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ABSTRACT 
 
Lund, D. 2013. Barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet: En studie om upplevd och faktisk 
rörelse i tre urbana familjer. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala 
universitet.   
 
Studiens syfte är att få en förståelse för hur barn i åldern 9-12 år och föräldrar, bosatta i 
urbana miljöer, resonerar kring och organiserar sin vardag i fråga om barns rörelsefrihet och 
fysiska aktivitet i den byggda miljön, samt hur detta ger sig uttryck på barnets upplevda och 
faktiska rörelsefrihet och fysiska aktivitet. För att få en så nyanserad bild som möjligt har jag 
byggt studien kring ett flertal metoder; enkäter med både fasta och öppna svarsalternativ till 
föräldrar, aktivitetsdagböcker, intervjuer med fem barn och deras respektive föräldrar, 
deltagande miljöobservationer samt två tjänstemannaintervjuer. Resultaten indikerar att 
föräldrar som upplever den byggda miljön som otrygg och osäker skänker en liten tillåten 
rörelsefrihet till sina barn, vilket i sin tur gör barnet mindre fysiskt aktivt. Det är viktigt att 
göra åtskillnad mellan faktisk och tillåten rörelsefrihet då dessa två sällan överensstämmer. 
Det visade sig att föräldrar kan hantera konflikten mellan den byggda miljön och barns 
rörelsefrihet och fysiska aktivitet genom bl.a. mobiltelefonanvändande, trafikvett samt 
kamrat- och syskoneskort.  
 
Keywords: Barn, Rörelsefrihet, Fysisk aktivitet, Byggd miljö, Föräldraoro 
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1. INLEDNING 
 
Fysisk och psykisk ohälsa ökar bland barn och unga där en bidragande faktor är otillräcklig 
fysisk aktivitet, delvis orsakad av allmän minskad rörelsefrihet. Forskning visar att den 
bostadsnära utemiljön, tillsammans med bland annat skolgårdar, skolvägar och grönområden, 
är allt viktigare för barns lek, lärande, samspel, motoriska och sociala utveckling samt 
rörelsefrihet och fysiska aktivitet (Björklid, 2005; Boverket, 2012; Faskunger, 2008). Den 
byggda miljön är således av avgörande betydelse för barns rörelse på olika sätt.  

Friytor, grönområden och parker minskar i takt med förtätningen av bebyggelsen och 
krav på effektiv markanvändning. Det innebär ofta att ytor för barns lek och rörelse, och 
därmed möjligheten att tillgodose barns behov av tillräcklig friyta för lek och utevistelse, 
försvinner. I vissa kommuner har man exempelvis förlagt skolgårdar på tak, vilket har visat 
sig begränsa barns rörelse och fysiska aktivitet. Trots ofta goda förutsättningar har det således 
blivit svårare i nutida stads- och bostadsplanering att ge barn den rörelsefrihet och det 
utrymme som tidigare funnits i stadsmiljön och som fortfarande finns på mindre bostadsorter. 
Många kommuner saknar idag normer och kvalitativa mått för barns utomhusmiljö. Den 
moderna stadsplaneringen verkar inte ha kunnat eller haft intresse av att generellt bevaka 
barns och ungdomars intressen, önskemål och behov av god fysisk miljö. När vuxna planerar 
barns miljöer utgår de oftast från sina egna referensramar. Men det finns en inneboende 
konflikt mellan vuxnas och barns bilder av hur miljöer ska utformas och användas. Medan 
vuxna vill kontrollera barns rörelse så att det är säkert och tryggt vill barnen ha spännande och 
stimulerande miljöer som ger frihet att utvecklas till självständiga individer.  

