flera bostadsområden. Att ha kompisar och mötesplatser i 
flera bostadsområden verkar alltså dels göra det lättare att markera större 
hemmaområden i det egna bostadsområdet, dels underlätta inte bara känslor 
av trygghet på platser i andra bostadsområden, som Watt & Stensons studie 
visar, utan även att känna sig hemma på dessa platser. Detta under förutsätt-
ning att bostadsområdena inte upplevs som alltför olika vilket skulle kunna 
vara fallet när det gäller Backhagen och Sandberga. 

Platser barnen inte tycker om är vissa skogspartier eller parker, framför-
allt när det är mörkt. Flera barn anger också skolan som en ”tråkig” plats. Ett 
antal barn, främst från Backhagen, anger att de ogillar platser i det egna bo-
stadsområdet där det finns ”bråk” eller ”konstiga människor” som ”fullgub-
bar”. Till de platser utanför det egna bostadsområdet som ogillas på grund av 
det jag kallar för socialt relaterade skäl hör hela eller delar av bostadsområ-
det Backhagen som markerats av flest barn, främst av dem som går i Sand-
bergaskolan och Norrbackaskolan. Backhagen ses av dessa barn som en 
”bråkig” plats, men få av barnen har någon, på kartorna dokumenterad, re-
gelbunden direkt erfarenhet av området.  Det verkar som en del av barnen 
har blivit influerade av bilden av Backhagen som ett ”problemområde”. Det-
ta verkar även vara fallet för ett antal föräldrar. En del barn har nämligen 
markerat Backhagen som en plats de tror att deras föräldrar helst vill att de 
undviker.  

Platser som ogillas är ofta platser där barnen inte har några kompisar, mö-
tesplatser eller aktiviteter Detta är framförallt fallet när det gäller platser 
utanför det egna bostadsområdet, även om det finns vissa undantag. I rela-
tion till Backhagen är det intressant att de barn som anger en personlig rela-
tion till Backhagen inte markerar Backhagen som något de ogillar på sina 
kartor. När det gäller föräldrarnas varningar för Backhagen visar kartstudien 
att i de fall där barnen har en, på kartorna dokumenterad, personlig relation 
till Backhagen, är föräldrarna (enligt barnen) mer precisa i sina placeringar 
av var ”faran” finns samt i avgränsningar av ”farans” rumsliga utbredning. 
Kanske är detta resultat en indikation på att personliga relationer till och 
genom direkt erfarenhet uppnådd kunskap om platser kan hjälpa till att mot-
verka negativa föreställningar om dessa platser. Som diskuterades i kapitel 
två fann Watt & Stenson att detta var fallet för äldre ungdomar i en engelsk 
stad16 samt visar socialpsykologiska studier som Thompsons m.fl. (2000) att 
föreställningar är mindre stereotypa om de överförs genom information di-
rekt från den berörda gruppen.17 Kartstudien visar att det även verkar finnas 

16 Watt, Paul & Stenson, Kevin (1998:249-260). 
17 Thompson, M.S.; Judd, C. M & Park, B. (2000: 567-599). 
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en sådan tendens när det gäller barn och deras föräldrar. Med detta är inte 
sagt att inte genom indirekt erfarenhet förvärvad kunskap kan motverka ne-
gativa föreställningar. Trots allt har många av barnen i Sandbergaskolan och 
Norrbackaskolan utan någon personlig relation till Backhagen inte angett 
några negativa markeringar.  
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8. ”Det är så, där man bor tycker man det är 
bra” – barns perspektiv på det egna 
bostadsområdet och på andra bostadsområden 

Tillvägagångssättet under intervjuerna och i analysen 
Gruppintervjuer gjordes med barn från sex olika bostadsområden; Stenby, 
Enlunda, Backhagen, Västerhagen, Norrbacka och Sandberga. Som nämns i 
kapitel tre valde jag att inte intervjua barn från Klintberga eftersom det i 
dagboksstudien enbart ingick två barn därifrån. Syftet med intervjuerna var 
att undersöka hur barnen såg på platser i det egna bostadsområdet och i an-
dra bostadsområden.

Med det egna bostadsområdet som utgångspunkt diskuterade vi teman så-
som vad de tycker är bra och dåligt med området, grannar, att känna sig 
hemma, trygghet och otrygghet. När barnen hade diskuterat ett tema när det 
gällde det egna bostadsområdet gick jag över till att fråga hur de såg på detta 
tema när det gällde platser utanför det egna bostadsområdet. Tanken med 
detta var att försöka få fram eventuella skillnader i hur barnen såg på olika 
teman beträffande det egna bostadsområdet och andra områden.  

Vi diskuterade även teman som inte direkt tog sin utgångspunkt i det egna 
bostadsområdet som kompisar, skolan och rykten om platser. Det sistnämnda 
temat, om rykten, valdes eftersom jag var intresserad av att veta om barnen 
hade tankar kring rykten om ”trygga” eller ”otrygga”, ”bra” eller ”dåliga” 
platser samt hur de i så fall resonerade kring sådana rykten. Jag ville också 
veta om barnen från den intervjuade gruppen från det lokalt beryktade bo-
stadsområdet Backhagen var medvetna om områdets dåliga stämpel samt hur 
de såg på detta. Även om bostadsområdena i avhandlingen valdes på grund 
av att de har olika status samt eftersom den delen av staden som de ligger i 
är segregerad, nämnde jag aldrig ordet segregation eller någonting som hade 
med områdenas fysiska eller sociala sammansättning att göra. Jag var också 
noga med att aldrig nämna namn på några bostadsområden eller platser inom 
områden om barnen inte själva nämnde dessa först eftersom jag inte ville 
påverka barnen att koppla ihop vissa platser med vissa företeelser eller upp-
fattningar. Det var barnens egna associationer jag var intresserad av. 
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I analysen av intervjumaterialet stötte jag på ett problem som hade att 
göra med barnens utsagor om rykten om ”bra” och ”dåliga” bostadsområden 
eller platser inom dessa. Det var nämligen ibland svårt att veta när de ut-
tryckte sin egen åsikt och när de uttryckte vad de trodde folk i allmänhet 
tyckte var ”bra” och ”dåliga” bostadsområden. Jag hanterade detta genom att 
noggrant läsa om den delen av intervjun där vi pratade om detta och granska 
hur jag hade ställt frågan och ibland även tidigare frågor. Jag har genomgå-
ende försökt att relatera barnens utsagor om olika teman till vad som sades 
före och efter det textavsnitt som skulle analyseras. 

Tablå 5. Barnen i intervjustudien. 

Pojkarna från Stenby Nils (11 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
 Olle (12 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
 Viktor (12 år) Svensk bakgrund, bor i radhus 
 Samuel (11 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
Flickorna från Västerhagen Lisa (11 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
 Nina (11 år) Svensk bakgrund, bor i kedjehus 
 Sanna (11 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
Flickorna från Enlunda Numa (11 år) Utländsk bakgrund, bor i kedjehus 
 Nea (12 år) Utländsk bakgrund, bor i flerfamiljshus 
 Sara (11 år) Svensk bakgrund, bor i flerfamiljshus 
Flickorna från Sandberga Sandra (14 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
 Linn (14 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
 Tanja (14 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
 Karin (13 år) Svensk bakgrund, bor i radhus 
 Anna (13 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
Pojkarna från Norrbacka Johan (14 år) Svensk bakgrund, bor i flerfamiljshus 
 Peter (13 år) Svensk bakgrund, bor i flerfamiljshus 
 Filip (14 år) Svensk bakgrund, bor i flerfamiljshus 
 Oskar (13 år) Svensk bakgrund, bor i villa 
Pojkarna från Backhagen Salem (12 år)1 Utländsk bakgrund, bor i radhus 
 Sarwan (15 år) Utländsk bakgrund, bor i radhus 
 Farid (13 år) Utländsk bakgrund, bor i radhus 

För att få en uppfattning om hur barnen avgränsar det egna bostadsområdet 
började jag varje intervju med att fråga barnen dels i vilket bostadsområde 
de brukar säga att de bor, dels var de uppfattar att gränserna för området går. 
När det gällde barnen från Stenby, Norrbacka och Sandberga svarar barnen 
att de bor i dessa områden. Gränserna för var området ”började” och ”sluta-
de” stämde överens med bostadsområdenas ”officiella” gränser, det vill säga 
den indelning som både kommunen och stadens invånare använder för att 
skilja stadens olika delar åt.

1 Salem och Sarwan från Backhagen går i sjundeklass men har uppgett att de är 12 respektive 
15 år. 
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Flickorna från Västerhagen berättar att de brukar säga att de bor i Väster-
hagen men att Västerhagen officiellt hör till Backhagen och att de alltså även 
bor i Backhagen. Pojkarna från Backhagen säger att de bor i Backhagen. Av 
deras diskussion framgår att de inte uppfattar Västerhagen som en del av 
Backhagen. Sarwan tror att det hör till Sandberga, och Farid och Salem att 
det utgör ett eget bostadsområde. Salem säger att det ”är så här villor å sånt” 
i Västerhagen. Anledningar till detta är antagligen att områdena är geogra-
fiskt avskilda från varandra samt att bebyggelsestrukturen skiljer sig. Flick-
orna från Enlunda brukar inte säga att de bor i Enlunda. De bor i ett geogra-
fiskt välavgränsat delområde av Enlunda som har ett eget namn men som 
officiellt hör till Enlunda. Enligt flickorna säger invånarna i detta delområde 
att de bor där och inte i Enlunda, förmodligen på grund av att den delen av 
Enlunda ligger geografiskt avgränsat från resten av området.  

Barnens namn på och definition av det egna bostadsområdet utgjorde se-
dan utgångspunkten för resten av intervjun. För att inte ytterligare föra in ett 
nytt namn i texten har jag dock valt att fortsatt kalla det område som Enlun-
daflickorna bor i för Enlunda. 

Barnen trivs i sina bostadsområden 
De intervjuade barnen trivs i sina bostadsområden. När jag frågar barnen 
varför de trivs svarar de i termer av avstånd, eller snarare närhet. De trivs för 
att det är nära till olika saker som är viktiga i deras vardagsliv. Som diskute-
ras i kapitel fem är närheten till kompisar det allra bästa med det egna bo-
stadsområdet för många barn, vilket också barnen i intervjuerna uttrycker. 
Förutom kompisar nämner barnen ett antal andra saker som de gillar med 
sina områden. 

För Sarwan, Salem och Farid från Backhagen är närheten till många fot-
bollsplaner en viktig anledning till att de trivs eftersom fotboll är deras stora 
fritidsintresse. Norrbacka är enligt Filip, Oskar, Peter och Johan ett bra om-
råde då det är nära till ”mycket”, som skolan, kiosken, busshållplatser, stan 
och fotbollsplaner. ”Nära” är naturligtvis ett relativt begrepp. Det beror på 
vad man jämför med. Linn från Sandberga upplever exempelvis att Sandber-
ga ligger ganska nära stadens centrum vilket hon tycker är positivt. Att bo på 
landet skulle hon däremot inte vilja eftersom det ligger så långt ifrån stads-
kärnan. Jämför man Norrbacka med Sandberga så ligger Norrbacka emeller-
tid ganska mycket närmare stadskärnan än Sandberga. Ändå upplever både 
Norrbackapojkarna och Linn att det är nära dit.  

Förutom ”närhet” värdesätter barnen att det finns ”fin natur” i eller i an-
slutning till området. Sara från Enlunda gillar att det inte finns så många 
bilar i Enlunda. Numa tar upp områdets måttliga storlek som en positiv fak-
tor. Hon tycker att det är bra att Enlunda är ganska litet i storlek för det gör 
att alla barnen känner varandra och att ”alla får vara med” när man är ute och 
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leker. Numa förknippar områdets småskalighet med den goda stämningen i 
området.  

En annan sak som barnen tycker är bra med det egna området är att det är 
ett lugnt område. Jag återkommer till vad barnen menar med ett lugnt områ-
de och vad som är motsatsen till lugnt i avsnittet ”Ett lugnt bostadsområde”.  

Trots att barnen bor i bostadsområden med olika förutsättningar när det 
gäller exempelvis bebyggelsestruktur, hustyper och avstånd till stadskärnan 
har samtliga alltså positiva känslor för det egna bostadsområdet. Detta över-
ensstämmer med studier av hur vuxna trivs på platsen de bor på. Hur männi-
skor trivs i sin boendemiljö har ofta ganska lite att göra med bostadsområ-
dets fysiska egenskaper.2 En studie av barn mellan 11 och 15 år i staden 
Kingston på Jamaica visar till exempel att barnen, som bodde i mycket ned-
gångna bostadsområden, hade generellt mycket positiva känslor för sitt om-
råde.3 För barn verkar de sociala relationerna till kompisar vara överordnade 
allt annat i bostadsområdet. Som Eva Lis Bjurman konstaterade i sin studie 
av ”arbetarförorten” i Stockholm var barnen missnöjda med mycket i områ-
det men gemenskapen med kompisar gjorde att de ändå inte skulle vilja flyt-
ta därifrån.4

En tendens i intervjumaterialet är att barnen hela tiden utgår från det läge 
de befinner sig i och jämför med det som de anser är ”sämre” än den egna 
situationen snarare än ”bättre”. Eventuella nackdelar vägs antingen upp av 
det som är sämre någon annanstans eller av det som är positivt i det egna 
bostadsområdet. Barnen framhäver det egna bostadsområdet framförallt som 
ett ”bra” bostadsområde som de trivs i. Några barn menar att deras bostads-
område är ”bäst” men det betyder inte, som Viktor från Stenby poängterar, 
att alla andra bostadsområden är dåliga för det. Gemensamt för barnen i un-
dersökningen är också att de gärna vill att andra ska tycka bra om det områ-
de de själva bor i. Om någon skulle säga att det område man bor i är dåligt så 
skulle man känna sig dålig själv, menar Olle (Stenby). Anna (Sandberga) 
uttrycker något liknande: 

Om man bor i Sandberga så kanske man tycker att det är bra, man vill liksom 
försvara sitt område. 

Barnens försvar av det egna området indikerar att de ser bostadsområdet som 
en del av sig själva, de identifierar sig med andra ord med det område som 
de bor i. Som diskuteras i kapitel två förknippar individer platsen de bor på 
med sig själva, mycket beroende på att andra människor bildar sig en upp-
fattning om dem genom att koppla människan till platsen. Individen placeras
med andra ord i rummet. Det sätt som barnen placerar sig själva i ett ”bra” 
bostadsområde kan i ljuset av detta tolkas som att de vill bli sedda som ”bra” 

2 Vilhelmson, Bertil (2002:34). 
3 Dodman, David. R. (2004:185-198). 
4 Bjurman, Eva Lis (1981:51). 
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personer. Barnen är medvetna om att invånarna på andra platser kopplar ihop 
dem med det bostadsområde de bor i. Dessutom antar de förmodligen att jag, 
som intervjuare, gör samma sak.  

Vad är dåligt eller kan förbättras? 
Även om barnen tycker att det mesta är bra i det egna bostadsområdet finns 
det några saker som de skulle vilja förbättra. När jag frågar vad de tycker är 
dåligt svarar de även här i termer av avstånd eller tillgång.  

Pojkarna från Stenby skulle till exempel vilja ha fler kläd- eller sportaffä-
rer i Stenby och kanske en fotbollsplan ännu närmare där de bor. Flickorna 
från Västerhagen, som går i skolan i Backhagen, tycker att deras skolväg är 
lite för lång samt att det är synd att vissa lekställen försvinner när man byg-
ger nya hus. Pojkarna från Norrbacka tycker att området är bra och att det är 
nära till allt, även om det finns för lite ”kultur” i Norrbacka. Oskar nämner 
den gången då någon hade blivit rånad som något dåligt. Pojkarna från 
Backhagen tycker att ingenting är dåligt med deras område. Det finns en del 
bråk i en viss del av Backhagen men de menar att detta är ingenting som de 
själva drabbas av. Flickorna från Enlunda anser att barnen borde få vara med 
mer i besluten om hur området utformas. Flickorna bor, som nämndes tidiga-
re, i ett litet och geografiskt välavgränsat delområde av Enlunda. De har fått 
vara med och bestämma lite när bostadsrättsföreningen har fattat beslut men 
vill bestämma mer. De berättar om vad de önskar sig i området. De skulle 
exempelvis vilja ha fler lekplatser och de är besvikna över att gungorna togs 
bort i området för att man skulle göra en bollplan. Som jag diskuterade i 
kapitel två fann Lia Karsten att flickor oftare leker på och kring lekredska-
pen medan pojkarna spelar någon form av bollspel på en större yta. Få och 
dåliga lekredskap minskar flickornas andel av det offentliga rummet, och det 
var väl vad som hände i Enlunda när man tog bort gungorna till förmån för 
bollplanen. Kanske är det just detta som flickornas besvikelse är ett uttryck 
för. I ett litet område som delområdet i Enlunda där flickorna bor kan det 
vara särskilt viktigt att planera ytan tillsammans med barnen på grund av det 
begränsade utrymmet.5

Flickorna från Sandberga skiljer sig från de andra barnen i och med att de 
nämner vissa aspekter av den sociala miljön som de skulle vilja ändra på. 
Linn tycker till exempel att folk i Sandberga håller sig för sig själva. Villa-
bebyggelsen med enskilda tomter gör att Sandbergaborna inte ”kommer ut” 
så mycket. Det verkar som om Linn, liksom barnen i Randi Dyblie Nilsens 
studie, skulle uppskatta en något högre täthet i den fysiska miljön för att 

5 Ju mer konkurrens om utrymmet på grund av faktorer som tät bebyggelse och trafik desto 
viktigare är ett barnperspektiv i planeringen. Jämför Björklid, Pia (2001:101); Nilsson, Nic 
(2001:165); Bouw, Carolien & Karsten, Lia (2004:204). 
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möjliggöra fler sociala kontakter.6 Flickorna tycker dock samtidigt om att bo 
i villa och skulle inte vilja att det byggs höghus i Sandberga.  

En annan sak som Sandbergaflickorna nämner är att det är en nackdel att 
befolkningen i Sandberga är övervägande ”svensk”. Sandra tror att det är på 
grund av att det bor så få ”invandrare” i Sandberga som fler i Sandberga än 
till exempel i Backhagen, där det bor fler människor med utländsk bakgrund, 
är ”invandrarfientliga”. Flickorna tycker att man borde blanda bebyggelsen 
mer och bygga även mindre dyra hus så att även de som har mindre pengar 
kan bosätta sig i Sandberga. Flickorna anser alltså att den homogena ”svens-
ka” miljön är en nackdel i Sandberga och att den har konsekvenser för invå-
narnas syn på människor med annan etnisk bakgrund och de föreslår en stra-
tegi för att förändra detta. I samband med detta är det intressant att uppmärk-
samma att sådana tankar även finns bland föräldrarna till barn från Sandber-
ga. I föräldraenkäten som bifogades dagboksstudien fick föräldrarna bland 
annat fylla i vad de tycker är sämst med det egna bostadsområdet. Tre av 
Sandbergaföräldrarna kommenterar att det sämsta med Sandberga är den 
homogena miljön. En förälder skriver att det sämsta är:  

Att det är så segregerat. Vi bor på ”gräddhyllan” och här bor många som inte 
vill beblanda sig med vårt grannområde Backhagen. Vi vill att våra barn ska 
överta våra värderingar och inte påverkas av området.  