Den byggda miljön påverkar barn och vuxna i direkt mening genom att den anger 
förutsättningar och bestämmer gränser. Denna påverkan samvarierar med personens 
egenskaper vilket innebär att samma miljö kan få olika effekter på olika individer, liksom 
olika miljöer kan ge samma effekt på olika individer. Miljön upplevs inte på samma sätt av 
alla individer utan var och en konstruerar sin egen omvärld (Björklid, 2005, s. 141). Därför 
behövs en generell kunskap om barns och föräldrars upplevelser och behov i den byggda 
miljön, men även hur föräldrars upplevelser av den byggda miljön faller ut på barns faktiska 
rörelsefrihet och fysiska aktivitet. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få en förståelse för hur barn och föräldrar, bosatta i urbana miljöer, 
resonerar kring och organiserar sin vardag i fråga om barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet i 
den byggda miljön. Syftet uppnås genom att studera tre barnfamiljer vilka är bosatta i urbana 
miljöer. De centrala frågeställningarna är:  
 
1. På vilket sätt ger barnens och föräldrarnas upplevelser av den byggda miljön sig uttryck på 
barnens fysiska aktivitet? 
2. På vilket sätt ger föräldrarnas upplevelser av den byggda miljön sig uttryck på barnens 
faktiska rörelsefrihet? 
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3. Hur ser föräldrarnas hantering ut i fråga om konflikten mellan den byggda miljön och 
barnens rörelsefrihet samt fysiska aktivitet?  
 
1.2 Avgränsning  
Studien har en huvudsaklig fokus på de intimt sammankopplade begreppen rörelsefrihet 
och fysisk aktivitet. Omgivningen är den byggda miljön och agenterna är barn och 
föräldrar. Jag har valt att avgränsa de studerade områdena till urban miljö då begreppet 
byggd miljö mer är ett samlingsnamn för av människan avsiktligen konstruerad miljö, dvs. 
både gles rural miljö och tät urban miljö. Med urban miljö menar jag byggd miljö i staden 
där två av områdena kan klassas som täta och ett område som semitätt. 

Ytterligare en avgränsning är åldersbestämningen på barnen. I studien är barnen mellan 
åtta och 13 år gamla. Miljöpsykologistudier har påvisat att barn i den åldern generellt är 
fysiskt aktiva i sina närmiljöer och lätteligen hittar runt då de ges möjlighet (Nordström, 
2010, s. 518). Barnen förstår och kan visa intresse för andra människors aktiviteter och 
åsikter. De använder ofta lokala platser och har utvecklat en verbal och social förmåga på 
ett sätt som underlättar kommunikation med vuxna (Cele, 2006, s. 64).  

Skälet till att jag endast studerade områden i Uppsala har strikt med min egen 
geografiska närhet att göra och min lokala kontaktyta. För att komma i kontakt med 
lämpliga barnfamiljer har jag fått förlita mig på informella kanaler (se kapitel 3). Uppsala 
är inte känt för att vara särskilt bra på att uppmärksamma barnperspektivet och barns 
perspektiv i planeringen (Karin Åkerblom, 130404). Det bör dock inte ha någon större 
inverkan på studien eftersom jag undersöker hur attribut och upplevelser i den byggda 
miljön har för koppling till barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet – inte konsekvenserna 
av en viss planeringspolicy. Således hade studien förmodligen kunnat äga rum i en annan 
svensk stad med samma resultat.   
 
1.3 Disposition  
Denna inledande del följs av ett kapitel som redogör för tidigare forskning och uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter med olika perspektiv på barn, föräldrar, rörelse och byggd miljö. 
Detta följs av ett metodkapitel som diskuterar och motiverar valet av metoder och material. 
Därefter kommer ett bakgrundskapitel som ger en utförlig beskrivning av de studerade 
områdena. Efter detta följer ett utförligt resultatkapitel där respondenternas svar presenteras 
utifrån olika teman. Uppsatsen avslutas med en fördjupning och analys av respondenternas 
svar samt en avslutande diskussion som ställer resultat och analys mot syfte och 
frågeställningar. Slutligen presenteras rekommendationer för framtida forskning. 
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2. TEORETISKT RAMVERK OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
Faskunger (2007, s. 76) hävdar att när det kommer till att undersöka sambandet mellan den 
byggda miljön och barns fysiska aktivitet har det flesta studier tittat på enskilda variabler 
men inte på vilket sätt markanvändning, transportsystem och designaspekter påverkar 
rörelsemönster. Här pekar han på behovet av att kartlägga hur barn och ungdomar 
tillbringar sin tid, deras destinationer och sättet de färdas dit samt vad som påverkar deras 
fördelning av tid för en viss aktivitet och plats. Utformningen av den byggda miljön har 
visat sig ha stor betydelse även för barnets rörelsefrihet – inte bara dess fysiska aktivitet. 
Säkerhets- och trygghetsaspekter samt funktioner och estetik har stor effekt på föräldrars 
bedömning av barnets rörelsefrihet (Jago m.fl, 2009). Dessutom är barnets rörelsefrihet 
korrelerat med hur fysiskt aktivt barnet är, i synnerhet gällande pojkar (Page m.fl, 2009; 
Page m. fl, 2010). Om barn har litet självbestämmande och hålls ”inlåsta” i inomhusmiljöer 
eller i mycket begränsade utomhusutrymmen där de övervakas av vuxna och dessutom har 
inga eller få möjligheter att gå utomhus, träffa kompisar och upptäcka nya platser reduceras 
barnets fysiska aktiviteter eftersom dessa ofta är ostrukturerade och äger rum spontant på 
många platser och på många olika sätt (Faskunger, 2008, s. 19). Följaktligen blir 
föräldrarnas oro och riskkompensation samt barnets rörelsefrihet ofta en förutsättning för 
mängden fysisk aktivitet barnet utövar. Det innebär ofta att minskad rörelsefrihet resulterar 
i minskad fysisk aktivitet. Det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen berör 
således både rumsliga och folkhälsoaspekter.  

Begreppet barns rörelsefrihet är definierat utifrån Mia Heurlin-Norinders 
doktorsavhandling, en definition som även Statens offentliga utredningar lånade till sitt 
slutbetänkande av barnsäkerhetsdelegationen (SOU 2003:127). Med barns rörelsefrihet 
menar Heurlin-Norinder den frihet barn har att själva ta sig till skola, kompisar eller andra 
aktiviteter utan att behöva eskorteras av någon vuxen och att självstädigt kunna gå ut och 
leka – när man vill och med vem man vill – utan att behöva planera i förväg. Att gå själv 
ska inte förväxlas med att gå ensam. Att gå själv betyder att gå på egen hand (Heurlin-
Norinder, 2005). 

Begreppet fysisk aktivitet är bestämt efter Statens folkhälsoinstituts (FHI) definition då 
den torde vara den mest erkända i Sverige. FHI hävdar att fysisk aktivitet innefattar all 
kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i 
en ökad energiförbrukning (Statens folkhälsoinstitut). Vidare är fysisk aktivitet ett 
överordnat begrepp som innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 
former av kroppsövningar, till exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och 
friluftsliv (Statens folkhälsoinstitut). WHO har emellertid en definition som enkom 
karaktäriserar fysisk aktivitet för barn i åldern 5-17 år: For children and young people of 
this age group physical activity includes play, games, sports, transportation, recreation, 
physical education or planned exercise, in the context of family, school, and community 
activities (WHO, 2010). 
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Med den byggda miljön avses ofta platser såsom byggnader och gator som är avsiktligt 
konstruerade liksom andra platser utomhus som har förändrats på något vis genom 
mänsklig aktivitet (American Academy of Pediatrics, 2009, s. 1591).  
 
2.1 Barns rörelse – effekter, behov och trender  
Fysisk aktivitet har en stor betydelse för barns och ungas hälsa (Tallhage Lönn, 2000, s. 
24). Sambandet är inte lika starkt som för vuxna men forskning har visat att effekterna är 
betydande för barnets psykosociala och motoriska hälsa. Fysisk aktivitet kan bland annat 
öka barnets kondition och muskelstyrka, ha positiva effekter på BMI, blodfetter och 
blodtryck, förbättra benhälsa och barnets självuppfattning samt motverka oro och ängslan 
(Faskunger, 2008, s. 13). Regelbunden fysisk aktivitet under barndomen kan hjälpa till att 
reducera risken för kroniska sjukdomar senare i livet, till exempel har hjärtsjukdomar och 
osteoporos ofta sitt ursprung från livets tidiga år (Frank m. fl, 2003, s. 78). Om barn är 
regelbundet fysiskt aktiva finns en viss förväntan på att en grund etableras för fysisk 
aktivitet under ett senare skede av livet, vilket skulle ge positiva hälsoeffekter livet ut, men 
det handlar framför allt om hur barn har upplevt sin fysiska aktivitet – inte enbart en stor 
mängd vid ung ålder – som har effekt på hur fysiskt aktiv man blir som vuxen (Faskunger, 
2008, s. 14).  