Hemmahörande
Barnen berättar att de känner sig hemma i sina bostadsområden. En viktig 
anledning till detta är enligt barnen att de känner till området väl. Barnen 
berättar att de har varit överallt i området och har varit där ”mycket” och 
”ofta” eftersom de har bott där ”länge” eller ”hela livet”. I intervjuerna med 
framförallt flickorna från Västerhagen, pojkarna från Stenby, flickorna från 
Enlunda och pojkarna från Backhagen framkommer att de fortfarande vistas 
mycket i det egna bostadsområdet, både inomhus och utomhus. Så här säger 
till exempel Sanna från Västerhagen: 

Om det kommer nån nu då vet man kanske här är lekparken och här är det 
ena och det andra, här finns det bra gömställen och bra klätterträd å så där… 
Ungefär som att man har utforskat hela Västerhagen liksom. 

Som diskuteras i kapitel två visar Pia Christensen i sin studie av tio-åriga 
barn att barnens intensiva platsanvändning av platser i närmiljön samt min-
nena av deras vistelse på dessa platser leder till känslor av förankring i plat-

6 Nilsen, Randi Dyblie (konferenspapper 2000) refererad i Tillberg, Karin (2001:197). Se 
kapitel fyra. 
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serna.7 Även barnen i min studie ger alltså uttryck för att när man rör sig 
inom området och nyttjar den fysiska miljön ger det en kunskap om området 
som i sin tur leder till känslor av hemmahörande.  

Även sociala relationer är viktiga för känslor av hemmahörande på speci-
fika platser i det egna bostadsområdet, vilket även framkom i kapitel sju där 
barnens kartor analyserades. Flickorna från Västerhagen känner sig till ex-
empel mest hemma precis där de bor därför att det är där de har flest kompi-
sar. I intervjustudien frågade jag dock barnen om de kände sig hemma i det 
område de bor i och inte vilka platser de kände sig hemma på i bostadsom-
rådet.8 Känslan av att höra hemma i det egna bostadsområdet – som för bar-
nen innehåller många olika platser – visar sig i någon mindre grad vara 
kopplad till enskilda kompisar eller specifika mötesplatser än känslan av 
hemmahörande till mer småskaliga platser. Det är en annan, vidare aspekt av 
barnens sociala relationer i bostadsområdet som framhävs mest när det gäller 
känslor av hemmahörande i området. Detta är att barnen känner eller känner 
igen ”alla” som bor där. Med ”alla” menas framförallt andra barn. Flickorna 
från Enlunda till exempel betonar betydelsen av att ha många sociala kontak-
ter i området. Att känna många gör att man slipper känna sig ensam. Man är 
inte beroende av en eller två kompisar utan kan vara tillsammans med 
många. Att ”alla känner alla” är något som är typiskt för Enlunda, menar 
flickorna. Det är dock något som även pojkarna från Stenby, pojkarna från 
Backhagen och flickorna från Västerhagen ger uttryck för.  

Jag tolkar barnens ”alla känner alla” eller ”man känner många” som att 
det inte nödvändigtvis handlar om att alla är kompisar med varandra, utan att 
det även kan handla om kompisars kompisar och andra barn som man känner 
igen för att de bor och leker i området. Dessa kontakter påminner om de som 
Granovetter kallar svaga kontakter9, eller kanske till och med de som Hen-
ning & Lieberg kallar för hälsningskontakter, det vill säga mycket svaga 
kontakter som enbart består i att man hälsar. Henning & Lieberg fann i en 
studie med vuxna respondenter att hälsningskontakter var viktiga för ska-
pandet av en gemenskapskänsla i bostadsområdet.10

Flickorna från Sandberga och pojkarna från Norrbacka, som går i sjunde-
klass, hänvisar däremot inte på samma sätt till kontakten med andra barn i 
området och vistelsen ute i området när det gäller känslor av hemmahörande. 
Flickorna från Sandberga och pojkarna från Norrbacka ger istället enbart 
uttryck för att deras känsla av hemmahörande är knuten till hur länge de har 
bott där och att de därför känner till området väldigt väl. Att de inte nämner 

7 Christensen, Pia (2003:14-21). 
8 Resultaten från intervjustudien och kartstudien när det gäller känslor av hemmahörande är 
ett exempel på att man fångar olika aspekter av ett ämne med olika metoder. För en analys av 
metoder för att undersöka hur barn erfar platser se Cele, Sofia (2006). 
9 Granovetter, Mark (1973). 
10 Henning, Cecilia & Lieberg, Mats (1996:3-26); Olsson, Sören; Sondén, Gerd Cruse & 
Ohlander, Marianne (1997:52). 
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den sociala gemenskapen med andra barn i bostadsområdet kan bero på till-
fälligheter. Det kanske bara inte kom upp till diskussion. Det kan också bero 
på att dessa barn har andra intressen än att vara ute i bostadsområdet, eller att 
de har bytt intressen och har lämnat perioden där de som mest utforskade 
utomhusmiljön i det egna bostadsområdet bakom sig nu när de har blivit lite 
äldre. Som dagboksstudien visade tillbringar femteklassarna något mer tid i 
det egna bostadsområdet än sjundeklassarna. Sjundeklassare tillbringar istäl-
let något mer tid framförallt i hemmet men även i andra bostadsområden. 
Flickorna från Sandberga berättar att de vistas mest inomhus, i hemmet och 
hemma hos kompisar (som framförallt bor i Sandberga men även i andra 
områden), därför att de upplever att det inte finns så mycket att göra utom-
hus. De går också ute på stan ibland. Pojkarna från Norrbacka pratar mycket 
om platser utanför det egna området, som stadens centrum och platser där de 
gör olika aktiviteter. Pojkarna från Backhagen, också de sjundeklassare, 
lägger dock stor vikt vid den sociala samvaron i det egna bostadsområdet, 
där deras stora intresse är att spela fotboll. Det som framförallt gör att poj-
karna från Backhagen känner sig hemma i Backhagen är att det finns många 
barn som kommer från samma land eller talar samma språk som dem själva. 
Salem och Farid har arabiska som modersmål och Sarwan kan förstå men 
inte tala arabiska. Även om de egentligen bara pratar svenska med sina kom-
pisar så ger möjligheten att använda enstaka arabiska ord en känsla av sam-
hörighet och i förlängningen en känsla av tillhörighet till området för pojkar-
na.

FARID: Det är lätt att få kompisar här, i Backhagen. 
SARWAN: Eftersom det är många… 
SALEM: Man känner… ah men typ invandrare, det är enkelt att känna kon-
takt. 
SARWAN: Man kanske har samma språk så… man kan prata med varandra. 
SALEM: Man kommer från ett annat land eller nåt. 

Eftersom det bor många ”invandrare” i Backhagen är det lätt att få kompisar 
där. Backhagenpojkarna känner samhörighet med andra barn som också 
kommer från ett annat land än Sverige. I Bodil Rasmussons avhandling gav 
några barn med utländsk bakgrund uttryck för något liknande. De tyckte att 
det var skönt att det bodde många ”invandrare” där de bodde ”så man slipper 
känna sig ensam”.11 I Virginia Morrows studie uppskattade barnen att bo 
nära kompisar med samma etniska bakgrund.12 Att det är viktigt att vara 
någorlunda ”lik” de människor som bor i bostadsområdet menar emellertid 
även svenskfödde Filip från Norrbacka.  Man känner sig hemma när man 
känner att man ”passar in”, menar han. 

11 Rasmusson, Bodil (1999:115). 
12 Morrow, Virginia (2003:168). 
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Hur är det för de barn som inte har så många kompisar där de bor eller 
kanske inga kompisar alls? Anna från Sandberga tycker, som jag tidigare 
nämnde, att det är en nackdel att de flesta av hennes kompisar bor i andra 
bostadsområden. Trots detta känner hon sig hemma i Sandberga, mycket på 
grund av att hon har bott där hela sitt liv. Kanske knyter hon, som barnen i 
Pia Christensens studie gjorde, sina känslor av hemmahörande till minnen av 
det hon gjorde och var hon rörde sig i Sandberga samt till minnen av de so-
ciala relationer som hon hade där när hon var mindre. Det skulle också kun-
na vara så att Anna numera kopplar sina känslor av hemmahörande framför-
allt till Sandbergas fysiska miljö. Som kulturgeografen Roger Andersson 
visar i sin avhandling var hans intervjupersoners minnen av deras uppväxt-
miljö i större utsträckning knutna till den fysisk-materiella miljön när deras 
sociala relationer med folk på uppväxtplatsen var dåliga eller obefintliga.13

Trygghet och säkerhet
Sociala relationer i bostadsområdet i vidare bemärkelse är för flera av barnen 
även viktiga för känslor av trygghet och säkerhet. Att ”alla känner alla” gör 
det säkert i Enlunda för flickorna som bor där. På andra ställen kan flickorna 
känna sig osäkra eftersom de inte känner dem som bor där. Har man en 
kompis i ett annat bostadsområde gör det att man känner sig lite mer säker i 
det området men inte lika säker som i det egna området där man känner 
många. Så här säger Numa om Enlunda: 

I Enlunda det är så här, inte direkt mysigt men det är så här trevligt ställe. 
Alla känner alla och så här och ingen är så här otrevlig för då säger man bara 
till: ”sluta va otrevlig”. Jag har växt upp här så jag känner mig verkligen 
hemma här för när jag brukar åka till andra ställen känner jag mig lite så här 
osäker. 

I Enlunda känner Numa ”alla” och det finns en trygg atmosfär som gör att 
hon vågar säga ifrån om någon skulle vara otrevlig. Även pojkarna från 
Backhagen menar att de känner sig säkra därför att det är ”litet” och de kän-
ner många. Vikten av att känna de som bor i området för känslor av trygghet 
framhävs även i en engelsk studie av fattiga bostadsområden i London. Bar-
nen (9-11 år) i denna studie ansåg att de bodde i ett farligt bostadsområde 
där det förekom mycket våld och kriminalitet, men de kände sig ändå förhål-
landevis trygga därför att de kände människorna som bodde där och, vilket 
var viktigare, att människorna som bodde där kände de själva.14

När det gäller att känna sig trygg och säker spelar även de vuxna i bo-
stadsområdet en roll för barnen. Vilka de vuxna invånarna i ett bostadsområ-

13 Andersson, Roger (1987:242). 
14 Reay, Diane & Lucey, Helen (2000:422). 
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de är spelar inte så stor roll för barnen bara de inte är otrevliga eller folk som 
”bråkar”. Flickorna från Västerhagen menar exempelvis att det är bättre med 
grannar som inte hälsar men för övrigt inte märks så mycket, än sådana som 
är väldigt otrevliga.  

Flickorna från Västerhagen känner sig säkra i området därför att de tror 
att grannarna kan hjälpa till om det kommer en tjuv på tomten eller om det 
händer något. Även om man inte känner alla grannar känner flickorna att de 
kan vända sig till dem i fall något farligt händer, vilket visar att de känner en 
tillit till dem som bor runt omkring. 

Även pojkarna från Norrbacka känner sig säkra i sitt område därför att de 
känner till dem som bor där: 

DANIELLE: Vad beror det på om man känner sig säker eller inte säker? 
OSKAR: Om man vet att det kanske bor… man vet ju vilka människor som 
bor där och där jag bor är det mest lugna människor som typ jobbar hela tiden 
och inte människor som går å slåss å så här.  
FILIP: Svenssonfamiljer, lugna, trevliga, jobbar. 

Flickorna från Sandberga säger att de känner sig säkra i Sandberga för att det 
”inte händer så mycket”, vilket samtidigt gör området lite tråkigt. De känner 
sig trygga även på grund av att de känner många som bor där. De som bor i 
Sandberga är inte folk som bråkar, utan folk med småbarn, eller gamla, me-
nar flickorna.  

Att veta vilka som bor runt omkring dem är viktigt för att barnen ska kän-
na sig trygga. Detta är fallet även för vuxna invånare vilket Olsson m.fl. 
visar i boken ”Det lilla grannskapet”.15 Dessa kontakter skulle man kunna 
kalla för igenkänningskontakter, det vill säga kontakter med människor som 
man känner igen men inte uttryckligen hälsar på.16

Bostadsområdets fysiska miljö verkar också ha viss betydelse för om bar-
nen upplever området som säkert. Viktor från Stenby berättar att när han var 
liten bodde han i ett radhusområde med en gård i mitten. Att bo på det sättet 
gjorde att han kände sig väldigt säker vilket han tror är viktigt när man är 
liten. Flickorna från Enlunda menar att eftersom deras område är så litet så 
känns det säkert. Detta berättar, som jag tidigare nämnde, även pojkarna från 
Backhagen.

15 Olsson, Sören; Sondén, Gerd Cruse & Ohlander, Marianne (1997:46). 
16 Jämför Johan Asplunds (1987) diskussion om de sätt som människor som känner igen 
varandra men inte har en ”hälsningsrelation” hälsar på varandra utan ord genom att utväxla en 
kort blick. Jämför även Mark Granovetters (1973) svaga kontakter, samt Cecilia Henning och 
Mats Liebergs (1996) hälsningskontakter.
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Känner barnen sig trygga och säkra i andra bostadsområden? 
Att känna eller att känna till dem som bor i det egna bostadsområdet är alltså 
viktigt för barnen för att de ska känna sig trygga och säkra där. Hur är det då 
i andra bostadsområden?  

Följande intervjuutdrag visar hur pojkarna från Stenby resonerar kring 
vad som gör dem osäkra och var någonstans de känner sig osäkra: 

DANIELLE: Känner ni er säkra i andra områden? 
FLERA: Ah (lite tvekande) 
OLLE: City känner jag mig säker i där är så mycket folk och vakter 
VIKTOR: Ah, jag har varit där så mycket också 
DANIELLE: Finns det nåt område som ni känner att här är det lite… 
OLLE: Backhagen! 
VIKTOR: Enlunda 
SAMUEL: Backhagen är väl inte så… 
OLLE: Backhagen, Enlunda, Sandberga, där man inte vet vilka som finns där 
NILS: Men Sandberga är väl inte..! 
OLLE: Men jag hittar inte… 
DANIELLE (till Samuel och Nils): Men du tycker inte Backhagen och Sand-
berga är så farligt? 
SAMUEL: Jag hittar ganska mycket i Backhagen. 
DANIELLE: Är det viktigt att man har varit där mycket för att man ska kän-
na sig säker? 
SAMUEL: Ah, man ska ju känna i alla fall några, nån där. 
SAMUEL: Om man inte känner nån och åker dit första gången då är det gan-
ska pirrigt liksom, tänk om man åker vilse. 

Pojkarna är överens om att de känner sig säkra i områden där de har varit 
mycket. I områden där de inte känner någon och där de inte hittar känner de 
sig däremot osäkra. Då vet man inte ”vilka som finns där”, som Olle säger. 
Även Enlundaflickorna och flickorna från Västerhagen känner sig osäkra på 
platser där de inte känner någon och inte riktigt vet vägen. Även för dessa 
flickor är det främst det egna bostadsområdet som de ”kan” bäst. I närlig-
gande områden känner de sig osäkra och är rädda att gå vilse. Gemensamt 
för barnen från Stenby, Enlunda och Västerhagen är att de går i femteklass 
och rädslan för att gå vilse skulle kunna hänga ihop med barnens ålder. För 
Sanna från Västerhagen är Backhagen centrum en otrygg plats.  

Sjundeklassarna Filip och Oskar från Norrbacka nämner ingenting om so-
ciala relationer eller om att känna till platser när jag frågar dem om det finns 
platser utanför det egna området där de känner sig osäkra. Istället resonerar 
de så här: 

FILIP: Man ska inte vara…man ska inte vad heter det…fördomsfull. 
OSKAR: Men jag skulle nog inte känna mig eller jag skulle nog inte vara sä-
ker… nej nej det var inget. 
FILIP: Jag känner mig säker överallt men när man är osäker det är ju mest på 
kvällen men det är för att man inte vet. 
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OSKAR: Då vet man inte direkt vilka som är ute eller på Valborg då. 
FILIP: Antingen möter man arga fulla eller så möter man så fulla så att de 
inte fattar att de är det. 
DANIELLE: Men man tänker på att här ska jag inte va för här känner jag mig 
inte så säker? 
OSKAR: Nej inte direkt så jag bryr mig inte så mycket. 
FILIP: Däremot när jag var liten, jag visste ingenting om fördomar nästan då, 
för jag åkte till Backhagen då och badade väldigt ofta då och var där. Sen 
kom jag hem och då frågade min brorsa var jag hade vart sa jag Backhagen. 
Blev han helt förskräckt och sa att jag inte fick åka dit igen. Men det har ald-
rig hänt mig nåt. 

…
DANIELLE: Hade det hänt honom något då? 
FILIP: Det har aldrig hänt nåt för honom heller. 
JOHAN: Varför sa han att du inte skulle åka dit då? 
FILIP: Han hade väl fördomar, han tyckte att det brukar hända saker där. 

Filip och Oskar vill först inte säga var någonstans de känner sig osäkra. Att 
peka ut en plats som osäker är fördomsfullt. Filips bror pekade ut Backhagen 
som en osäker plats vilket Filip tror beror på att han hade fördomar. Det har 
nämligen inte hänt hans bror något i Backhagen. Inte heller Filip själv har 
dåliga erfarenheter av Backhagen. Tvärtom var Backhagen en plats där man 
kunde bada, en plats som han förmodligen tyckte om. Det verkar som om 
Filip är väldigt skeptisk mot hans brors fördomar om Backhagen.  

När jag emellertid analyserade kartorna för barnen som var med i kartstu-
dien visade det sig att Filip var ett av de barn som deltog i denna. Till min 
förvåning hade Filip på sin karta ringat in hela Backhagen som en plats som 
han ogillade och helst undvek och där han varken hade en kompis, en mö-
tesplats eller en aktivitet. Han kommenterade sin inringning så här: ”Vissa 
folk är störiga där”. Han har även ringat in Backhagen som en plats som 
hans föräldrar vill att han undviker för att ”de anser att det är farligt där”. 

Filips bror och föräldrar anser att Backhagen är en farlig plats som de 
tycker att han ska undvika. Själv relaterar han också negativt till Backhagen 
på sin karta och ringar in hela området. Hans kommentar visar dock på en 
mer nyanserad bild av Backhagen än hans inringning; han skriver inte att det 
är ”farligt” utan att ”vissa” som bor där är ”störiga”. Min tolkning är att bro-
dern och föräldrarna och kanske även andra i omgivningen delvis har över-
fört rädslan för Backhagen till Filip men att han även har börjat se männi-
skors rädsla för platser som Backhagen som fördomar om dessa platser och 
vill därför inte visa sig själv som fördomsfull. Vi ska se senare i detta kapitel 
att Filip (och Oskar) försvarar Backhagen inför det Johan och Peter säger om 
området.  