WHO har utfärdat globala rekommendationer för barn i åldern 5-17 år. Barn och unga i 
den åldern bör nå en ackumulerad måttlig till intensiv fysisk aktivitet om 60 minuter 
dagligen. Den mängd fysisk aktivitet som överstiger de rekommenderade 60 minuterarna 
kommer att ge ytterligare hälsofördelar.  Den mesta av den dagliga fysiska aktivitet bör 
vara aerobisk, där aktiviteter som är ben- och muskelstärkande utövas minst tre gånger per 
vecka (WHO, 2010). 

Emellertid beräknas att endast en tredjedel av barn och unga i Europa når de 
rekommenderade behoven. Det mesta talar för att den fysiska inaktiviteten bland barn och 
unga har ökat trots det stora intresset för idrottande. Två tredjedelar av de svenska barnen 
mellan 10 och 18 år tränar i en förening eller klubb minst en gång i veckan. Idrottandet är 
vanligast i 10–12-årsåldern; 79 procent av pojkarna och 74 procent av flickorna idrottar på 
fritiden. Trenden är emellertid tydlig mot minskad fysisk aktivitet med stigande ålder, 
särskilt i tonåren, och nedgången är tydligare hos flickor än hos pojkar (Faskunger, 2008, s. 
17). Utslaget över alla åldersgrupper idrottar flickor och pojkar ungefär lika mycket, 
däremot idrottar barn till ensamstående mindre än barn till sammanboende föräldrar, och 
barn i arbetarhushåll idrottar mindre än barn i tjänstemannahushåll (Bratt, 2013). Orsaken 
till den nedgående trenden hos barns fysiska aktivitet är inte helt klarlagd men kan delvis 
förklaras av minskad andel aktiv transport, ökat bilåkande och bilskjutsande, minskad 
rörelsefrihet, minskande utevistelse och ökad bostadsyta, allmänt ökade avstånd mellan 
hem och dagliga destinationer, minskad spontanidrott, ökad medieexponering samt en 
allmän institutionalisering av barnets vardag (Faskunger, 2008, s. 17).  
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2.2 Hur den byggda miljöns påverkar barns rörelsefrihet och fysiska 
aktivitet 
I och med att barns fysiska aktivitet ofta är samma sak som lek har barn ett särskilt behov 
av ett landskap som stimulerar till lek och där de på ett tryggt och säkert sätt kan färdas till 
skola, kamrater och aktiviteter. Barn och unga är en grupp med särskilda behov och 
behoven skiljer sig mellan ålderskategorierna. Det lilla barnet behöver trygga och säkra 
lekmiljöer nära hemmet medan det större barnet behöver platser att utforska och kunna 
transportera sig på egen hand i den byggda miljön (Tallhage Lönn, 2000, s. 24). 

Den byggda miljön bör ses som en av de viktigaste faktorerna som formar mönster 
beträffande fysisk aktivitet hos barn. I synnerhet närområdet kring bostaden är en 
betydelsefull uppväxtmiljö för barn och deras aktivitetsmönster (Faskunger 2007, s. 81). I 
exempelvis USA kan inte barn färdas längre avstånd på egen hand eftersom de inte kan 
köra bil, det saknas säkra och praktiska transportalternativ och säkerhetsriskerna för resor 
med icke motorburna fordon är höga. I en värld byggd kring bilen är barnet i staden tydligt 
missgynnat. Barn är antingen helt beroende av föräldrar för transport till många mål eller så 
är de begränsade till en liten rumslig sfär bestående av ett fåtal mål som kan nås på ett 
säkert sätt med icke motorburna medel.  Gång och cykel till skolan, vilket brukade vara 
närmast en självklarhet för barn i USA, är numera mer av en ovanlighet (Frank m. fl, 2003, 
s. 80). Även i Sverige är trenden nedåtgående (Faskunger, 2008, s. 17).  