Sandbergaflickorna talar inte så mycket om huruvida de känner sig säkra 
eller osäkra i andra bostadsområden. De känner sig i allmänhet säkra även 
utanför det egna bostadsområdet. En av flickorna, Tanja, säger att hon kän-
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ner sig lite osäker på kvällen i Backhagen när hon är ensam men hon utveck-
lar inte detta vidare. 

Backhagenpojkarna säger att de inte riktigt vet var någonstans de känner 
sig säkra eller inte eftersom de inte vistas så mycket i andra bostadsområden. 
De har fotbollsträningar i olika områden men då åker de bara dit och hem 
igen. Salem och Sarwan säger att de för övrigt mest är i Backhagen. Ibland 
åker de ner på stan för att till exempel köpa kläder.  

Ett ”lugnt” bostadsområde 
Som jag redan nämnt framhäver barnen det egna bostadsområdet som ett 
”bra” bostadsområde som de trivs i och känner sig hemma och trygga i och 
en av de saker som gör deras område till ett ”bra” område är att det är 
”lugnt”. Samtliga barn använder detta ord för att beskriva det egna området 
förutom flickorna från Enlunda som använde orden ”säkert och tryggt” för 
att beskriva sitt bostadsområde. Jag blev intresserad av att veta på vilket sätt 
de tyckte att deras bostadsområden var lugna områden och jag frågade därför 
barnen vad de menade med detta. I sina svar exemplifierar barnen genom att 
peka på saker, människor eller företeelser som enligt dem inte existerar på 
lugna platser.

Det som mest präglar en lugn plats är att där inte finns ”bråk” eller andra 
saker som man kan vara rädd för. Filip från Norrbacka svarar exempelvis så 
här på frågan vad han menar med att Norrbacka är ett lugnt bostadsområde: 

 Jag själv har aldrig råkat i riktigt bråk här, om man säger så.  

Salem från Backhagen menar att en lugn plats är en plats där man kan vara 
ute med sina vänner och ha det skönt och där man inte behöver vara rädd för 
att hamna i bråk. För pojkarna från Stenby är ett lugnt bostadsområde ett 
område där man inte behöver vara rädd för fulla personer, gäng och rån. 
Sanna från Västerhagen och Linn från Sandberga associerar lugna bostads-
områden med platser där det inte bor så många ”invandrare”. Så här beskri-
ver Linn sitt bostadsområde Sandberga: 

DANIELLE: Vad är det som är bra med att bo där? 
LINN: Det är ganska lugnt det är bara villor, liksom inte så där som Backha-
gen typ inte så här, vad ska man säga, många invandrare å så där. Det är lik-
som ett lugnt område. 

Flickorna från Enlunda talar om säkra bostadsområden som platser där det 
sker få inbrott och där det finns lite trafik. De företeelser som förknippas 
med ett lugnt bostadsområde och med motsatsen till ett lugnt område, är 
alltså framförallt sådant som man kan känna obehag inför.  
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Under intervjuernas gång talade dock barnen om människor, händelser el-
ler platser även i det egna bostadsområdet som de tycker är ”bråkiga” eller 
obehagliga på något sätt. Som föregående kapitel (sju) visar anger även bar-
nen i kartstudien platser som de ogillar och helst undviker i det egna bo-
stadsområdet. Företeelser och människor som väcker obehag finns alltså 
enligt barnen även på nära håll, inom sfären för det egna bostadsområdet. 
Hur går detta ihop med föreställningen om det egna området som ett lugnt 
bostadsområde? Varför rubbas inte denna föreställning av sådant som väcker 
obehag i det egna bostadsområdet? 

Det finns olika sätt att tolka barnens föreställningar om det egna bostads-
området som ett lugnt område. Ett sätt att tolka detta är att barnen identifie-
rar sig själva med bostadsområdet. Deras försvar av det egna bostadsområdet 
som ett bra bostadsområde inför andra människor visar på detta. Barnens 
medvetenhet om att omgivningen gör en bedömning av dem utifrån var de 
bor gör att de väljer att beskriva det egna bostadsområdet som ett lugnt bo-
stadsområde där det bor lugna personer. Genom att placera det ”farliga”, 
”bråkiga” och obehagliga till platser utanför det egna bostadsområdet distan-
serar barnen sig från det som både de själva och folk i allmänhet ser och 
upplever som avvikande. Genom att placera sig själva i ett lugnt och normalt 
bostadsområde framstår de själva också som lugna och normala. Som jag 
beskrev i kapitel två beskriver David Sibley detta som att man placerar det 
som är ”orent” på avstånd för att behålla Självet ”rent”.17

Ett annat sätt att tolka barnens sätt att beskriva det egna bostadsområdet 
som en lugn plats är att de faktiskt upplever det som en lugn plats. I så fall är 
frågan varför de inte upplever icke-lugna företeelser och personer i det egna 
bostadsområdet som obehagliga? För att ta reda på hur det ligger till behand-
las i de två avsnitt som följer hur intervjubarnen förhåller sig till ”icke-
lugna” personer, händelser och platser inom och utanför det egna bostadsom-
rådet. Först behandlas platser utanför det egna bostadsområdet. 

Avvikande företeelser i andra bostadsområden 
Vilka platser utanför det egna bostadsområdet ser barnen som ”icke-lugna” 
och alltså avvikande från det egna bostadsområdet?  

Flickorna från Enlunda talar inte så mycket om andra bostadsområden och 
platser i dessa i intervjun, varken i positiva eller negativa termer. De är den 
gruppen som i störst utsträckning verkar upptagna med utforskandet av det 
egna bostadsområdets sociala och fysiska miljö. De nämner några närliggan-
de bostadsområden när de berättar (inte utan viss stolthet) att barn från dessa 
platser brukar komma till deras område för att leka. Några gånger nämner de 
platser utanför det egna bostadsområdet för att beskriva var det är ”stökigt”. 
Denna plats är Backhagenskolan, där det enligt flickorna går ”stökiga” per-

17 Sibley, David (1995a:5-9). 
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soner, och Backhagen, eftersom ”stökiga” personer kommer därifrån. Detta 
verkar inte vara någonting de riktigt ifrågasätter utan det ”bara är så”. Enligt 
flickorna är barnen som bor i Backhagen stökiga, och de blir på det sättet på 
grund av att de bor där. Nea menar att barnen som går i skolan är stökiga och 
att de inte har så mycket respekt för lärarna, i motsats till barnen på den egna 
skolan. Detta beror egentligen inte så mycket på skolan utan på att de har 
haft ”en dålig uppväxt”, menar hon. Sara tror att den dåliga uppväxten beror 
på att föräldrarna inte bryr sig om vad barnen gör, och Numa menar att det 
snarare är stökiga kompisar som gör att man blir stökig.  

Flickorna från Västerhagen, som går på Backhagenskolan, talar inte heller 
så mycket om andra bostadsområden. De platser som flickorna anser är ”far-
liga” eller ”bråkiga” finns i Backhagen. Eftersom Västerhagen officiellt till-
hör Backhagen, och flickorna dessutom går i Backhagenskolan, är dock 
Backhagen även deras eget bostadsområde, där de vistas en del. Backhagen 
centrum ser flickorna som en farlig plats där det kan finnas ”fula typer” och 
äldre ungdomar som kan vara dumma. De tillägger att de helst inte är där 
ensamma på kvällen, samt att deras föräldrar inte heller vill att de vistas där 
ensamma då. Eftersom skolan ligger i närheten vistas de ganska mycket vid 
och även i centrum på dagtid, därför att det finns bibliotek och annan service 
där. Flickorna tycker om sin skola och upplever den inte alls som stökig 
utifrån sitt insiderperspektiv. Istället pekar de ut en skola i närheten av sin 
egen skola i Backhagen som en ”bråkig” skola med ”dåliga” lärare. Lisa 
menar dock att de barn som hon känner som går där verkar snälla. Flickorna 
berättar att barnen på den skolan tycker precis likadant om deras skola; 
Backhagenskolan.

Pojkarna från Stenby hänvisar ganska mycket till andra bostadsområden 
och, som vi såg i avsnittet om trygghet och säkerhet, diskuterar dessa även 
mycket sinsemellan. Det är därför intressant att visa hur de resonerar med 
hjälp av några intervjuutdrag. Så här säger de om områden där det inte är så 
”lugnt”:

SAMUEL: Enlunda är ju inte så lugnt. 
VIKTOR: Backhagen kanske. 
SAMUEL: Ja, där är det också några gäng. 
DANIELLE: Har ni stött på några såna gäng? 
SAMUEL: Nej, man har ju hört. 
OLLE: Det har varit mycket rån och sånt. 
DANIELLE: Hört av andra barn eller? 
OLLE: Tidningar. 

Gängen dras till ställen där det finns affärer och folk med pengar. Pojkarna 
själva har aldrig träffat på några gäng och jag frågar var de tror att gängen 
bor:
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OLLE: Så här lite fattigare områden, lite udda så där. Inte så här i city, lite ja 
uddare. 
SAMUEL: Jag tror också många som kommer från Sandberga, där mellan 
Sandberga och Backhagen. 

Gängen är svåra att lokalisera och placeras i gränslandet mittemellan två 
bostadsområden. När Olle beskriver hur han tror att gängen ser ut och var de 
bor verkar han associera till hur gäng brukar framställas i filmer eller böcker 
och jag får uppfattningen att han tycker att det inte bara är otäckt med gäng 
utan även lite spännande. Bodil Rasmusson konstaterar i sin avhandling med 
nio-till tio-åriga barn att barnen ibland bygger sina ”kunskaper och föreställ-
ningar på hörsägen, rykten eller det som kan karaktäriseras som vandringshi-
storier”.18 Hon menar att det som är skrämmande samtidigt kan ”väcka ny-
fikenhet och spänning eller fascination”.19

Samuels föräldrar vill inte att han åker till Backhagen på kvällstid och på 
dagtid får han inte gå ”så långt in”, medan Viktor säger att hans föräldrar 
inte bestämmer över var han får vara och inte. Trots att Samuels föräldrar 
har vissa restriktioner när det gäller Backhagen, och Samuel själv säger att 
det finns gäng där, känner han sig ändå säker där. Som jag nämnde tidigare 
känner Samuel folk i Backhagen och har varit där en del, vilket kan vara 
förklaringen till att han känner sig säker i alla fall. Han försvarar också 
Backhagen vid flera tillfällen under intervjun, till exempel när Viktor och 
framförallt Olle pratar om hur man är när man är ”läskig”: 

OLLE: Om det kommer ett gäng lite mer utifrån city, alltså längre utifrån, lite 
uddare, så kommer ett gäng… 
VIKTOR: Och typ viskar saker, snackar lite konstigt och… 
OLLE: Och typ snackar de skit om mig. 
SAMUEL: Det kan ju vara såna, som i Backhagen, det kan ju vara såna som 
ser läskiga ut men är snälla egentligen. 
FLERA: Ja 
SAMUEL: Därför, man ska ju inte vara rädd för dem, man ska ju våga. 

När pojkarna pratar om vilka skolor de inte skulle vilja gå i resonerar de så 
här:

VIKTOR: Enlunda. 
OLLE:  Backhagen och Enlunda. 
NILS: Backhagenskolan. 
SAMUEL: Jag tycker inte det är så läskigt. 
NILS: Norrbacka och Enlunda skulle jag kunna gå på men inte… 
DANIELLE: Varför inte Backhagen och Enlunda? 
OLLE: Enlunda är ganska okej, men Backhagen skulle jag inte gå på. 
DANIELLE: För att man inte känner nån? 

18 Rasmusson, Bodil (1999:140). 
19 Ibid, s. 157. 
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SAMUEL: Allt de säger om Backhagen är ju inte sant, man ska inte tro på 
det. 
DANIELLE: Vem är det som säger saker då? 
SAMUEL: Det står i tidningar, det kommer rykten helt enkelt. 
OLLE: Allt som står i tidningen är oftast sant. 
DANIELLE: Tror du? 
OLLE: Om det är nåt som har hänt alltså. 
NILS: Det är oftast sant i tidningen. 
OLLE: Men Expressen de bara suger in folk. 
VIKTOR: De vill ju få det värre och värre för att folk ska köpa tidningen. 
DANIELLE: Tror ni att det är så att det liksom skapas rykten? 
OLLE: Det är därför man köper. 
NILS: Men jag tror inte det… (svårt att höra)…en massa tidningar. 
OLLE: De lurar ju folk och mig har de lurat. 

Det är lite oklart om pojkarna diskuterar enbart skolorna eller även de bo-
stadsområden som skolorna ligger i. Jag tolkar pojkarnas diskussion som att 
den startar i skolorna men sedan övergår till att handla om rykten om bo-
stadsområdet Backhagen. Dessa rykten baseras på tidningsinformation om 
händelser i området. Samuel tycker att man inte ska tro på alla rykten som 
finns om Backhagen. Pojkarna är skeptiska till vad kvällstidningarna skriver 
men åtminstone Nils och Olle verkar tro på det som står i andra tidningar.  

Pojkarna från Backhagen hänvisar inte så mycket till andra bostadsområ-
den. Sarwan pratar om de områden där pojkarna i hans fotbollslag bor i. 
Gemensamt för dessa är att de bor i områden i stadens ytterkanter. Salem 
talar om Norrbacka eftersom han går i skolan där. Han hade hört att Norr-
backaskolan var en bra skola, där elever hade vunnit olika tester, och ville 
därför byta från Backhagenskolan till Norrbackaskolan. Hans föräldrar hade 
invändningar och sa att det beror på en själv och hur hårt man pluggar vilket 
betyg man får. Salem ville prova i alla fall men tycker nu, efter att ha gått 
där ett tag, likadant som föräldrarna och planerar att byta tillbaka till Back-
hagenskolan, där han har sina kompisar. Mot bakgrund av diskussionen i 
kapitel fyra om Norrbackaskolans och Backhagenskolans upptagningsområ-
den är detta intressant. Det är ett exempel på hur ryktet om en ”bra” skola 
sätter igång tankar hos elever från andra skolor och för vissa elever leder till 
att de omsätter tankarna i handling och byter skola. Salem visar stor hand-
lingskraft när han väljer att byta skola och lämnar sina kompisar. Nu när han 
fått erfara hur det är på Norrbackaskolan anser han att den inte är så bra som 
ryktet ville få det att framstå och planerar att byta tillbaka.  

Backhagenpojkarna talar egentligen inte negativt om några bostadsområ-
den alls. Kanske är detta en konsekvens av att de själva är utsatta för negati-
va kommentarer om deras bostadsområde från barn som inte bor där. Så här 
säger Sarwan: 

Många tror att Backhagen är bråkigt, men om man inte bor här då vet man 
inte om det är bråkigt eller inte, man måste bo här först. Jag tycker kanske 
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[namn på område i staden] är bråkigt, fast jag vet ingenting om [namn på om-
råde i staden]. 

Sarwan vill inte säga något negativt om en plats där han inte bor därför att 
det är det han tycker andra människor gör när det gäller Backhagen, vilket 
han inte tycker om. Vid ett tillfälle, när Salem säger att han vill gå på en viss 
gymnasieskola när det är dags för det, pekar Sarwan och Farid dock ut denna 
skola som en skola där det är ”mycket bråk” och ”bara invandrare” och där 
de inte vill gå. Salem säger att det kanske bara är rykten om den skolan. 
Sarwan säger att han ändå hellre väljer en annan gymnasieskola.  

Flickorna från Sandberga hänvisar inte heller så mycket till andra bo-
stadsområden. Sandra säger så här: 

Sandberga, Backhagen, Enlunda och så stan, sen har jag inte tänkt mer. 

Tanja berättar dock att hon har bott i ett annat bostadsområde, Karin säger 
att hon har en kompis i ett annat område och Anna att hon har kompisar i 
flera olika områden. Flickorna ser Backhagen, och till vis del även Enlunda, 
som bostadsområden där det inte är så ”lugnt” även om de har olika uppfatt-
ningar om vad detta beror på:  

LINN: Egentligen, i för sig det är nog mindre bråk i Sandberga men Backha-
gen och Enlunda och så där, man liksom förknippar det med bråk.  
DANIELLE: Vad beror det på? 
LINN: Jag vet inte, jag tror det kan bero på att det är så mycket invandrare. 
ANNA: Jag tror att man hör att det är bråk på såna ställen, man har läst i tid-
ningen att det har varit nåt bråk, då tror man att det är så. 
TANJA: Men i Backhagen, det ligger så nära centrum [Backhagen centrum] 
för att det är ingen som åker till Sandberga. Man träffas inte så mycket i 
Sandberga. 
ANNA: Det kommer inte så mycket folk utifrån till Sandberga. 
DANIELLE: Vilka är det som säger, var hör ni såna saker? 
NÅGON: Typ i skolan. 
DANIELLE: Kompisar som säger, det blir rykten? 
FLERA: Ja. 
DANIELLE: Tror ni att de är sanna då? 
ANNA: Ibland, men de är nog oftast ganska överdrivna. Det har gått från typ 
min kompis kompis och så blir det värre för varje gång. 

Linn tror att man ser på områden som Backhagen och Enlunda som bråkiga 
därför att det bor många ”invandrare” där. Anna tror istället att det är för att 
man hör och läser i tidningen att det har varit bråk där. Tanja, i sin tur, tror 
det beror på att Backhagen har ett centrum dit människor dras och träffas. 
Flickorna berättar att de ”bråkiga” i Sandberga har Backhagen som en mö-
tesplats därför att det där finns mer folk och fler affärer där, vilket innebär att 
det ”händer mer” där. I Sandberga finns inga sådana mötesplatser och därför 
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är det också mindre bråk. Det man hör om platser som Backhagen har enligt 
Anna ofta överdrivits. 

Pojkarna från Norrbacka hänvisar ganska mycket till andra bostadsområ-
den. Det beror på att de har aktiviteter och kompisar i olika områden. Oskar 
pratar vid ett tillfälle om Stenby som han ser som ett lugnt område. Han 
tillägger emellertid att han inte vet hur det är på kvällstid eftersom han inte 
vistas där då.

När det gäller avvikande företeelser tar Filip upp att det finns de som kas-
tar sten för att vandalisera, eller som gör det för att bråka. Han nämner ett 
högstatusområde i staden som han menar brukar vara utsatt för vandalisering 
men där det aldrig är bråk, och Oskar nämner ett annat område i staden där 
det brukar vara bråk. Han har också hört att det är ett gäng i ett bostadsom-
råde på andra sidan staden som stjäl mopeder.  

När Johan tar upp Backhagen som ett ”dåligt” bostadsområde reagerar 
dock Oskar och Filip starkt: 

DANIELLE: Ett dåligt område då? 
FILIP: Det är osäkert, det är otrevligt folk. 
JOHAN: Backhagen. 
OSKAR: Nej! Det är ju fördomar om Backhagen. 
FILIP: Händer ingenting där ju. 
OSKAR: Ingen går ju dit. 
JOHAN: Många av min syrras kompisar har blivit slagna där. 
PETER: Det är invandrarområde. 
FILIP: Det där är ju fördomar! 

Norrbackapojkarna är de enda som kallar de historier som berättas om Back-
hagen för fördomar. De andra barnen kallar dem för rykten.

Under intervjuerna och analysarbetet lade jag märke till att barnen nämner 
en rad olika bostadsområden som platser där det inte är ”lugnt” i någon be-
märkelse. De flesta uttalanden om andra bostadsområden passerar förbi i 
samtalen utan någon större diskussion, som när Oskar från Norrbacka näm-
ner området där gäng stjäl mopeder. När bostadsområdet Backhagen nämn-
des av något barn i negativ bemärkelse ledde detta däremot i flera fall till att 
barnen tog ståndpunkter ”för och emot” Backhagen och, som några av cita-
ten visar, uppstod det en, ibland livlig, diskussion. Jag tolkar detta som att 
det bland barnen finns en medvetenhet om att Backhagen lokalt och medialt 
ses som ett laddat stadsrum. De har förmodligen, som intervjuerna också 
visar, både hört en hel del saker om Backhagen i media, direkt eller indirekt 
genom föräldrar, syskon, andra vuxna eller barn, och dessutom hört olika 
argument för och emot sanningshalten i dessa rykten. Det faktum att barnen 
diskuterar vad som är typiskt för Backhagen i intervjuerna på det sätt de gör 
indikerar dels att barnen reflekterar om detta på egen hand men även att det 
finns en levande debatt om Backhagen barnen emellan. Gruppintervjuerna 
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har visat sig vara en bra metod för att ”fånga upp” de sätt på vilket barn i 
dessa åldrar reflekterar och argumenterar kring detta ämne.  

Att placera sig själv i relation till avvikande företeelser inom det 
egna bostadsområdet 
Trots att det egna bostadsområdet ses som ett lugnt och tryggt bostadsområ-
de, där det i huvudsak bor lugna människor, talar barnen om personer, hän-
delser och platser som kan betraktas som ”icke-lugna”. 

I närheten av där Anna från Sandberga bor till exempel, bor några som är 
”lite psykiskt sjuka” och som hon inte gärna går nära. ”Bråk” finns inte i 
Sandberga, enligt flickorna. Som jag nämnde i föregående avsnitt berättar 
flickorna att de ”bråkiga” från Sandberga brukar vara i Backhagen.  

Det är framförallt pojkarna i intervjuundersökningen som berättar om 
”icke-lugna” företeelser i det egna bostadsområdet. Som jag nämnde tidigare 
i kapitlet nämnde Oskar att det hade varit ett rån i Norrbacka när jag frågade 
om det var något som var dåligt med Norrbacka. Även pojkarna från Stenby 
kan berätta om ett bråk hos en familj på Olles gata där polisen var inblandad 
och där det gick rykten att det handlade om ”knark”.  

Pojkarna från Norrbacka berättar också om ”fullisarna” på Norrbacka 
torg. ”Fullisar” ses i allmänhet som avvikande objekt och som exempel på 
sådant som inte är ”lugnt”. Pojkarna från Norrbacka ser emellertid fullisarna 
på Norrbacka torg som ”snälla fullisar”. De ”gör” inget speciellt; de bara 
sitter och dricker på samma ställe på torget. På kvällen kan det ibland sitta 
fulla ungdomar på en bänk på torget som pojkarna undviker att gå i närheten 
av.

Pojkarna från Stenby berättar också om en ”fullis” som bor i en viss del 
av Stenby. Pojkarna vet var han bor och Olle låter skina igenom att han 
ibland går dit för att retas med honom. Samuel undviker dock att vistas i den 
delen av Stenby där fullisen bor på kvällarna, eftersom han är rädd för att 
träffa på honom.  

Rånet i Norrbacka, ”knarkuppgörelsen” i Stenby och ”fullisarna” i Norr-
backa och Stenby verkar dock, som sagt, inte rubba pojkarnas föreställningar 
om det egna bostadsområdet som ett ”lugnt” och ”tryggt” bostadsområde. 
Förklaringen till detta är förmodligen att barnens djupa personliga kunskap 
om det egna bostadsområdet medför att de ser avvikande företeelser som 
dessa som ”enstaka personer”, ”enstaka händelser” eller som beroende på 
”tillfälligheter”. Rånet i Norrbacka och bråket på Olles gata ses som en-
gångshändelser där några få personer var inblandade. ”Fullisarna” är där-
emot ett ständigt inslag i torgmiljön i Norrbacka. Pojkarna känner igen dem, 
deras beteende och var de håller till. De har lärt sig genom erfarenhet att de 
är ”snälla”. När det gäller de fulla ungdomarna vet pojkarna att de brukar 
sitta på bänken på kvällen. Detta gör det möjligt att undvika dem. I Stenby är 
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”fullisen” också alltid närvarande, eftersom han bor där. När man är ensam 
på kvällen kan man se till att inte gå till den delen av området där han bor.  

Gemensamt för dessa avvikande företeelser i det egna bostadsområdet är 
att barnen kan placera dem i tid och rum. Att barnen kan göra detta beror på 
att deras långvariga och intensiva användning av bostadsområdet har gett 
dem en djup kunskap om området. Att kunna placera det ”farliga” både i tid 
och rum gör det möjligt att planera. Genom att planera kan man undvika det 
som är obehagligt eller se till att inte vara ensam när man närmar sig det 
obehagliga. Att kunna placera och kontrollera det ”farliga” objektet i tid och 
rum gör samtidigt att det blir något man känner igen efter ett tag, vilket gör 
att det förlorar en del av sin hotfullhet. Det blir därför aldrig riktigt farligt.
Socialantropologen Mary Douglas beskriver fara så här: 

Fara ligger i övergångstillstånd, helt enkelt därför att övergången utgör vare 
sig det föregående eller det efterföljande tillståndet utan är odefinierbar.20

Barnens personliga kunskap om sitt eget bostadsområde gör att de kan defi-
niera det avvikande och placera in det, både i tid och rum och i det sociala 
sammanhang som bostadsområdet utgör. Av andra bostadsområden har bar-
nen däremot mindre direkt erfarenhet och kan därför inte på samma sätt kän-
na igen företeelser som väcker obehag, som de antingen stött på eller hört 
talas om, i tid och rum. Dessa obehagliga företeelser blir därför i större ut-
sträckning till ”farliga” företeelser när de finns i andra bostadsområden än 
det egna. Barnens mindre djupgående kunskap om andra bostadsområden 
kan också förklara varför barnen, när de talar om obehagliga företeelser, 
talar om platser i det egna bostadsområdet men nämner namn på andra bo-
stadsområden. Som jag diskuterade tidigare medför kunskapen om och den 
finmaskiga användningen av det egna bostadsområdet att barnen upplever 
det som bestående av många olika platser. I andra bostadsområden känner 
barnen inte till några, eller inte så många, platser vilket gör att hela bostads-
området förknippas med det som är obehagligt. Ett bostadsområde som det 
finns många negativa rykten om men som barnen har ganska lite direkt erfa-
renhet av, som till exempel Backhagen, förknippas därför i sin helhet med 
det som är obehagligt. Medan det egna bostadsområdet förknippas med den 
bästa – eller som barnen säger lugnaste – minoriteten av befolkningen, så 
förknippas andra, och kanske framförallt de som är beryktade, bostadsområ-
den med den sämsta – den bråkigaste – minoriteten av befolkningen. 21

Även pojkarna från Backhagen berättar om ”bråk” i det egna bostadsom-
rådet. De gör detta dock mest i relation till vad människor från andra bo-
stadsområden och städer säger om Backhagen. Enligt pojkarna är det främst 
människor från andra bostadsområden som pratar om att det är bråk i Back-

20 Douglas, Mary (1966/2004:138). 
21 Jämför Elias, Norbert & Scotson, John (1994:xxiii). 
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hagen. Pojkarna själva ser dock Backhagen som ett lugnt område, precis som 
de andra barnen i intervjustudien ser sina egna bostadsområden som lugna 
områden. Det sätt på vilket pojkarna talar om det egna bostadsområdet tas 
upp i nästa avsnitt, eftersom jag anser att det pojkarna säger om det egna 
bostadsområdet måste ses i ljuset av det de säger om de rykten som florerar 
om Backhagen. 

Hur förhåller sig barnen som bor eller går i skolan i 
Backhagen till rykten om området? 
Även om intervjuerna med pojkarna från Backhagen visar att de känner sig 
lika hemma, trygga och säkra i det egna bostadsområdet som barnen från de 
andra bostadsområdena, är de mycket medvetna om områdets dåliga rykte 
och negativa stämpel. De berättar att barn från andra bostadsområden och 
städer konfronterar dem med rykten om Backhagen: 

SARWAN: Jag känner många i mitt [fotbolls]lag som inte varit här, fast de 
har hört namnet Backhagen överallt, i tidningar, i låtar. Fast de har inte varit 
här, så de vet inte. 
…

SALEM: De tycker, de säger bara så, det är grymt eller nåt sånt. De tycker 
lite bråkigt eller nåt. De säger: ”Backhagen!” 
SARWAN: Namnet Backhagen, det finns massor av låtar som [namn på ar-
tist] så där sjunger, om Backhagen, de tror att typ Backhagen är farligaste 
stället eller nåt. 
SALEM: Ah, värsta… 
SARWAN: Som knarkar eller så. Det är inte så här, när man kommer in i 
Backhagen så ser man själv. 
FARID: Ah, att det är skönt. 

Även flickorna från Västerhagen som går i skolan i Backhagen berättar att 
barn från andra bostadsområden konfronterar dem genom att säga att Back-
hagenskolan är en dålig skola. De berättar, som redan diskuterats i kapitel 
fyra, att barn från Sandberga väljer bort Backhagenskolan för att den ligger i 
Backhagen.

Backhagen har ett, enligt pojkarna från Backhagen obefogat, rykte om sig 
att vara en ”farlig” plats, inte bara lokalt utan även nationellt.  

SARWAN: Eftersom det kanske händer en gång i året att de bråkar, ett stort 
bråk. Sen säger de att det är bråkigt där. 
DANIELLE: Det är rykten som skapas. 
FARID: Ah, ryktena. 
DANIELLE: Vem är det som skapar de här ryktena? 
SALEM: Barn. 
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SARWAN: Små ungar som oss. 
DANIELLE: Mest barn? 
ALLA: Ja. 

Pojkarnas försök att försvara sitt bostadsområde har sällan någon större ef-
fekt på dem som säger att det är bråkigt. 

SALEM: (…) om det är så här stora rykten om Backhagen och de säger att 
det är så och så, säger man att det inte alls är sant, så säger de jo vi såg i tid-
ningen eller nåt sånt. 

Ryktena om Backhagen är så pass omfattande och utbredda att barnen som 
bor där inte får gehör för sina insiderberättelser. Som jag beskriver i kapitel 
två menar sociologen Mats Franzén att det enbart är den stigmatiserade plat-
sen som syns medan de som bor på platsen inte blir sedda.22 När barnen från 
Backhagen försvarar och berättar om hur de upplever sitt område blir de inte 
hörda utan omgivningen hör enbart ryktena om Backhagen. 

Ryktena om Backhagen kan i sin tur skapa situationer som genererar nya 
rykten. Pojkarna från Backhagen berättar att barn och ungdomar från andra 
platser som är ute efter lite spänning dras till Backhagen på grund av rykte-
na:

SALEM: Fast vissa kommer från andra områden och kommer hit. 
SARWAN: För att de läser om Backhagen. 
SALEM: Ah, så säger de: “Hé, vad heter du?”. Så säger man: ”Vad har du 
med det att göra”. Så börjar de bråka. Så den killen går typ till sina föräldrar, 
han kanske har fått stryk. Så går han till sina föräldrar och berättar, och så 
föräldrarna sprider att det är dåligt i Backhagen. Man kanske ska flytta dit 
och de säger: ”Det är dåligt i Backhagen, flytta inte dit!”. 

Salem sätter omedveten fingret på de mekanismer som enligt segregations-
forskare verkar i segregationsprocessen (se kapitel 1), nämligen att föreställ-
ningar om bra och dåliga områden genererar flyttningar till bra områden 
medan människor undviker att flytta till det som de tror är dåliga områden. 
Detta genererar i sin tur fler rykten och nya flyttningar.23

Tror pojkarna att det finns något sätt att förändra de sätt som människor 
tänker om Backhagen på? 

SALEM: Ah det går. 
SARWAN: Det går men… 
FARID: Det är svårt. 
SARWAN: Det går inte… 
SALEM: Jo ibland går det… det går faktiskt, vissa kanske i stan de åker kan-
ske hit, i bussen kanske de vill sitta bredvid sitt barn, så man flyttar på sig sen 

22 Franzén, Mats (2001:36). 
23 Se till exempel Skifter Andersen, H. (2003: 126, 127); Bråmå, Åsa (2006:22). 
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säger de ”det är inte så dåligt där, vissa är kanske trevliga men vissa är kan-
ske dumma och bråkiga”. 

Ansvaret för eventuella förändringar i hur omgivningen ser på Backhagen 
lägger Salem på sig själv och inte på omgivningen. Även om han inte tycker 
att ryktena och fördomarna om Backhagen stämmer så tar han på sig ansva-
ret för dem. På bussen handlar han på ett sätt som skulle kunna få de andra 
resenärerna att förstå att inte alla som bor i Backhagen är dåliga människor. 
Salems strategi för att förändra hur människor tänker om honom som Back-
hagenbo liknar det sätt som flickan i Åsa Anderssons avhandling om bo-
stadsområdet Näsby i Göteborg använde när hon försökte klä sig ”klassiskt” 
och på det sättet höja sin sociala status.24

Sättet som människor ser på Backhagen har även konsekvenser för hur 
pojkarna talar om var de bor. Följande citat visar att Sarwan, liksom de unga 
människorna i Wacquants studie25, undviker att berätta för människor att han 
bor i Backhagen. 

SARWAN: Men jag använder [stadens namn]. Sen var i [stadens namn] säger 
jag Backhagen. Fast östra Backhagen säger jag då. För där är mera lugnt än 
var han [Farid] bor eller nåt. 

Sarwan placerar sig själv i en lugn del av området. För barnen från de andra 
bostadsområdena räcker det med att säga i vilket område de bor. De behöver 
inte reflektera särskilt mycket över hur området uppfattas av andra och med 
vad de blir förknippade som invånare. För Backhagenpojkarna är det viktigt 
att placera sig själva i ”rätt” del av Backhagen. Sarwan placerar sig själv i 
Östra Backhagen där det är lugnt i motsats till där Farid bor. Farid, som bor i 
Norra Backhagen, säger emot och menar att det är lugnt där han bor också. 
De är dock överens om var det är minst lugnt i Backhagen. 

SARWAN: Där på [namnet på en gata] är det lite kaos. 
DANIELLE: Vad är det där? 
FARID: För mycket… 
SARWAN: För mycket tjafs och bråk å så… men här i östra Backhagen är 
det lugnt. 
SALEM: Ah, det är lugnt. 

Det är viktigt för pojkarna från Backhagen att avgränsa sig från den ”bråki-
ga” delen inom bostadsområdet. Detta är också någonting flickorna från 
Västerhagen i viss mån gör. Detta sätt att avgränsa sig själva från vissa delar 
av det egna bostadsområdet liknar det sätt på vilket Irene Molinas ”svenska” 
intervjupersoner placerade sig själva i de ”bättre” delarna av bostadsområdet 

24 Andersson, Åsa (2003:61). 
25 Wacquant, Loïc (1996:244, 245).  
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Gottsunda i Uppsala.26 Det påminner även om upprättandet av mikrohierar-
kier i bostadsområdet som Waquant beskriver när det gäller den parisiska 
förorten Quatre Mille.27 Samtidigt försvarar dock både flickorna från Väster-
hagen och pojkarna från Backhagen bostadsområdet Backhagen i dess hel-
het, antagligen dels därför att de har personlig erfarenhet av området och vet 
”hur det verkligen är”, dels eftersom de av andra förknippas med helheten 
Backhagen. Barnen vet att omgivningen gör en bedömning av vilka de är 
utifrån var de bor och inte förmår skilja mellan områdets relativt sett ”lugna-
re” och ”bättre” delar och dess ”stökigare” och ”sämre” delar. En strategi är 
ändå att placera sig själv på en ”lugn” plats för att på ”lugna” platser bor 
”lugna” människor. På grund av utomståendes negativa bild av Backhagen 
kan de inte bara utan vidare identifiera sig med bostadsområdet som en hel-
het.

Hur är det då för dem som bor i den ”sämsta” delen av Backhagen? Tror 
pojkarna att de som bor där tycker att de bor på en ”lugn” plats? 

SARWAN och SALEM: Ah, det kan man göra men… 
FARID: Men det är folk som skriker hela tiden, det är ganska mycket där. 
DANIELLE: Har ni varit där? 
SARWAN: Ah, fritidsgården ligger där å sen man hör ibland. 
DANIELLE: Folk som säger? 
SARWAN: Ah, men de som bor där de tycker allting är skönt där. 
DANIELLE: De tycker det är bra där? 
SALEM: Det är så, där man bor tycker man det är bra. 

Sammanfattande diskussion 
Ett tydligt resultat från gruppintervjuerna är att barnen från de sex olika bo-
stadsområdena trivs i sina områden. Det är nära till det som de anser vara 
betydelsefullt i deras vardag. De känner sig också hemma, säkra och trygga i 
sina bostadsområden. Detta beror på deras direkta erfarenhet av det bostads-
område de bor i och de sociala relationerna de har där. De har en kunskap 
om området som de byggt upp under längre tid samt har kompisar och kän-
ner till ”alla” som bor i området. De ser det egna området också som ett bra
område, där det är lugnt.

Trots detta finns det saker som barnen tycker är mindre bra i det egna bo-
stadsområdet. Detta är antingen saker som har att göra med tillgången på 
faciliteter eller service eller också handlar det om obehagliga eller avvikande 
företeelser eller personer. De sistnämnda ses av barnen som enstaka händel-
ser eller vissa personer när de finns i det egna bostadsområdet. Barnens di-
rekta erfarenhet av och djupgående kunskap om bostadsområdet gör att de 

26 Molina, Irene (1997:202). 
27 Waquant, Loïc (1996:244, 245). 
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kan placera sådana avvikande företeelser i tid och rum samt inom det större 
sociala sammanhang som bostadsområdet utgör. Det som är avvikande i det 
egna bostadsområdet blir därför aldrig riktigt farligt. Detta gör i sin tur att 
barnens föreställning om att de bor i ett lugnt bostadsområde inte rubbas. 
Barnens etablering i det egna bostadsområdet som invånare av detta lugna 
område gör också att de förknippar sig själva och de flesta andra invånarna 
med lugna invånare.  