Aktiv transport brukar förknippas med framför allt gång eller cykel till arbete, skola 
eller någon annan viktig destination men det kan även innebära andra aktiviteter, till 
exempel rullstol och skateboard, så länge det är en fysisk aktivitet som människor utför för 
att ta sig till en förutbestämd destination. Handy m.fl. (2002) har påvisat att personer som 
bor i täta och funktionsblandade områden med god tillgänglighet till kollektivtrafik och hög 
promenadvänlighet åker bil i betydligt mindre utsträckning jämfört med boende i områden 
med motsatta egenskaper. För barn är avståndet från hemmet den mest avgörande faktorn. 
Långa avstånd eller att transporten tar lång tid utgör hinder för att promenera eller cykla till 
skolan. Även föräldrarnas värderingar om att fysisk aktivitet är viktigt och föräldrarnas 
egen bakgrund i fråga om transportsätt har också visat sig vara av vikt (Faskunger, 2007).  

Aktiv transport är inte det enda sättet som den byggda miljön är relevant för barns 
rörelsemönster. Den påverkar även barns fysiska aktivitet i fråga om rekreation. Då barn 
ofta har stora mängder fritid och eftersom kamratgrupper är en viktig del av ett barns 
utveckling utövar barn en stor del av sin fysiska aktivitet genom att leka med andra barn i 
sociala utomhusmiljöer. Fysisk, emotionell och social utveckling beror delvis på denna typ 
av hälsosam interaktion med andra barn i lekmiljöer. Den byggda miljön blir därför ett 
kritiskt forum för denna typ av fysisk aktivitet (Frank m. fl, 2003, s. 84 f).  

I förhållandet barns inom- och utomhusvistelse har inomhusvistelsen blivit allt mer 
dominerande, en utveckling som delvis kan förklaras av att den genomsnittliga bostadsytan 
som familjer förfogar över har fördubblats på ungefär tre decennier. Tidigare var man i 
allmänhet mer trångbebodd och barns lek var beroende av utomhusvistelse. Idag har många 
barn egna rum, vilket möjliggör inomhuslek i en helt annan utsträckning. Dessutom har det 
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blivit mer socialt accepterat att barn leker inomhus. I exempelvis Nederländerna spenderar 
barn mer tid inomhus än tidigare (Karsten, 2005). Barn är mer fysiskt aktiva utomhus än 
inomhus, i synnerhet om det finns tillgång till trygga och säkra platser för lek, rörelse och 
aktivitet. Utformningen av barnets närmiljö är en viktig faktor för möjligheter till naturlig 
rörelse, studier har till exempel visat på ett samband mellan barns aktivitetsnivå och 
tillgången till grönområden och antalet närliggande lekplatser (Faskunger, 2007, s. 82 f).  

1982 utkom Pia Björklid (1982) med sin avhandling om barns utemiljöer kring två 
olika bostadsgårdar på Södermalm i Stockholm. Hennes observationer visade att yngre barn 
och i synnerhet flickor är utomhus i en väldigt liten utsträckning. Björklid pekade på fyra 
faktorer i den byggda miljön som förhindrade i synnerhet yngre barns utevistelse: om 
platsen låg bland höghus, avståndet från hemmet till attraktiva lekmiljöer, dålig väderlek 
samt avsaknad av attraktiva utomhusmiljöer för vuxna. Gårdarna visade sig användas i en 
mindre utsträckning av barn som bodde högt upp i höghusen jämfört med de som bodde 
längre ner på grund av att föräldrarna hade sämre möjligheter att hålla uppsikt över gården. 
Dessutom visade studien att barnen tillbringade mer tid på den gård som hade mer karaktär 
av ”naturlig” terräng. Detta var mer framträdande på vinterhalvåret. 

Många har länge sett lekplatsen som nödvändig för att förse barn med tillräckligt 
utrymme för att leka, vilket har lett till den vitt spridda uppfattningen att lekplatsen bör vara 
en integrerad del i barnets byggda miljö. Emellertid har även gatan varit en attraktiv plats 
för barnets lek. Trots lekplatsens uppenbara dragning för lek menar kritiker att den aldrig 
kan möta barnets behov att leka i den byggda miljön. Argumentet bygger på att barns lek 
ofta är en ostrukturerad aktivitet som ofta uppkommer på spontana vis och på spontana 
platser. På en plats som gatan tillåts barnet vara kreativt och fri från regler som ofta gäller 
på lekplatser (Frank s. fl, 2003, s. 85 f). Gehl (2010, s. 158) menar att barns lek alltid har 
varit en integrerad del av stadslivet och att förr i tiden lekte barn där de vuxna arbetade. Det 
modernistiska planeringsidealet påkallar dock tillägnade lekplatser som säger ”Var vänlig, 
lek här!”. Gehl hävdar att det är ett resultat av den västerländska strävan efter specialisering 
och institutionalisering. Emellertid, i takt med att föräldrar får allt större andel fritid öppnas 
möjligheterna upp för mer rekreation och fler kreativa aktiviteter, vilka kan utövas i det 
offentliga stadsrummet.   