Förutom att barnen själva ser det egna bostadsområdet som ett bra och ett 
lugnt område, vill de också gärna att omgivningen ska uppfatta deras område 
på samma sätt. De vet att man som invånare i ett bostadsområde förknippas 
med den bild som omgivningen har av området. Om man vill bli betraktad 
som en lugn person måste man placera sig själv på en lugn plats. Detta blir 
framförallt tydligt i det sätt på vilket Backhagenpojkarna talar om sitt områ-
de och om omgivningens bild av området. Omgivningen ser hela Backhagen 
som ett bråkigt och farligt bostadsområde medan pojkarna själva pekar ut en 
särskild del av Backhagen som bråkig, dock inte farlig. Förmodligen är det 
den delen av Backhagen som ger hela området dess dåliga rykte. Som socio-
logen Elias säger förknippas ”outsidergruppen” – som i det här fallet är 
Backhagen och dess befolkning – i sin helhet med den sämsta minoriteten.28

Omgivningen anger enligt pojkarna tidningsartiklar som ”bevismaterial”. 
Även om pojkarna själva ser hela Backhagen som ett lugnt område och be-
traktar det som tidningar skriver om som enstaka händelser och vissa perso-
ner, placerar de sig själva inför omgivningen på en lugn plats inom Backha-
gen.

När det gäller andra bostadsområden har barnen inte lika mycket direkt 
erfarenhet. Detta gör att dessa platser är relativt okända för barnen i jämfö-
relse med det egna bostadsområdet. Att inte ha varit så mycket på en plats 
gör att man kan känna sig osäker där, säger flera barn. Man är orolig för att 
gå vilse på sådana platser men även över att inte ha kontroll genom att veta 
”vilka som finns där”. De yngre barnen ger uttryck för detta i något större 
utsträckning än de äldre. Om vissa platser utanför det område som barnen 
normalt rör sig har de fått kunskap genom att ta del av berättelser och rykten. 
Barnen kan emellertid inte placera in dessa rykten i tid, rum eller ett större 
socialt sammanhang, vilket gör platserna som ryktena syftar på obestämda. 
Detta skulle kunna vara en anledning till att barnen ser hela bostadsområden
som ”inte lugna”. Att ha kunskap genom direkt erfarenhet av och sociala 
relationer i områden som det sprids rykten om gör däremot att man lättare 
kan placera in dem i ett större sammanhang. För Samuel från Stenby innebär 
detta till exempel att han känner sig säker i det beryktade Backhagen och är 
skeptisk till de rykten som florerar. Även om några av de andra barnen också 
ifrågasatte sanningshalten i de rykten som sprids om till exempel Backhagen 
fick jag under intervjuerna uppfattningen att ryktena ändå hade satt spår i 

28 Elias, Norbert & Scotson, John (1994:xxiii). 
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barnen och utgjorde en källa till oro. Filip från Norrbacka är ett exempel på 
detta.

Det är intressant att konstatera att bostadsområdet Backhagen väckte en-
gagerade diskussioner bland barnen om rykten och fördomar om fara och 
bråk. Även om diskussionerna skedde inom ramen för mina intervjuer indi-
kerar barnens engagemang och ställningstaganden när det gäller frågan att 
diskussionen förs även i andra sammanhang.  

Barns relation till platser i och utanför det egna bostadsområdet kan också 
förstås genom att knyta an till en vidare diskussion om plats och rum med 
hjälp av kulturgeografen Doreen Massey. Som diskuterades i kapitel två ser 
Massey rummet som geografiskt utsträckta sociala relationer (i betydelsen 
samhälleliga) och platser som skärningspunkter av sociala relationer.29 Barns 
sociala relationer till framförallt kompisar och till den fysisk-materiella mil-
jön är många, täta och intensiva inom det egna bostadsområdet. Detta gör att 
skärningspunkterna är många. Då skärningspunkterna är platser ser barnen 
bostadsområdet som något som består av en mängd olika platser. De sociala 
relationerna och skärningspunkterna som relationerna skapar bildar ett slags 
nät som utgör rummet. Där relationerna i den sociala och fysisk-materiella 
miljön är särskilt intensiva, många, meningsfulla eller kanske skrämmande, 
bildas starka skärningspunkter som barnen upplever som tydliga och me-
ningsfulla platser. För små barn finns inte världen utanför dessa skärnings-
punkter. Som Rasmussen och Smidt säger förblir platser där barnen inte har 
några sociala relationer okända platser.30

För större barn, som barnen i min egen studie, sträcker sig de sociala rela-
tionerna längre, en del kanske över stora delar av världen genom media, 
Internet eller långväga flyttningar eller bekantskaper. De kan också förstå 
dessa relationer på ett annat sätt än små barn och vet att det finns en värld 
utanför den miljö där de tillbringar mest tid. Världen utanför det rum där 
skärningspunkterna är många och täta, det vill säga det rum där vardagslivet 
utspelar sig, kan ses som bestående av långa, breda relationer som bildar 
stora skärningspunkter som bostadsområden, regioner, länder och världsde-
lar. Genom att vistas, röra sig och skapa sociala kontakter utanför det rum 
man normalt ”är” i, bildas nya skärningspunkter. Färre skärningspunkter i 
rummet gör att det för barnen, trots att det är känt på ett visst plan, förblir 
okänt, obestämt och outforskat. Kanske skrämmande, men även utmanande 
och lite spännande. 

29 Massey, Doreen (1995:67). 
30 Rasmussen, Kim & Smidt, Søren (2003:95). 



9. Sammanfattande slutsatser och avslutande 
diskussion

I avhandlingens avslutande kapitel sammanfattar jag dess viktigaste empiris-
ka resultat och knyter ihop dem med det som var utgångspunkten för av-
handlingen; segregationsperspektivet. Jag diskuterar här även avhandlingens 
empiriska resultat i relation till några av de teoretiska ansatser om de grann-
skapseffekter som tas upp i inledningskapitlet.  

Den rumsliga utbredningen av barns vardagsliv 
Ett syfte med avhandlingen har varit att kartlägga och analysera den rums-
liga dimensionen av barns vardagsliv i den urbana miljön. Den rumsliga 
utbredningen av barns vardagsliv är intressant utifrån ett boendesegrega-
tionsperspektiv. I en stad där befolkningen bor uppdelad i olika bostadsom-
råden efter socioekonomisk, etnisk och demografisk bakgrund är det inte 
självklart att barn i någon större utsträckning får direkt erfarenhet av, kun-
skap om och sociala relationer på platser där det bor människor med annan 
bakgrund än de själva. Skolbarns aktionsradie bestäms i stor utsträckning av 
var de går i skolan, var de har kompisar samt var de har fritidsaktiviteter. 
Föreliggande avhandling visar att förutsättningarna för att uppnå direkt erfa-
renhet av platser utanför det egna bostadsområdet skiljer sig åt mellan bar-
nen i studien.  

Med hjälp av dagböcker och kartor undersöktes den rumsliga utbredning-
en av barns sociala nätverk. Av dagboksstudien framgår att den årskurs som 
barnen går i har störst betydelse för huruvida barnen umgås med en kompis 
från ett annat bostadsområde under dagboksveckan eller inte. Sannolikt på 
grund av klassernas större upptagningsområde har barnen i årskurs 7 en stör-
re benägenhet att ha kompiskontakter utanför det egna bostadsområdet än 
barnen i årskurs 5. Eftersom skolan, och framförallt skolklassen, är en viktig 
social mötesplats som har stor betydelse för vilka kompisar barn har framstår 
detta som ett logiskt resultat. Även den kommunala indelningen av skolornas 
upptagningsområden samt skolornas olika popularitet är faktorer som indi-
rekt – genom att de påverkar upptagningsområdet – verkar ha betydelse för 
huruvida barn har kompisar i andra bostadsområden än det egna. Detta får 
stöd i kartstudien. Analysen av barnens kartor visar att klassernas upptag-
ningsområden har betydelse för den rumsliga utbredningen av barnens kom-
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pisnätverk. För de två sjundeklasserna på Norrbackaskolan och Backhagen-
skolan skiljer sig upptagningsområdena avsevärt vilket också visar sig i den 
rumsliga utbredningen av elevernas kompisnätverk. Norrbackaklassens ele-
ver har ett mycket mer utspritt kompisnätverk än vad Backhagenklassens 
elever har. Anledningen till att upptagningsområdet skiljer sig verkar fram-
förallt vara en skillnad i skolornas popularitet och status och föreställningar 
om ”bra” och ”dåliga” skolor.  

Andra faktorer som, enligt dagboksstudien, spelar roll för hur kompisnät-
verken ser ut är kön, föräldrars utbildning samt etnisk bakgrund. Flickor, 
barn till förälder med högskoleexamen och barn med svensk bakgrund har en 
större benägenhet att ha kompisar i andra bostadsområden än pojkar, barn till 
föräldrar utan högskoleexamen och barn med utländsk bakgrund. 

Med hjälp av dagboksstudien har jag även undersökt var barn tillbringar 
sin tid när det inte är i skolan. De empiriska resultaten visar att vardagen är 
påtagligt lokal för barnen i studien, främst genom den stora andelen tid som 
tillbringas i hemmet. När barnen väl är utanför hemmet tillbringar de dock, 
som grupp betraktat, nästan lika mycket tid utanför det egna bostadsområdet 
som inom. Dagböckerna visar emellertid på skillnader mellan olika grupper 
av barn. Flickor, barn i årskurs 7, barn till förälder med högskoleexamen och 
barn med svensk bakgrund tillbringar till exempel mindre tid i det egna bo-
stadsområdet på vardagar och mer tid i andra bostadsområden än pojkar, 
barn till föräldrar utan högskoleexamen och barn med utländsk bakgrund.  

Viktigast för var barnen tillbringar sin tid inom staden både på vardagar 
och på helgen är emellertid huruvida de har kompiskontakter utanför det 
egna bostadsområdet eller inte. På vardagarna och helgen tillbringar barnen 
med kompiskontakter utanför det egna bostadsområdet mer tid i andra bo-
stadsområden än barnen utan kompiskontakter. Barnen utan kompiskontak-
ter tillbringar istället mer tid i det egna bostadsområdet på vardagar och i 
hemmet på helgen. Resultatet stödjer såväl tidigare studiers som de här 
genomförda gruppintervjuernas och kartstudiens resultat att var barn till-
bringar sin tid beror i stor utsträckning på var deras kompisar bor. I och med 
att tidigare studier oftast fokuserar på vikten av kompisar i det egna bostads-
området och att barnen i min gruppintervjustudie ger uttryck för att de helst 
och oftast träffar kompisar som bor nära fås intrycket av att detta enbart gäll-
er för tiden och kompisar i det egna området. Med hjälp av dagböckerna kan 
jag emellertid visa att även kompisar utanför det egna området styr var barn 
tillbringar sin tid. 

Dagboksstudien visar att barnen mestadels ägnar sig åt organiserade akti-
viteter när de är i andra områden och att andelen icke-organiserade aktivite-
ter är mycket liten jämfört med vad de tillbringar tiden med i det egna bo-
stadsområdet. Barn med kompiskontakter i andra bostadsområden ägnar sig 
emellertid i större utsträckning sig åt icke-organiserade aktiviteter där än 
barn utan dessa kontakter. Icke-organiserade aktiviteter, som lek och socialt 
umgänge, på platser utanför det egna området ger dessa barn förutsättningar 
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att uppnå en djupare relation och möjligheter att knyta an till dessa platser. 
Utan kompisar i andra bostadsområden finns det få anledningar för barn att 
ägna sig åt en intensiv och oberoende användning av platser utanför det om-
råde som de normalt rör sig i. 

Ett viktigt resultat är att barnen från Backhagen, i jämförelse med barnen 
från de andra bostadsområdena, tillbringar mycket lite tid utanför det egna 
bostadsområdet. Möjligheterna för dessa barn att få någon direkt erfarenhet 
av andra områden, förutom stadens centrum, är därför begränsade. Den korta 
tiden i andra områden verkar för det första vara en konsekvens av att en ma-
joritet av Backhagenbarnen saknar kompiskontakter i andra bostadsområden 
under dagboksveckan. Det som förmodligen ytterligare minskar Backhagen-
barnens tid i andra bostadsområden är att enbart några få av dem deltar i 
organiserade fritidsaktiviteter. Att varken ha kompisar utanför det egna bo-
stadsområdet eller delta i organisade aktiviteter gör att två viktiga anledning-
ar att tillbringa tid i andra bostadsområden försvinner. Något som bekräftar 
detta är att barnen från Stenby, där en stor majoritet både har kompisar och
organiserade fritidsaktiviteter i andra bostadsområden, också tillbringar mest
tid utanför det egna bostadsområdet.  

Barns perspektiv på det egna bostadsområdet och andra 
bostadsområden 
Avhandlingens andra syfte har varit att undersöka barns perspektiv på olika 
platser i den urbana miljön. Jag har undersökt hur barn relaterar till platser i 
det egna bostadsområdet och platser i andra bostadsområden när det gäller 
känslor av trivsel, hemmahörande, trygghet och säkerhet. Intervjuerna visar 
att barnen från de olika bostadsområdena i stort trivs bra i sina bostadsområ-
den och känner sig trygga, säkra och hemma där. Trots att bostadsområdena 
har olika fysisk och social karaktär samt olika status förefaller dessa aspekter 
inte vara så viktiga för känslor av trivsel, trygghet och hemmahörande. Istäl-
let visar avhandlingen, i enlighet med annan forskning, att den geografiska 
närheten till kompisar är det som är viktigast för att barn ska trivas i sina 
bostadsområden. Förutom kompisar är den vidare sociala miljön, i form av 
framförallt barn men även vuxna man känner och känner igen, viktig för att 
barnen ska känna sig hemma och trygga.  

För pojkarna från Backhagen är även den etniska aspekten av det sociala 
sammanhanget i området viktig och underlättar känslor av gemenskap. 
Backhagens låga status och rykten om att det är ett farligt bostadsområde 
påverkar inte pojkarnas känslor av trivsel, trygghet, säkerhet och hemmahö-
rande. Anledningen är förmodligen att deras intensiva platsanvändning har 
gett dem en djupgående kunskap om området som dels gör att de vet att ryk-
tena ofta inte är sanna; de vet ”hur det egentligen är”; dels att eventuella 
företeelser eller personer som man kan känna obehag inför inte är obehagliga 
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längre eller aldrig behövt bli obehagliga. Pojkarna ger dock uttryck för att 
deras föräldrar kan vara oroliga för att det ska hända dem något.

Gruppintervjuerna visar vidare att barnen är måna om att framhäva det 
egna bostadsområdet som ett bra och lugnt bostadsområde, vilket antyder att 
de förknippar bostadsområdet med sig själva och är medvetna om att andra 
gör detsamma. Med hjälp av det som betraktas som lugnt och det som inte 
betraktas som lugnt drar barnen gränser mellan det som de vill förknippas 
med och det som de inte vill förknippas med. För barnen från Backhagen, 
som av stadens invånare ses som en ”bråkig” plats, är det också viktigt att 
placera sig själva på en lugn plats. På grund av omgivningens negativa syn 
på området kan pojkarna inte identifiera sig med området i sin helhet, som 
barnen från de andra bostadsområdena kan, utan är tvungna att placera sig 
själva i ett område inom Backhagen som kan avgränsas från den delen som 
mest förknippas med bråk.    

Som diskuterades i kapitel två får barn enligt Matthews kunskap om plat-
ser genom direkt och indirekt erfarenhet av dessa platser. Den indirekta erfa-
renheten uppnås genom att ta del av andra människors direkta erfarenhet 
samt av information som förmedlas via media. Resultaten från gruppinter-
vjuerna bekräftar detta men visar även att barns kunskap om platser också i 
stor utsträckning bygger på indirekt erfarenhet som bygger på andras indi-
rekta erfarenhet av platser, det vill säga berättelser och rykten om olika plat-
ser som sprider sig från person till person. Framförallt för platser där barnen 
själva sällan eller aldrig vistas och inte har några sociala relationer utgör 
andras direkta och indirekta erfarenhet en viktig kunskapskälla. I synnerhet 
barns kunskap om platser som de själva eller omgivningen ser som farliga 
eller dåliga platser, verkar till stor del vara baserad på indirekt erfarenhet 
som förmedlas av andra vuxna och framförallt barn som i sin tur baserar sin 
kunskap på indirekt erfarenhet. Mängden berättelser om dessa platser som 
bygger på indirekt erfarenhet är som en konsekvens av detta mycket större
än mängden berättelser som bygger på någons direkta erfarenhet. Gruppin-
tervjuerna visar dessutom att det i jämförelse med mer neutrala platser finns 
många fler berättelser om negativt stämplade platser – eller positivt stämpla-
de för den delen – vilket medför att barn inte har så mycket kunskap om 
neutrala platser som ligger utanför det område de normalt rör sig i och har 
direkt erfarenhet av.

Avhandlingen visar vidare att det bland en del av barnen i gruppintervju-
studien och i kartstudien finns negativa föreställningar om bostadsområdet 
Backhagen som ses som ett ”problemområde”. Kartstudien visar att en del 
av de barn som inte bor eller går i skolan i Backhagen, särskilt de som bor i 
det angränsande bostadsområdet Sandberga, förhåller sig negativt till Back-
hagen på sina kartor. De flesta av dessa barn har ingen – på kartorna doku-
menterad – direkt erfarenhet av och kunskap om Backhagen genom vistelse 
och/eller sociala relationer där. 
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Kartorna visar även att en del av föräldrarna till barnen som inte bor eller 
går i skolan i Backhagen förhåller sig negativt till Backhagen och varnar 
barnen för olika faror. Barnen och föräldrarna, som i många fall inte relaterar 
negativt till några andra bostadsområden utanför det egna bostadsområdet än 
till Backhagen, förefaller vara influerade av de negativa föreställningarna 
som finns om området bland stadens invånare och i media. Intressant är att 
de barn som har en, på kartorna dokumenterad, direkt erfarenhet genom 
vistelse och/eller social relation till Backhagen oftast inte hänvisar till bo-
stadsområdet i negativ bemärkelse. Dessutom markerar dessa barn i mindre 
utsträckning att deras föräldrar vill att de undviker Backhagen eller en plats 
i Backhagen. I de fall där barnen ändå har markerat en sådan plats är den 
mer rumsligt och/eller tidsmässigt avgränsad. Även i gruppintervjuerna 
framkommer en positiv relation mellan att ha en genom direkt erfarenhet 
uppnådd kunskap om en plats och det sätt man ser på den platsen. Framför-
allt verkar sociala relationer på platsen ha en positiv effekt för hur barnen ser 
på platsen. Detta stödjer tidigare forskning om att personlig kunskap och 
framförallt sociala relationer kan motverka eller nyansera negativa föreställ-
ningar om människor och platser (se kapitel 2). Utifrån dessa resultat menar 
jag att om ett samhälleligt mål är att minska negativa föreställningar om 
platser så är en väg att försöka öka barns direkta erfarenhet av dessa platser. 
Till exempel genom att öka möjligheterna för skapandet av sociala relationer 
med barn som bor där så att barnen kan ta del av varandras boendemiljöer. 
Detta skulle exempelvis kunna ske inom ramen för samarbete mellan skolor i 
olika bostadsområden. 

Något förenklat skulle man kunna säga att resultaten från gruppintervju-
erna indikerar att de sätt som barn får kunskap om negativt laddade platser 
på ser ut som i figur 2. Ett glatt ansikte visar att känslorna i relation till erfa-
renheten av den stämplade platsen lutar åt det positiva hållet och ett ledset 
ansikte att känslorna lutar åt det negativa hållet.  



191

Figur 2. De sätt på vilka barn, enligt resultaten från gruppintervjuerna, får kunskap 
om negativt laddade platser samt de typer av känslor (positiva eller negativa) som de 
olika sätten tenderar att framkalla. 

Ett viktigt resultat i avhandlingen är att barnen inte okritiskt ”plockar upp” 
de negativa föreställningarna om Backhagen som finns i media, bland vissa 
föräldrar eller syskon samt bland andra barn utan att de har egna tankar och 
funderingar kring dessa föreställningar. I gruppdiskussionerna använder 
barnen sin kunskap om platser baserad på egen eller andras direkta och indi-
rekta erfarenhet för att både bekräfta och kritiskt ifrågasätta det som diskute-
ras. De är medvetna om att informationen om vissa platser ofta byggs på så 
många människors indirekta erfarenhet att den blir till rykten, och att san-
ningshalten i dessa kan ifrågasättas. Diskussionen kan då handla om hur
mycket som är sant av ryktena om Backhagen, eller – som hos pojkarna från 
Norrbacka – att inget av det som sägs är sant och att det handlar om männi-
skors fördomar om Backhagen, och att det är fel att överhuvudtaget uttala sig 
negativt om området. Som intervjun med Norrbackapojkarna visar kan räds-
lan att framstå som fördomsfull medföra att man inte vågar säga att man är 
rädd att vistas på vissa platser. Gruppintervjuerna visar att det finns en le-
vande debatt om Backhagen bland barnen och att barnen aktivt deltar i ska-
pandet och omskapandet av föreställningar om platser genom diskussion 
sinsemellan.

 Gruppintervjuerna visar vidare att barnen som bor eller går i skolan i 
Backhagen är medvetna om Backhagens stämpel som ett ”dåligt” bostads-
område. De upplever att deras försök att försvara Backhagen och Backha-
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genskolan gentemot det negativa som andra barn säger om Backhagen inte 
ger några resultat. Backhagenpojkarna menar att omgivningen har tidningar 
som ”bevismaterial”. Det finns emellertid inga tecken på att områdets nega-
tiva stämpel har gått över i pojkarnas självbild, även om det är tydligt att de 
medvetet förhåller sig till ryktet genom att placera sig själva utanför ”Back-
hagens sämsta del”. Som diskuterades i kapitel två visar tidigare studier att 
detta är vanligt för invånare på negativt stämplade platser. Kanske är pojkar-
nas unga ålder orsaken till avsaknaden av en negativ självbild. Det behövs 
emellertid mer forskning om hur pojkar och flickor i olika åldrar i ett nega-
tivt stämplat bostadsområde ser på sig själva och sitt bostadsområde i rela-
tion till andra människor i andra bostadsområden. 

En diskussion om olika grannskapseffekters relevans 
Avhandlingens tredje och teoretiska syfte har varit att med stöd i mina empi-
riska studier diskutera relevans och metodmässiga aspekter av olika typer av 
grannskapseffekter. Det är nu dags för denna diskussion. I studier av grann-
skapseffekter görs ofta antagandet att barn i hög grad lever sina vardagsliv 
inom ramen för det egna bostadsområdet och att de därför är särskilt expone-
rade för eventuella grannskapseffekter. Eventuella skillnader mellan grupper 
av barn diskuteras i allmänhet inte i relation till detta antagande. För att un-
dersöka detta närmare har jag därför med hjälp av dagboksstudien kartlagt 
den rumsliga utbredningen av barns vardagsliv. Av denna kartläggning kan 
slutsatsen dras att det finns skillnader mellan hur pass rumsligt utbredda 
eller koncentrerade vardagsliv olika grupper av barn lever, mycket beroende 
på faktorer som skolans upptagningsområde och barns deltagande i organise-
rade fritidsaktiviteter. Framförallt barnen från bostadsområdet Backhagen 
vistas i liten utsträckning utanför det egna bostadsområdet. Majoriteten av 
dessa barn går i skolan i det egna bostadsområdet, har ett till det egna bo-
stadsområdet begränsat kompisnätverk och deltar i minst utsträckning i or-
ganiserade aktiviteter, vilket ger dem få anledningar till att vistas utanför det 
egna bostadsområdet. För dessa barn kan eventuella grannskapseffekter där-
för antas vara särskilt starka.  

 I jämförelse med tiden i det egna bostadsområdet och i andra bostadsom-
råden tillbringar barnen mycket tid i hemmet. Det är dock svårt att avgöra 
hur man ska se på hemmet när det gäller grannskapseffekter. När det gäller 
effekter som överförs genom kompisnätverk kan dessa överföras såväl i bo-
stadsområdet som i hemmet. Effekter som överförs genom att man expone-
ras för den vidare sociala miljön i bostadsområdet minskar dock antagligen 
om man vistas mycket i hemmet. I en amerikansk studie visas att föräldrar 
använder hemmet som en buffert mot negativa grannskapseffekter som upp-
står på grund av exponering mot våld och kriminalitet i bostadsområdet. 
Barn från vissa utsatta bostadsområden tillåts inte att vistas och leka i bo-
stadsområdet av sina föräldrar utan måste vara hemma när de inte är i sko-
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lan.340 Det är inte troligt att barnen i föreliggande studie vistas mycket i 
hemmet av just den anledningen. Snarare handlar det här om att datorrelate-
rade aktiviteter lockar i hemmet. Det vore ändå intressant att genom inter-
vjuer med föräldrar och barn i olika typer av bostadsområden undersöka om 
hemmet används som en buffert mot negativa grannskapseffekter även på 
vissa håll i den svenska kontexten. 

Betydelsen av skolans geografiska upptagningsområde för de sociala nät-
verken finns även i relation till rumslig stigmatisering som en grannskapsef-
fekt. Föreliggande studie visar att denna typ av effekt är relevant, inte bara i 
relation till vuxna, utan även i relation till barn. Resultaten indikerar att det 
finns ett samband mellan negativa föreställningar om platser och skolor och 
ett rumsligt koncentrerat kompisnätverk för barn. Föreställningar om ”bra” 
och ”dåliga” skolor verkar ha betydelse för skolans geografiska upptag-
ningsområde och de spelar därför roll för vilka barn från vilka platser ele-
verna möter i skolan, vilket i sin tur har betydelse för hur barns kompisnät-
verk ser ut. Det behövs dock mer systematisk forskning om hur sambandet 
mellan föreställningar om skolors status, upptagningsområden och den rums-
liga utbredningen av kompisnätverken ser ut. Föreställningarna om skolans 
status skall i den här studien ses som en möjlig förklaring till att upptag-
ningsområdena för de undersökta klasserna ser ut som de gör.  

I relation till utformningen av framtida grannskapseffektstudier om barn 
skulle jag utifrån avhandlingens empiriska resultat vilja säga att skolans 
geografiska upptagningsområde är en viktig faktor att ta hänsyn till. Upp-
tagningsområdet har betydelse för var barn har kompisar, och var barn har 
kompisar har i sin tur betydelse för var de tillbringar sin tid. Hur mycket och 
kanske framförallt var barn deltar i organiserade fritidsaktiviteter är en an-
nan viktig faktor för var barnen tillbringar sin tid. Dessutom menar jag att 
det finns indikationer i avhandlingen som pekar på att föreställningar bland 
barn och föräldrar om ”bra” och ”dåliga” skolor samt ”bra” och ”dåliga” 
bostadsområden är en faktor att ta hänsyn till. Väger man samman dessa 
olika faktorer, så tror jag att de barn som lever de mest rumsligt koncentre-
rade vardagsliven är barn från resursfattiga familjer som inte deltar i organi-
serade fritidsaktiviteter och som bor i ett område och går i en skola som av 
stadens invånare betraktas som ”dåliga”. 

 När det gäller endogena effekter (effekter som sker när en individs bete-
ende och attityder har direkt inflytande på grannarna, eller en del av dem) 
visar gruppintervjuerna att socialisationseffekten har relevans. Kamrateffek-
ten blir synlig i den betydelse som barnen ger kompisar i överförandet av 
beteenden. Ett exempel är när Numa från Enlunda i relation till gemenska-
pen bland barnen i området uttrycker att det finns utrymme inom gruppen för 
att korrigera negativa beteenden. Numa säger att ”alla får vara med” och om 
någon inte beter sig i linje med detta motto kan man säga till: "sluta va otrev-

340 Galster, George & Santiago, Ana (2006:215). 
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lig". Ett annat tecken på kamrateffekten är när barnen ger uttryck för att stö-
kiga kompisar leder till att man själv blir stökig och omvänt att lugna kompi-
sar gör att man själv blir, eller förblir, lugn. Det finns här även en mängd-
aspekt som flickorna från Sandberga ger uttryck för, nämligen att om en
kompis i kompisgänget börjar festa mycket är risken att de andra tar efter 
inte lika stor än om flera kompisar börjar festa. Slutligen är de sätt som bar-
nen resonerar och argumenterar kring platser i gruppintervjuerna ett exempel 
på hur rumsliga socialisationsprocesser bland barn kan gå till.   

Även sociala nätverkseffekter har visat sig vara relevanta. Gruppintervju-
erna ger till exempel en inblick i de sociala nätverkens betydelse för sprid-
ningen av berättelser om platser. För ryktesspridningen verkar det framför-
allt vara barnens svaga kontakter som är viktiga, medan mer ingående dis-
kussioner om platser troligen förs med närmare kompisar. Dagboksstudien 
visar att ett till det egna bostadsområdet koncentrerat socialt nätverk medför 
att mer tid också tillbringas i det egna bostadsområdet eller i hemmet. Kart-
studien visar att barnen i Norrbackaskolan, som har ett över flera bostadsom-
råden utspritt kompisnätverk, också oftare känner sig hemma i relativt stora 
delar av dessa bostadsområden. Mer forskning behövs dock om vilka andra 
konsekvenser ett rumsligt koncentrerat eller utspritt socialt nätverk har för 
barn. Till exempel skulle det, i relation till grannskapseffekter, vara intres-
sant att studera hur barn och ungdomar inom olika typer av sociala nätverk 
resonerar kring vilka möjligheter de tror sig ha när det gäller utbildning och 
arbetsmarknad.

 Det finns inga tecken på att jämförelsemekanismen skulle vara relevant i 
relation till barnens utsagor i intervjuerna. Barnen ger inte uttryck för att de 
är avundsjuka på barn eller vuxna från det egna eller andra bostadsområden 
som på något sätt har det bättre ställt. Tvärtom visar intervjuerna att barnen 
trivs bra där de bor och att de hela tiden framhåller det goda med sina bo-
stadsområden. Aspekter som barnen tycker är mindre bra jämförs dels med 
det som är bra i det egna området, dels med platser som, enligt barnen, är 
sämre i dessa hänseenden än det egna området.  

När det gäller exogena effekter (effekter som sker när individers beteen-
den och attityder styrs av grannarnas karaktäristika, som etnicitet eller religi-
on) visar intervjuerna att den sociala kohesionseffekten har relevans, det vill 
säga idén om att grupper med olika bakgrund genom närhet till varandra 
ökar sina kontakter med varandra och därigenom minskar fördomar och 
missförstånd om varandra. Pojkarna från Backhagen ger uttryck för att de 
känner gemenskap med andra barn med utländsk bakgrund, oavsett etnisk 
tillhörighet. I intervjustudien framkommer även att flickorna från det välbär-
gade och ”svensktäta” Sandberga ser ett negativt samband mellan en socio-
ekonomiskt och etniskt uppdelad befolkning i Sandberga och Backhagen och 
en, som de kallar det, invandrarfientlighet bland folk från Sandberga. Enligt 
flickorna skulle en etniskt mer blandad befolkning alltså minska Sandberga-
befolkningens fördomar om Backhagens invånare.  
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När det gäller korrelerade effekter (som uppstår i bostadsområdet på 
grund av strukturella krafter som verkar i den omkringliggande urbana mil-
jön) och spatial mismatch-teorin översatt till lokaliseringen av organiserade 
fritidsaktiviteter och barns möjligheter att delta i dessa, visar avhandlingen 
att de vanligaste fritidsaktiviteterna finns i närheten av där barnen bor. Bar-
nen i studien har därför samtliga nära till fritidsaktiviteter. Som diskuterades 
tidigare i avhandlingen är det snarare socioekonomiska faktorer som verkar 
avgöra huruvida barn deltar i organiserade aktiviteter eller inte. Kvaliteten i 
de lokala institutionella resurserna i de olika bostadsområdena kan inte rik-
tigt bedömas utifrån avhandlingens empiriska material. En intressant aspekt i 
relation till detta är dock att ju fler resurser av olika slag som finns i varje 
enskilt bostadsområde, desto mindre anledning finns för områdenas invånare 
att lämna det egna bostadsområdet. Detta, i sin tur, ökar de eventuella effek-
terna av bostadsområdet och minskar kontakterna mellan invånare från re-
spektive bostadsområde. Å andra sidan kan goda institutionella resurser som 
specialiserade organiserade aktiviteter också dra till sig barn från andra bo-
stadsområden. Som kartstudien och gruppintervjuerna visar kan dessa barns 
direkta erfarenhet av bostadsområdet ifråga leda till att eventuella negativa 
föreställningar om detta område nyanseras. Dessutom visar studier av de 
politiska insatserna som gjorts för att motverka segregation, att satsningar på 
att förbättra bland annat den institutionella infrastrukturen i så kallade utsatta 
bostadsområden hjälper till att förbättra boendemiljön i dessa områden.341

Gruppintervjuerna visar på relevansen av stigmatiseringseffekten som en 
del av segregationsprocessen också när det gäller barn. Barnens diskussioner 
om huruvida Backhagen är ett farligt eller dåligt bostadsområde och om 
möjliga orsaker till detta visar att det finns en levande debatt även bland 
barn. Gruppdiskussionerna om bra och dåliga platser och skolor kastar ljus 
på hur rykten om platser sprids via media, föräldrar, syskon och andra barn 
till barnen. Ryktena om skolor och områden leder sedan till att barnen agerar 
i relation till dessa. Filip från Norrbacka har exempelvis börjat undvika 
Backhagen efter att ha blivit varnad för att det är ett farligt område, Salem 
från Backhagen byter skola, och barnen som förknippas med Backhagen 
försöker med olika medel få omgivningen att förstå att det inte är farligt i 
Backhagen och att det visst bor trevliga människor där.  

Det finns dock inga tecken i det empiriska materialet på att barnen i 
Backhagen påverkas av eventuella stigmatiserande praktiker av utomstående 
institutionella eller offentliga aktörer. För detta krävs att andra frågor ställs. 

Diskussionen om de olika grannskapseffekternas relevans i relation till de 
empiriska resultaten får avsluta denna avhandling. Framförallt materialet 
från gruppintervjuerna har kastat ljus på de komplexa sociala processer som 
pågår i bostadsområdet och som leder fram till de olika utfall som påvisats i 
grannskapseffektforskningen. Det står dock klart att det behövs mer, fram-

341 Se till exempel Palander, Camilla (2006:280). 
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förallt kvalitativ, forskning om dessa sociala processer. När det gäller grann-
skapseffekter på barn och ungdomar tror jag att ett bra sätt att öka kunskapen 
om mekanismerna bakom dessa vore att göra olika typer av intervjuer först 
och främst med barn och ungdomar själva, men även med föräldrar och 
skolpersonal.  



197

 Summary 

The starting-point for this thesis was my interest in issues such as the conse-
quences of residential segregation and the ways in which potential 
neighbourhood effects influence inhabitants. Today, many Swedish towns 
are segregated, with different groups of inhabitants living separated from 
each other in neighbourhoods with varying socioeconomic, ethnic and demo-
graphic characteristics. These neighbourhoods are starting points for indi-
viduals’ movements through urban space. From the neighbourhood, the indi-
vidual will make ‘trips’ to other parts of urban space; to the work place, ser-
vice facilities, friends and acquaintances, etc. Not many people manage to do 
all of these activities in the neighbourhood where they live. However, in 
comparison with adults, children often have a more restricted activity space. 
Does this mean that, since children live their daily lives within the specific 
socioeconomic, ethnic and demographic context of their own neighbour-
hood, children from different neighbourhoods live in quite ‘different 
worlds’?342 From the age of 11, though, most children have the capacity and 
the freedom to move through urban space on their own during day time.343

From that time, these children’s daily movements will be determined by 
where they go to school, where their friends live and where they engage in 
their recreational activities.  

Apart from age, children’s personal characteristics, family characteristics 
and the place where they live are therefore factors that can influence the 
spatial extension of children’s daily activity spaces. This means that some 
children probably will move through large parts of urban space, while others 
will be more ‘local’ in their daily use of the urban environment. As a conse-
quence, different children have different opportunities to gain direct experi-
ence and knowledge of other neighbourhoods than their own and of the peo-
ple that live there. Also, individuals which spend most of their daily lives 
within the context of the neighbourhood are assumed to be more affected by 
the consequences of segregation; so called neighbourhood effects. One of the 
assumptions often made in the neighbourhood effect literature is that chil-
dren are particularly exposed to possible neighbourhood effects because of 

342 Swedner, Harald (1982). 
343 Valentine, Gill (1997:60). 
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their ‘local’ daily lives.344 Not very much is known, however, about the geo-
graphical extension of children’s daily lives for children with different back-
grounds. Which are the possibilities of getting direct experience and knowl-
edge of other neighbourhoods for 11 to 14 year old children with different 
characteristics living in a medium-sized town? Are there groups of children 
that do not, or barely, take part of other social environments because they 
live spatially restricted daily lives? The first aim of the thesis is to map and 
analyse the spatial extension of children’s daily lives in the urban environ-
ment.

Three aspects of this spatial dimension are examined. The first aspect is 
the spatial extension of children’s social networks. Are there differences 
between groups of children with respect to whether or not they have friends 
outside their own neighbourhood? The second aspect is the amount of time 
children spend in different places. Are there differences between groups of 
children in terms of how much time they spend outside their own neighbour-
hood? The third aspect has to do with what the children do in these places 
and with whom. Are there differences between groups of children in the 
number of non-organized recreational activities that they engage in on their 
own or together with friends?  