Forskning på förhållandet mellan den byggda miljön och barns rörelse är ett 
framväxande forskningsområde. Den mesta av forskningen har haft fokus på vuxna med 
förhållandevis svaga belägg på exakt vilken påverkan den byggda miljön har på barn och 
unga. Sambandet skiljer sig dessutom åt beroende på ålder och kön (Kelty m. fl, 2008, s. 
13). Ändock gör forskningen gällande att den byggda miljön har en viktig roll för att gynna 
barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet. Det är även viktigt att förstå förhållandet mellan 
den byggda miljön och vuxnas beteendemönster. Urbana mönster som förlänger föräldrars 
pendling mellan hem och arbete innebär en kortare tid som de kan lägga på fysisk aktivitet 
med sina barn. Således är faktorer som påverkar vuxnas rörelse även faktorer som påverkar 
utsträckningen vilken föräldrar kan utgöra positiva förebilder för sina barn. I en miljö där 
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rörelse är omöjliggjord ärver barn och unga ett samhälle där stillasittande är normen 
(American Academy of Pediatrics, 2009, s. 1591). 
 
2.3 Barns upplevelser av sitt bostadsområde och den byggda miljön 
En stads storlek och täthet hänger ihop med möjligheterna till barns rörelsefrihet. Flera 
studier har visat att barn som bor i rurala eller i glesa miljöer erhåller större frihet att röra 
sig på egen hand jämfört med barn bosatta i täta miljöer (Kyttä, 1997; O’Brien, 2000). Å 
andra sidan har studier som har tittat på barns geografiska räckvidd och på faktisk 
rörelsefrihet inte funnit något stöd för hypotesen att rurala barn har större rörelsefrihet 
jämfört med urbana barn (Tillberg, 2001). I Sverige har en undersökning från Stockholm 
visat att det är vanligare att barn bosatta i mer centrala delar går, cyklar eller åker kollektivt 
till skola och fritidsaktivteter jämfört med barn bosatta i ytterområdena, något som 
troligtvis har att göra med avstånd till viktiga målpunkter (Stockholms läns landsting och 
Karolinska Institutet, 2003).  

Idag är den täta staden ett planeringsideal som ofta uppfattas som hållbart. Emellertid, 
från ett barns perspektiv, kan exempelvis stora trafikvolymer i närmiljön innebära att 
barnets utomhusmiljö upplevs som mindre (Björklid & Nordström, 2007, s. 392). När 
barnen ska ta sig till kompisar eller ut i naturen måste de ibland ut på trafikerade vägar, 
likaså när de ska till fritidsaktiviteter, vilka ofta ligger långt ifrån hemmet. Vägar och gator 
kan således upplevas som svåröverkomliga barriärer. 

I samband med barns rörelsefrihet talar man ofta om föräldrars oro (se avsnitt 2.4). Det 
är däremot mindre vanligt att tala om barns oro. Barn väljer gärna att söka spänning och 
utmaning och undviker sterila och fantasilösa platser. Trafik i barnens närmiljö innebär 
okalkylerade risker där barnen själva saknar kontroll över sin situation och miljö, något 
som kan leda till negativ stress. I en intervjustudie av Björklid (2005, s. 148 ff) uppgav 
drygt hälften av ett hundratals barn i åldern 8-14 år att de var rädda för trafiken eller 
bilarna. Det som skapade oro och ängslan var främst att regler inte följs. Barnen gav 
exempel på bilister som körde mot rött och cyklister och mopedister som körde på 
gångstråk eller bilister som körde in på lekgårdar. Även om föräldrar har visat barnen hur 
de ska bete sig i trafiken, så är detta ändå inte tillräckligt för barnens säkerhet och trygghet. 
Barnen utsätts för åtskilliga incidenter trots att de har betett sig korrekt. Då barn har förstått 
och lärt sig reglerna uppfattas de som orubbliga, vilket kan få fatala konsekvenser då 
reglerna ofta tillämpas godtyckligt. Först då barnen är äldre utvecklar de en förståelse för 
reglernas syften och kan tillämpa dem förståndigt.  