The place where you live is not only the starting-point for your move-
ments through urban space. It is also the geographical and social position
from which you view the world and from which you form an opinion of 
other places and those who live there. Similarly people from other places use 
your geographical and social position in order to form an opinion about 
you.345 People have different perceptions of places and according to those 
who study residential segregation, perceptions of neighbourhoods as ‘good’ 
or ‘bad’ places play an important role in the segregation process.346 The sec-
ond aim of the thesis is to analyse children’s perspectives on different places 
in the urban environment. Questions asked are: how do children from differ-
ent neighbourhoods look upon their own neighbourhood and on other 
neighbourhoods in the town they live in terms of feelings of belonging, 
safety and perceptions of places? How do children look upon themselves and 
their own neighbourhood in relation to other people and other neighbour-
hoods in town? Are children aware of place’s different status and reputation? 
How do children look upon places they have direct experience of, compared 
to places of which they do not have direct experience? 

The third aim of the thesis is of a more theoretical kind. In the literature 
on neighbourhood effects different possible neighbourhood effects are iden-
tified. These effects are often categorized as endogenous, exogenous and

344 See for example Boardman, Jason D. & Saint Onge, Jarron M. (2005:139); Friedrichs, 
Jürgen (1998). 
345 Hall, Tom; Coffey, Amanda & Williamson, Howard (1999:509). 
346 See for example Skifter Andersson, H. (2003:126, 127). 
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correlated effects. Endogenous effects occur when an individual’s actions or 
attitudes influence other inhabitants to act or think the same way (e.g. so-
cialisation effects, social network effects). Exogenous effects occur when 
individual’s actions or attitudes are the consequence of neighbours’ charac-
teristics (e.g. social cohesion), and correlated effects occur because of struc-
tural forces that operate in the surrounding urban environment (e.g. stigmati-
zation, spatial mismatch). The theoretical aim of the thesis is discuss the 
relevancy and methodic aspects of these different kinds of effects in the con-
text of my empirical work. 

Table 1. Outline of the thesis. 

Chapter Topic Method 

Chapter 1 Introduction  
Chapter 2 Method and material  
Chapter 3 Theoretical perspectives and previous research on chil-

dren’s’ and young people’s relation to urban space 
Document analy-
sis

Chapter 4 Where do the children’s friends live and where are their 
meeting places? 

Analysis of 
diaries and maps 

Chapter 5 Where do the children spend their time? Analysis of 
diaries

Chapter 6 With what, with whom and where do the children spend 
their time? 

Analysis of 
diaries

Chapter 7 How do children look upon and feel about places they have
and places they do not have direct experience of? 

Map analysis 

Chapter 8 Children’s perspectives on their own neighbourhood and 
on other neighbourhoods in the urban environment 

Group interviews 

Chapter 9 Results and discussion  

Method
In order to map and analyse the spatial extension of the children’s daily lives 
a diary study was carried out with 135 children in grade 5 (age 11-12) and 
grade 7 (age 13-14) and living in seven adjacent neighbourhoods in a me-
dium-sized Swedish town. In the diaries, children wrote down what they did, 
with whom and when before and after school during a seven-day week in the 
end of September 2002. In order to obtain information about the children’s 
background and about the parent’s views on the neighbourhood they lived 
in, a survey was carried out with parents of the children that participated in 
the diary study. 

Thematic maps, made by 83 children in four school classes in three of the 
chosen neighbourhoods, were also used to analyse where the children’s 
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friends live and where they meet their friends. The map study was carried 
out in the class rooms in November 2002.  

In order to analyse the children’s perspectives on different places in their 
urban environment information from the map study was used. Also, six 
group interviews were undertaken with 22 children from six of the selected 
neighbourhoods. These interviews were carried out in May 2003.  

Children in two different age groups (11-12 and 13-14) were selected in 
order to make possible an examination of potential changes with age in the 
spatial extension of the children’s daily lives and in the ways they perceive 
their immediate environment.  

The neighbourhoods were chosen because they form a coherent zone but 
at the same time have very different physical, socio-economic and ethnic 
characteristics and status. Choosing different types of neighbourhoods was, 
firstly, a way of including children with different socioeconomic and ethnic 
backgrounds in the diary study. Secondly, this part of the town was chosen 
because of its strongly segregated character and differences in the 
neighbourhoods’ status. The longest distance within the study area (six kilo-
metres) is between the neighbourhoods of Norrbacka and Sandberga. For 
reasons of anonymity, the names of the town, its constituent neighbour-
hoods, the schools and the children, are not revealed in the thesis. 

The spatial extension of children’s daily lives 
Children’s social networks 
In order to obtain information on where the children’s friends live the chil-
dren were instructed to put, in a table on the back of the diary, the names and 
addresses of the friends with whom they had done various activities during 
the week.

The results of the diary study which are presented in chapter 4 show that 
two thirds of the children’s friends live in the children’s own neighbour-
hoods. However, the data show that there are great differences between chil-
dren, with 38 percent of the children (51 children) not reporting any contacts 
at all with friends living in other neighbourhoods during the week. The 
friend networks of these children are restricted to their own neighbourhoods. 
Results show that boys, children in grade five, children with foreign back-
ground347 and children with parents without a college degree more often did 
not have friends in other neighbourhoods, than girls, children in grade seven, 
children with Swedish background and children with a parent with a college 
degree. Moreover, only 30 percent of the children from the lower income 
and low status neighbourhood Backhagen reported that they had engaged in 

347 Defined as children with two foreign born parents. 
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an activity with a friend from another neighbourhood. In contrast, a majority 
of the children from the other neighbourhoods reported that they had friends 
outside their own neighbourhood.  

These differences in the spatial extension of the social networks of chil-
dren from different neighbourhoods appear to be a consequence of the de-
limitation of the reception areas of the schools that the children in the diary 
study attend. This is illustrated and supported by the map study (chapter 
four). Both the spatial pattern of friends and that of meeting places reflect 
the spatial pattern of schoolmates’ homes when children report that they 
have a friend in another neighbourhood, this friend often is a schoolmate. In 
school classes with reception areas that include more than one neighbour-
hood, the children’ maps also show that there are friendship relations be-
tween children from these neighbourhoods. This is not so, however, in the 
case of social networks of children in school classes with children from only 
one neighbourhood. The significance of the school, and especially the school 
class, as a social meeting place for children from different neighbourhoods is 
very obvious. The map studies shows significant differences between the 
reception areas of grade seven in Backhagen School and grade seven in 
Norrbacka School, which seems to reflect the schools’ different degree of 
popularity. The popular Norrbacka School has pupils from many different 
neighbourhoods, whereas the not so popular Backhagen School draws pupils 
mostly from Backhagen. This is reflected in the children’s social networks. 
Whereas the children from Norrbacka School have a spatially extended net-
work, the children from Backhagen School have a spatially more restricted 
network. It appears that, because reception areas matter with respect to 
where the children you get to be friends with live, a schools’ degree of popu-
larity (and therefore children’s and parents’ perceptions of ‘good’ and ‘bad’ 
schools) indirectly has consequences for the spatial extension of children’s 
networks of friends.

Where do children spend their time and with whom? 
According to human geographer Lia Karsten not much is known about chil-
dren’s behaviour in time and space.348 With the help of the diary study the 
time that children spend in the home, in the neighbourhood, in other 
neighbourhoods and outside the town is analysed (chapter 5). The results 
show that children’s daily lives clearly are very local, especially because of 
the large amount of time they spend at home. However, when the children 
are outside the home they spend almost the same amount of time within as 
outside their own neighbourhoods. In order to investigate differences be-
tween children, a set of categories was created that reflects such children’s 
personal characteristics as gender, age, socioeconomic and ethnic back-

348 Karsten, Lia (2005:275-290). 
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ground, where they live and whether they report that they have friends out-
side the neighbourhood or not. The results show that there are differences 
between groups of children. Most important for the amount of time children 
spend outside the neighbourhood is whether they have friends outside the 
neighbourhood or not. On both weekdays and the weekend the children with
friends that live in other neighbourhoods spend more time in other
neighbourhoods than children without friends from other neighbourhoods 
(p<0,05). Children without friends from other neighbourhoods spend more 
time in their own neighbourhoods (p<0, 05) on week days and in the home
(p<0,005) during the week end. Girls, children in grade seven, children with 
a Swedish background and children with a parent with a college degree also 
spend more time outside the neighbourhood on weekdays. During the week-
end, children with a Swedish background and with college-educated parents 
spend more time outside the town. 

Participation in non-organized activities without adult supervision (such 
as playing or hanging out with friends) gives children a chance to develop a 
deeper relation and feelings of attachment to these places.349 The diary study 
shows that, while most of the activities that the children engage in outside 
their own neighbourhoods are organized, children with friends from other 
neighbourhoods more often engage in non-organized activities there than 
children without friends from other neighbourhoods.  

An important result is that while the average amount of time spent in 
other neighbourhoods on weekdays is 60 minutes, the children from the 
neighbourhood of Backhagen only spend 20 minutes there. The limited 
amount of time that the Backhagen children spend in other neighbourhoods 
is probably a consequence of their spatially restricted social networks, 
which, in turn, seem to be a consequence of the school’s reception area. 
Something which further reduces the Backhagen children’s time outside the 
neighbourhood is the fact that few of them participated in organized activi-
ties during the diary week, which probably is a consequence of the children’s 
socioeconomic background. Not having friends in other neighbourhoods and 
not participating in organized activities means that two, apparently very im-
portant, reasons for spending time in other neighbourhoods disappear. The 
importance of these two factors is supported by the fact that the children 
from the high income neighbourhood of Stenby, a large majority of which 
both have friends and organized activities in other neighbourhoods, also 
spend the largest amount of time there.    

Depending on these different factors, the opportunities for the Backhagen 
children to directly experience other neighbourhoods are limited. Also, be-
cause of their locally confined lives, these children would be the group that 
is most exposed to possible neighbourhood effects. With respect to the de-
sign of future neighbourhood effect studies on children I would suggest that 

349 See Christensen, Pia (2003:25, 26); Engwicht, David (1992:39). 
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– based on the findings of my empirical work – especially the school recep-
tion area is an important factor to take into consideration (chapter 9). The 
reception area matters for where children have friends and where they have 
friends in turn matters in terms of where they spend their time. The amount 
of organized activities that children engage in and the location of these ac-
tivities are other factors that matter. Moreover, I would emphasize that there 
are indications in my study that point at children’s and parent’s perceptions 
of ‘good’ and ‘bad’ schools and neighbourhoods as a factor that must be 
considered. Putting these different factors together, I would say that the chil-
dren which live the spatially most restricted daily lives – and which therefore 
are the most exposed to possible neighbourhood effects – are children from 
low income families that do not engage in any organized activities and that 
live and go to school in a so called ‘bad’ school in a ‘bad’ neighbourhood. 

Children’s perspectives on their own and other 
neighbourhoods
In the map study, the children were told to mark, on maps350 of their immedi-
ate environment, the following places: their home, the homes of their 
friends, meeting places and places where they did things. In addition, they 
were asked to mark places they liked and did not like, places where they felt 
at home and places they thought their parents would want them to avoid. The 
results (chapter 7) show that children often have positive feelings about 
places where they have friends, meeting places and organized activities.  

Places where children feel at home are most often their homes but also the 
homes of friends, meeting places and places they like. Places where they 
engage in organized activities are not that often included in the areas they 
feel at home. Most of the so called ‘feel–at–home areas’ can be found in the 
children’s own neighbourhoods. There are differences in the spatial extent of 
the feel–at–home areas between individual children and between classes. 
The neighbourhood’s physical design and housing structure seem to deter-
mine, to some extent, the size of the feel–at–home areas. However, the maps 
by the children from Norrbacka School show that the spatial extent of the 
children’s activity space also seems to matter. The children from this school 
more often have friends and meeting places in several neighbourhoods than 
the children from the other schools. The map study shows that these children 
also often demarcate bigger feel–at–home areas. Having friends and meeting 
places in several neighbourhoods seems to make it easier to feel at home in 
larger areas. In addition, these children more often mark out not only bigger 
places where they feel at home in their own neighbourhoods, but also bigger

350 The children got one map covering their near environment and one covering the whole 
city. 
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feel-at-home areas in several other neighbourhoods. None of the children 
from the other schools do this. It seems as if having friends and meeting 
places in several neighbourhoods – and to have in this way a large activity 
space – also makes it easier to feel at home in larger areas of these different 
neighbourhoods. This shows the relevancy of social network effects as an 
neighbourhood effect (chapter 9). 

Places that the children do not like, because they think of them as danger-
ous or simply boring, are forested areas or parks (especially not when it is 
dark), school or places people that they do not like live. Most of these places 
can be found in the children’s own neighbourhoods. Some children mark 
places outside the neighbourhood as places they do not like. A majority of 
the children from Sandberga School and some of the children from Norr-
backa School pointed out the neighbourhood of Backhagen or parts of it as a 
place they do not like. Backhagen is viewed as a ‘rowdy’ place by these 
children, but few of them have indicated any regular direct experience of the 
neighbourhood on their maps. It seems that these children have been influ-
enced by the negative image of Backhagen that exists among parts of the 
town’s inhabitants. This also seems to be the case for some of the parents, 
since some of the children mark Backhagen as a ‘dangerous’ place they 
think their parents want them to stay away from. During the group inter-
views some of the children also refer to Backhagen as a dangerous place; an 
opinion they base on rumours and newspaper information (chapter 8). This 
shows the relevancy of considering stigmatization as a neighbourhood effect 
also for children (chapter 9). An important result of the group interview 
study is, however, that the children do not just ‘pick up’ the negative percep-
tions of Backhagen that exist around them. They have their own thoughts 
and opinions about these stigmatizing images. In their discussions about 
Backhagen, the children both confirm and sceptically question these images. 

An interesting result of the map study is that if children do have a per-
sonal relation with Backhagen (documented on their maps) they do not relate 
to Backhagen in a negative way (chapter 7). The results from the group in-
terview study (chapter 8) indicate that there seems to be a positive relation 
between knowledge of a place gathered through direct experience and the 
way the children look upon this place. Social relations in particular seem to 
have a positive effect. With reference to the parents’ warnings, the map 
study shows that in those cases when the children have a personal relation 
with Backhagen documented on their maps, the parents appear to be more 
precise regarding where they locate the danger and in the delimiting of the 
spatial extension of the danger. Rather than marking the whole neighbour-
hood of Backhagen as a dangerous place, these children mark smaller areas 
within Backhagen which they think their parents want them to avoid. This 
result seems to indicate that personal relations with, knowledge about places 
gathered through direct experience can help to counteract negative percep-
tions of these places.  



205

The group interviews (chapter 8) did show that children in all six 
neighbourhoods enjoy living in their neighbourhoods and feel safe and at 
home there. Although the neighbourhoods have different physical and social 
character and different status, these aspects do not seem to be important for 
the children’s feelings of comfort, safety or belonging. Instead, this study 
shows that, in consistence with other research, the geographical nearness to 
friends is the most important factor for children’s feelings about their 
neighbourhoods. Also, the wider social environment, especially children but 
also adults you know and recognize, is important for children in terms of 
them feeling safe and at home. To the boys from Backhagen, it is important 
also ta have friends with a foreign background because it contributes to a 
sense of community.  

Backhagen's low status and rumours that the neighbourhood is dangerous 
do not seem to affect the Backhagen boys’ feelings of safety and belonging. 
The reason for this is probably that their intense use of the place has given 
them a considerable knowledge of the neighbourhood. This means on the 
one hand, that they know that the rumours often are not, or only partly, true; 
they ‘know what it is really like’. On the other hand, it means that they know 
that possible phenomena or persons you might feel uncomfortable with may 
cease to be uncomfortable after a while or actually never turn out to be un-
comfortable. 

The group interviews furhermore show that the children are anxious to 
emphasize that their own neighbourhoods are good and quiet neighbour-
hoods, which indicates that they associate the neighbourhood with them-
selves and are aware of other people doing the same. By categorizing places 
and people into quiet and non-quiet (rowdy or dangerous) places and people, 
the children draw boundaries between the places and people they do want to 
be associated with and the places and people they do not want to be associ-
ated with.

The group interviews also show that the children that live or go to school 
in Backhagen are aware of Backhagen’s negative image (chapter 8). They 
feel that their attempts to defend Backhagen and Backhagen School against 
the negative things that other children say are not successful. The boys from 
Backhagen say that those around them use newspapers as ‘evidence’ for this 
bad image. For these children, who live in a place that has an image of being 
rowdy and dangerous, it becomes important to be associated with some quiet 
place. However, because of other people’s negative views of the neighbour-
hood they can not identify with the neighbourhood as a whole, like the chil-
dren from the other neighbourhoods do. Instead, they have to locate them-
selves in an area within Backhagen that can be separated from the part that is 
most strongly associated with rows. There are no signs that the negative 
stigma has affected the boys’ self-image, even though it is clear that they 
consciously act in relation to the stigma by placing themselves outside Back-
hagen’s ”worst part”. 
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Even if the children generally liked their own neighbourhoods, there are 
things they do not like so much. These are things that have to do with the 
lack of facilities or service or with unpleasant people (like drunks) or inci-
dents (like a robbery or a fight). In their own neighbourhoods the children 
refer to such unpleasant people or incidents as ‘some people’ and “single 
incidents’. They do not like them but because of their deep knowledge of the 
neighbourhood and their social relations there, these things do not seem to 
negatively affect their feelings of security. However, when talking about the 
same kind of unpleasant phenomena in other neighbourhoods, the children 
refer to them as rowdy and dangerous, probably because of the children’s’ 
more fragmented knowledge of and lack of social relations in those places.
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Bilaga 1 Dagboken 

                      Uppsala 2002-09-05 

Hej!

Ert hushåll har slumpmässigt valts ut att delta i en studie om hur barn rör sig 
i sin närmiljö och vilka platser de känner sig trygga på. Här undersöks sär-
skilt hur deras sociala nätverk och fritidsaktiviteter påverkar rörelsemönstret. 
En viktig fråga är huruvida rörelsemönstret skiljer sig åt för barn från olika 
bostadsområden. Hustyper, trafiksituationen, skolornas placering och buss-
kommunikationerna varierar områden emellan. Mer kunskap behövs om hur 
barns boendemiljöer är anpassade till deras vardag, inte minst för samhälls-
planeringen. Studier av barns vardag är få och kunskapen bristfällig. 

De personer i Ert hushåll som ingår i studien är barnet i familjen, som går 
i antingen femte eller sjunde klass, samt Ni som förälder/föräldrar/målsmän. 
Vi ber barnet att fylla i en dagbok under en veckas tid över hur, var och med 
vem det spenderar sin tid efter skolan. Ifyllandet av dagboken tar ungefär 15 
minuter per dag. Föräldrar/målsmän ber vi att fylla i en enkät. Vi skulle ock-
så uppskatta om Du som förälder vid behov kunde hjälpa och uppmuntra 
barnet att fylla i dagboken. Efter att Ni har fått detta brev kommer Ni att bli 
uppringda av oss för att få Er medverkan i studien bekräftad. Sedan skickas 
dagboken och enkäten ut till undersökningsveckan, som är 23-29 september. 
För studiens resultat är det är mycket viktigt att just Ni medverkar!  

Dagböcker och enkäter kommer att skickas ut till tvåhundra hushåll i 
[stadens namn] där det bor ett barn som går i femte eller sjunde klass. Adres-
sen har vi fått genom skolregister. Dagböckerna och enkäterna kommer na-
turligtvis att behandlas konfidentiellt.  

OBS! Ifyllda dagböcker och enkäter belönas med presentcheckar på [Bad] 
eller biocheckar.

Med vänliga hälsningar, 

Danielle van der Burgt (kontaktperson) Prof. Roger Andersson 
Doktorand    Handledare och projektansvarig 
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                      Uppsala 2002-09-12 

Hej!

Det här brevet innehåller dagboken och enkäten. Vi ber barnet fylla i dagbo-
ken från måndag den 23:e till och med söndag den 29:e september och sedan 
posta både dagboken och enkäten i bifogat svarskuvert. Vi ber Er som föräl-
der/målsman att fylla i enkäten samt gå igenom instruktionerna till dagboken 
tillsammans med barnet inför undersökningsveckan. Barnet fyller sedan själv 
i dagboken men det går bra att som förälder/målsman svara på barnets frågor 
vid behov. Om Ni har frågor till oss går det bra att ringa till Danielle van der 
Burgt, tel. 018-471 36 12 eller mobil 0709-90 84 51 (dagtid) och tel. 018-55 
12 21 (kvällstid). 

Glöm inte att i dagboken kryssa för vilka slags presentcheckar Ni vill 
ha som tack för medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Danielle van der Burgt (kontaktperson) Prof. Roger Andersson       
Doktorand    Handledare och projektansvarig
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Hej!

Det här är din aktivitetsdagbok som du ska fylla i under en veckas tid.  
Det är jätteviktigt att du fyller i den så gott du kan. Om du vill fråga om nå-
gonting kan du alltid få hjälp genom att ringa, tel 018-4713612 eller mobil 
0709-908451 (dagtid) eller 018-551221 (kvällstid) eller maila till mig (dani-
elle.van_der_burgt@kultgeog.uu.se). 

Först några frågor 

1) Är du: 
 Flicka 
 Pojke 

2) Vilket år är du född? _____ 

3) Var är du född? 
 I [namn på staden], i samma del av staden jag bor nu 
 I [namn på staden], fast annan stadsdel. Vilken: _______________ 
 I annan stad. Vilken: ______________________________ 
 I annat land. Vilket:________________________________ 

4) Vad heter området där du bor? ___________________ 

5) Jag går i  ______________________ (skriv namn på skolan)  i: 
 femte klass 

                        sjunde klass 

6) Om du går i femman, vilken högstadieskola vill du gå i? 
__________________ 

7) Under våren görs ett antal intervjuer med barn som har skrivit dagbok. 
Kan du tänka dig att delta i en intervju?    ja 
      nej 

Gör så här när du fyller i dagboken:

Fyll i dagboken strax innan du går och lägger dig! Tänk igenom vad
du gjorde när du inte var i skolan (den tiden du är i skolan skriver du 
bara att du är i skolan) från att du går upp tills du går och lägger dig. 
Fyll i var du var, med vem du var och när du gjorde det. Var extra 
noga när du skriver var och med vem du gör saker!   
Du bestämmer själv hur mycket du vill skriva i varje ruta. 
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Du behöver inte skriva något i alla femton rutor. Vissa dagar gör 
man fler saker än andra dagar. 
Om du inte kommer ihåg exakt vilka tider du gjorde någonting - 
skriv den tid du tror det var.   
I dagboken skriver du förnamn på kompisarna du gör någonting 
med. Fyll sedan i deras namn och var de bor under "Var bor de du är 
med i dagboken". Fråga en vuxen om du är osäker på gata och bo-
stadsområde. 

Det här är ett exempel på hur en dag kan se ut:

Vad gör 
jag? 

Med någon? Vem? Var är jag? Start 
kl:_

Slut
kl:_

1 Äter frukost Med familjen Hemma 7.00 7.30 
2 Går i skolan Med klasskompisar Enlundaskolan 8.00 15.30 
3 Äter mellan-

mål
Med mina syskon Hemma 15.45 16.15 

4 Spela fotboll 
och brännboll 
och dunken 

Tobias, Sara, Fredrik 
och Anna och ett gäng 
från Sandberga som 
jag inte känner så väl. 

Utanför Enlun-
daskolan 

16.30 17.30 

5 Cykla om-
kring 

Själv I området där 
jag bor (Stenby) 

17.30 17.50 

6 Äter middag Med familjen Hemma 18.00 18.30 
7 Läser läxor Själv Hemma 18.30 19.00 
8 Leker Med Sara Hemma hos 

Sara
19.00 20.00 

9 Tittar på tv 
och läser lite 

Med familjen Hemma 20.00 21.00 

10 Sover Själv Hemma 21.00 7.00 

Exempel på hur du fyller i var kompisarna i dagboken bor: 
Namn Gata  Går i min skola
Tobias Gropgatan i Stenby Ja 
Sara Sandgatan i Sandberga Ja 
Anna Norrvägen i Norrbacka Ja 
Fredrik              Backgränden i Backhagen Nej, i Sandbergaskolan 
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Bilaga 2 Enkät till föräldrar till barnen i 
dagboksstudien

Enkät till förälder / föräldrar / målsmän Kodnummer:____________ 

Markera det svarsalternativ (för vissa frågor är flera alternativ möjliga) 
som bäst överensstämmer med Er situation med ett kryss (X)! 

Kommentera gärna frågorna där utrymme finns! Om det inte finns nog 
med svarsutrymme går det bra att skriva på annat papper. 

OBS! Enkäten är kopierad på både fram- och baksida! 

1) Hur länge har Ert hushåll bott i nuvarande bostadsområde? 
_____________ 

2) Vilken sysselsättning har Ni? (flera alternativ möjliga)

Förälder / målsman 1   Förälder / målsman 2 
[Ange kön:  kvinna  man]:  [Ange kön: kvinna man]: 
    

förvärvsarbetar heltid    förvärvsarbetar heltid
    (mer än 34 timmar), yrke:___ (mer än 34 timmar), yrke:___ 

förvärvsarbetar deltid   förvärvsarbetar deltid 
  (mindre än 35 timmar), yrke:__ (mindre än 35 timmar),yrke:_ 

barnledig     barnledig 
arbetar i egna hushållet    arbetar i egna hushållet

    (hemmafru eller hemmaman)             (hemmafru eller hemmaman) 
studerar    studerar 
arbetssökande   arbetssökande 
sjukskriven    sjukskriven  
annan, nämligen:_________  annan, nämligen:________ 
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3) Vilken utbildning har Ni? (kryssa endast för Er högsta utbildning) 

Förälder / målsman 1   Förälder / målsman 2 
[Ange kön: kvinna man]:  [Ange kön:  kvinna  man]: 

 7-årig grundskola   7-årig grundskola 
 9-årig grundskola (motsv)  9-årig grundskola (motsv) 
 2-årig gymnasium   2-årig gymnasium 
 3-4-årig gymnasium   3-4-årig gymnasium 
 eftergymnasial utb. kortare   eftergymnasial utb. kortare 

          än 3 år   än 3 år 
 högskoleexamen   högskoleexamen 
 forskarutbildning   forskarutbildning 
 annan, nämligen: _______  annan, nämligen:______

4) Upplever Ni Ert hushålls ekonomiska situation som: 

 mycket god 
 ganska god 
 varken god eller dålig 
 ganska dålig 
 mycket dålig 

Kommentar: 
_____________________________________________________________
___________________________________________________ 

5) Vilken ålderskategori tillhör Ni? 

Förälder / målsman 1   Förälder / målsman 2 
[Ange kön:  kvinna  man]:  [Ange kön: kvinna man]: 

 under 35    under 35 
 36-40    36-40 
 41-45    41-45 
 46-50    46-50 
 51-55    51-55 
 56-60    56-60 
 över 60    över 60 
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6) Var är Ni född? 

Förälder / målsman 1
[ange kön:  kvinna  man]:      

 I [namn på staden], i samma del av staden där jag bor nu   
 I [namn på staden], fast annan stadsdel. Vilken: _____________ 
 I annan kommun i [namn på länet] län. Vilken: ____________ 
 I annan del av Sverige. Vilken: ___________________ 
 I annat land. Vilket: ____________________________        

Förälder / målsman 2
[ange kön: kvinna man]: 

 I [namn på staden], i samma del av stan där jag bor nu   
 I [namn på staden], fast annan stadsdel. Vilken: _____________ 
 I annan kommun i [namn på länet] län. Vilken: ____________ 
 I annan del av Sverige. Vilken: ___________________ 
 I annat land. Vilket: ____________________________       

7) Bor Ni i: 

 flerfamiljshus 
 radhus, kedjehus 
 villa 
 annan boendeform, nämligen: _____________ 

8) Varför valde Ni att flytta till Ert nuvarande bostadsområde? (Rangordna 
de motiv som var viktiga med 1, 2, 3  o s v!) 

bostadens utformning 
 tillgången på lediga bostäder 
närheten till arbete 
närheten till bra skolor
bra uppväxtmiljö för barnen 

 närheten till släkt, vänner och/eller bekanta 
 naturen runt omkring 
annat, nämligen: __________________________ 

Kommentar: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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9) Upplever Ni kontakten med grannarna som:

 mycket god 
 god 
 varken god eller dålig 
 dålig 
 mycket dålig 

Kommentar: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10) Vad är det bästa med området där Ni bor? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

11) Vad är det sämsta med området där Ni bor? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Ta ställning till följande påståenden genom att markera det alternativ 
som bäst överensstämmer med Er åsikt med ett kryss (X) ! 

12) Vi trivs i området där vi bor och skulle inte vilja flytta härifrån! 

instämmer helt 
instämmer i viss mån 
neutral
instämmer nog inte 
instämmer inte alls 

Kommen-
tar:______________________________________________________ 

13) Det här är ett bra bostadsområde för barn att växa upp i! 

 instämmer helt 
 instämmer i viss mån 
 neutral 
 instämmer nog inte 
 instämmer inte alls 
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Kommen-
tar:________________________________________________________   
_____________________________________________________________ 

Tack för Er medverkan! 

Var god skicka tillbaka den ifyllda enkäten i bifogad svarskuvert till-
sammans med dagboken efter undersökningsveckan. Gärna före den 4 

oktober 2002! 

Danielle van der Burgt 
Dagtid: 018-471 36 12 eller mobil 0709-90 84 51 

Kvällstid: 018-55 12 21 
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Bilaga 3 Kartövning och enkät 

        Namn: _____________ 

1) Är du: 
 flicka 
 pojke 

2) Vilket år är du född? ______ 

3) Var är du född? 
 I [namn på staden], i samma del av staden där jag bor nu. 
 I [namn på staden] fast annan stadsdel. Vilken: _____________________ 
 I annan stad. Vilken: __________________________________________ 
 I annat land. Vilket: ___________________________________________ 

4) Var är dina föräldrar födda? 
mamma:  Sverige  

 annat land: _______________ 
pappa:  Sverige  

 annat land: _______________ 

5) Vad heter området eller områdena där du bor?
_____________________________ 

6) Sätt ett vitt klistermärke på kartan där du bor. (Använd flera klistermär-
ken om du bor på flera ställen.) Om du bor utanför kartorna, skriv istället var 
du bor: _________________________ 

7) Hur länge har du bott där du bor nu? ___________________

8) Var bor de kompisar du brukar vara med?  
a) Sätt gula klistermärken på kartan där de bor. Använd kartan över staden 
om platserna finns utanför kartan över ditt bostadsområde! 
b) Om någon bor utanför båda kartorna, skriv istället var de bor: 
______________________ 
c) Hur många av de här kompisarna går i din skola? __________ 
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9) Var brukar du och dina kompisar träffas när ni inte är i skolan?  
Sätt blå klistermärken på kartan där de här platserna finns. Använd kartan 
över staden om platserna finns utanför kartan över ditt bostadsområde! 
Vad är det för platser och varför träffas ni på den här eller de här platserna? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 inomhus 
 utomhus 

Därför att: 
_____________________________________________________________ 

10) Vad gör du helst när du inte är i skolan? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________ 

11) Nämn de fritidsaktiviteter du gör i en klubb eller förening (till exempel 
rida, spela teater, spela fotboll, spela instrument): 
1)_________________________ 2)_________________________ 
3)_________________________ 4)_________________________ 
5)_________________________ 6)_________________________ 
7)_________________________  

a) Markera på kartan med röda klistermärken var du gör dessa saker. Använd 
kartan över staden om platserna finns utanför kartan över ditt bostadsområ-
de!
b) Om du inte har en sådan plats, sätt ett kryss här: ______ 

12) Sätt gröna klistermärken på den plats eller platser på kartorna som du 
tycker mycket om, där du gärna är. Om det är ett större område använder du 
den gröna pennan och ringer in området. 
a) Vad är det för platser och varför gillar du den här platsen eller de här plat-
serna? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____ 
b) Om du inte har en sådan plats, sätt ett kryss här: ______ 

13) Sätt bruna klistermärken på den plats eller platser på kartorna som du 
inte tycker om, som du hellre undviker. Om det är ett större område använder 
du den blå pennan och ringer in området. 
a) Vad är det för platser och varför tycker du inte om den här platsen eller de 
här platserna? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________ 
b) Om du inte har en sådan plats, sätt ett kryss här: ______ 

14) Sätt svarta klistermärken på kartorna på de platser som dina föräldrar 
helst vill att du undviker. Om det är ett större område använder du den svarta
pennan och ringer in området. 
      a) Varför tycker dina föräldrar att du ska undvika dessa platser?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

     b) Om det inte finns sådana platser, sätt ett kryss här: ________ 

15) Ringa in det område eller de områden på kartorna där du känner dig 
hemma med en röd penna. Om du inte känner dig hemma någonstans på 
kartorna, sätt ett kryss här:_____ 
Var känner du dig hemma i så fall? _________________________________ 

16) Vad är bra med området där du bor? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

17) Vad är dåligt med området där du bor? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

18) Skulle du kunna tänka dig att bo i det bostadsområde du bor nu när du 
själv är vuxen? 
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 Ja, därför att
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 Nej, därför att 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

19) Skriv namnet på det bostadsområde eller plats där du helst av allt skulle 
vilja bo! 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Varför skulle du vilja bo just där?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

20) Skriv namnet på tre (3) bostadsområden på kartan över staden som du 
känner till, förutom där du bor. Skriv sedan om något du har varit med om 
eller om något du har gjort när du varit i de här områdena! 
1) Namn på bostadsområdet: ____________________  
Vad hände eller vad gjorde du? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2) Namn på bostadsområdet: ____________________  
Vad hände eller vad gjorde du? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
3) Namn på bostadsområdet: ____________________ 
Vad hände eller vad gjorde du? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

21) Under våren görs ett antal intervjuer med barn som gjort en kartövning. 
Kan du tänka dig att delta i en intervju?   ja 
     nej 
Om ja, skriv ditt namn, adress och telefonnummer:   
__________________________________ 

Tack!
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Allmänt om det egna bostadsområdet 
Var går gränserna för det egna bostadsområdet? Trivs barnen i området? 
Varför ja eller nej? Vad är bra med området? Vad är dåligt? Vad kan förbätt-
ras? Vilka platser är barnens gärna på? Hur tror barnen att människor som 
inte bor i bostadsområdet ser på det?  
Hemmahörande 
Känner barnen sig hemma i det egna området? Varför ja eller nej? 
Var känner man sig mest hemma? 
Känner barnen sig hemma i andra områden? Varför ja eller nej? 
Trygghet/otrygghet, säkerhet/osäkerhet 
Känner barnen sig trygga och säkra i det egna området? Varför ja eller nej? 
Överallt i området? Om nej, vilka platser? 
Känner barnen sig trygga och säkra i andra områden? Varför ja eller nej? 
Om nej, vilka platser? 
Finns platser som barnens föräldrar vill att de undviker? 
Vilka platser är farliga? Varför? Finns rykten? Hur sprids rykten? 
Identitet
Är det viktigt var man bor i en stad? Varför? Hur tycker barnen man ”är” när 
man bor här? Och på andra platser? Tror barnen att platsen man bor på på-
verkar hur man blir i framtiden? 
Kompisar
Var bor kompisar? Hur ska en kompis vara? Var lär man känna kompisar? 
Påverkar föräldrar vilka kompisar barnen har? 
Grannar
Känner barnen sina grannar? Vad tycker de om dem? 
Skolan
Vad betyder skolan för framtiden? Rykten? Tycker barnen att alla ska gå i 
den skolan som ligger närmast? 
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Bilaga 5 Tabeller 

Tabell 1. Den kortaste och den längsta tiden som ett barn tillbringar på de olika 
platserna per vardag, helgdag och veckodag.  

Minimum tid Maximum 
tid

Veckotiden i hemmet 2:36 10:0 
Vardagstiden i hemmet 2:18 9:48 
Helgtiden i hemmet 0:0 15:30 
Veckotiden i det egna bostadsområdet 0:0 6:24 
Vardagstiden i det egna bostadsområ-
det

0:0 5:6 

Helgtiden i det egna bostadsområdet 0:0 14:30 
Veckotiden i andra områden 0:0 4:54 
Vardagstiden i andra områden 0:0 5:45 
Helgtiden i andra områden 0:0 11:48 
Veckotiden utanför staden 0:0 5:24 
Vardagstiden utanför staden 0:0 2:33 
Helgtiden utanför staden 0:0 14:30 

Tabell 2. Deltagande i organiserade aktiviteter för barnen i de olika bostadsområde-
na.

 Inga organi-
serade  
aktiviteter 

En organiserad 
aktivitet 

Två eller fler organiserade 
aktiviteter 

 % % % 
Stenby 15 20 66 
Norrbacka 31 31 38 
Backhagen 65 22 13 
Sandberga 10 33 57 
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Tabell 3. Aktiviteter i hemmet. Andel av fria aktiviteter för barn i årskurs 5 och 7. 
 Vardagar Helgen 

Årskurs 5 
N (akt) = 801 

Årskurs 7 
N (akt) = 830 

Årskurs 5 
N (akt) = 381 

Årskurs 7 
N (akt) = 361 

 % % % % 
Lek 17   5 18   3 
Umgås  6   6  4   8 
Spela instrument  2   2  2   2 
Tv, video/dvd 41 47 41 46 
Dataspel, Internet 16 21 20 20 
Läsa, skriva351 15 16 11 14 
Lyssna musik     0,4   2   1   2 
Övrig aktivitet352  2   2   3   3 
Total     100      100    100    100 

351 Här ingår förutom att läsa tidning eller bok och skriva även ”att fylla i dagboken” som 
utgör 18 procent av kategorin ”läsa, skriva”. 
352 I övrig aktivitet ingår här även nöje, ärende, fysisk aktivitet och vara ute då dessa var för 
sig utgör mindre än en procent. 
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