Forskning på barn och trafik har ofta begränsats till riskfaktorer relaterat till olyckor 
och skador. Nordström och Björklid (2007) hävdar att trafiksäkerhet istället bör ses från ett 
holistiskt perspektiv, till exempel visar statistik på att barnolyckor i trafiken har minskat 
men att det till största del beror på barnens begränsade rörelsefrihet. 

Bostadsområdet kan också ha en påverkan på barns rörelsefrihet. Kvaliteten på 
trafikledningen, till exempel förbättring av säkerheten genom trafikseparering, påverkar 
barns rörelse. I trafikseparerade bostadsområden upplever barn bättre möjligheter att röra 
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sig fritt och säkert i bostadens närhet jämfört med om de bor längs en trafikerad gata.  
Prezza m.fl. (2001) upptäckte att de mest rörelsefria barnen i Rom är de som bor i 
flerbostadshus med innergårdar, nära parker och i nya områden. Kompisar och samhället i 
stort kan också stimulera andra barn att röra sig runt självständigt, om ansvaret av barnets 
tillsyn är kollektivt (Hillman m. fl, 1990).  

Barnet i staden är beroende av både kompisar och föräldrar för sin utomhusvistelse. Att 
barn är beroende av sina föräldrar visar sig i det faktum att barn återspeglar sin omgivande 
kultur innan de har utvecklat en självständig uppfattning och hållning till omvärlden. Detta 
gäller även i fråga om hur barn upplever sin närmiljö. Etnologen Hilde Lindén har påvisat 
att tioåriga barn i Oslo har nätverk av kamrater som följer föräldrarnas sociala nätverk och 
att dessa kan vara lokalt och icke-lokalt förankrade. För de icke-lokalt förankrade blev 
följden att barnen inte vistades ute i sina bostadsområden och i sin närmiljö särskilt mycket. 
Lindén framhåller att det finns olika sociala mönster för hur barn etablerar kamratnätverk 
och att det inte är självklart att de upprättar dem med barn i den fysiska närmiljön 
(Nordström, 2001, s. 59).   

Barn utvecklas genom att umgås med andra barn och vuxna. Det är så de lär sig att 
sätta sig in i andra människors situation och utvecklas socialt. Ofta finns många av barnens 
skol- och lekkamrater i bostadsområdet. Att på egen hand nå varandra är viktigt för barnens 
frigörelseprocess men socialt segregerade barn och barn i trafikerade miljöer kan få svårare 
att bibehålla sina sociala nätverk då de inte kan nå sina kamrater på egen hand (Björklid, 
2005, s. 143). 

Många studier indikerar att skandinaviska barn har stor rörelsefrihet jämfört med 
många andra länder. Barn med minst rörelsefrihet hittar man troligtvis i Australien, Italien, 
och Portugal. Begränsningar i barnens rörelsefrihet i dessa länder beror mestadels på 
ökningar i trafikvolymer, föräldrars uppfattningar om sociala faror samt barnens 
oregerlighet. Barn bör inte ses som passiva subjekt som lyder sina föräldrars begränsningar 
i alla lägen. Barn kan vara skickliga förhandlare med syfte att utöka sin rörelsefrihet (Kyttä, 
2006, s. 143 f). Detta är en av anledningarna varför man bör göra åtskillnad mellan barns 
faktiska rörelsefrihet och föräldrars tillstånd till rörelsefrihet. 
 
2.4 Föräldrars oro och riskkompensation 
Barns rörelsefrihet är starkt beroende av föräldrars uppfattning om vilka faror som deras 
barn möter i den byggda miljön. Detta är relaterat till konceptet om riskkompensation vilket 
innebär att individer anpassar sitt beteende efter den upplevda risken med deras aktiviteter 
(Adams, 1993). Således begränsar föräldrar och andra vuxna ofta barnens interaktion med 
omgivningen, vilket leder till minskad exponering.  

Studier av barns rörelsefrihet i olika bostadsområden har visat att föräldrar upplever 
stor ängslan för barnens trafiksäkerhet beroende på faktorer i trafikmiljön. En del 
trafikmiljöer kan ge upphov till stressituationer för både barn och föräldrar. Stressen kan 
bero på olycksrisker, buller och avgasutsläpp, inskränkningar av barns utemiljöer och 
därmed deras rörelsefrihet, ökade krav på föräldrar i form av tillsyn och kontroll. Dessa 
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typer av vardagliga problem stöter föräldrar rutinmässigt på och är ofta mer eller mindre 
omöjliga att göra någonting åt. Man vänjer sig trots att det förorsakar hälsoproblem. Det 
blir lättare att anpassa sig till det faktum att den väg barnen färdas på till skolan är kraftigt 
trafikerad än att flytta eller försöka förändra trafikmiljön. Anpassningen kan ta sig uttryck 
genom att föräldrar börjar skjutsa sina barn istället för att låta dem gå till skolan på egen 
hand (Björklid, 2002, s. 61).  

Nordström och Björklid (2007, s. 393) hävdar att en anpassning till farliga miljöer kan 
bli ett betydande hot, både på kort och på lång sikt. Anpassningsbegreppet är centralt i alla 
teorier som handlar om människans utveckling och roll i samhället. Vi måste anpassa oss 
till omgivningen samtidigt som vi anpassar omgivningen till oss själva för att den ska bli 
begriplig och hanterbar. Detta gör barnen då de leker. Emellertid finns en risk att barn och 
vuxna anpassar sig till en miljö som är skadlig. Vi märker inte att vi anpassar oss till 
skadliga livsvillkor vilket får konsekvensen att vår livskvalitet försämras – en så kallad 
negativ anpassning (Björklid, 2002, s. 64). 

Barnens rörelsefrihet är inte bara beroende av den fysiska miljön. Det handlar även om 
föräldrars förståelse och de begränsningar de pådyvlar. Studier har påvisat att för ett par 
generationer sedan hade barn betydligt större rörelsefrihet jämfört med idag och de lekte 
oftare utomhus på egen hand (Karsten, 2005). Föräldrar idag övervakar sina barn allt mer 
och högre upp i åldrarna. En tredjedel av de tillfrågade föräldrarna i en studie av Björklid 
menade att de som barn hade bättre möjligheter att ta sig till platser och kompisar jämfört 
med deras egna barn. En lika stor andel föräldrar ansåg att det var säkrare förr i fråga om 
trafik och andra faror (Björklid, 2005). 

Föräldrars egen livsstil och boendeförhållande påverkar också barnens rörelsefrihet. 
Detta faktum blir tydligare i takt med att barns fritid har blivit mer institutionaliserad 
jämfört med tidigare, vilket har tagit sig uttryck i att svenska barn skjutsas i större 
utsträckning och spenderar allt mindre tid på egen hand (van der Burgt, 2010). Med en 
ökande institutionalisering av barns fritid menas att barn generellt får allt mindre 
sammanhängande fri tid att förfoga över efter sitt eget tycke och smak (Tillberg, 2001, s. 
86).   

Man kan urskilja att den rumsliga aspekten av samhällets utveckling har haft stor 
betydelse för framväxten av dagens fritidsresemönster. Övergången från en territoriell, 
funktionsintegrerad, till en funktionell, funktionsuppdelad markanvändning har lett till att 
fritidsaktiviteterna har koncentrerats till städernas periferi. Barnens fritid tenderar att äga 
rum på stora avstånd från bostaden vilket innebär att bilen fastställer hur barnens fritid ser 
ut (Tillberg, 2001, s. 79). Innan bilen blev det dominerande färdmedlet i samhället var barn 
från cirka tio års ålder jämställda med vuxna i den meningen att de hade samma fysiska 
möjligheter att förflytta sig, vilket innebar att barnen kunde lära känna sin omvärld på egen 
hand, utom räckhåll från föräldrarnas kontroll (Tillberg, 2001, s. 86 f).  

Föräldrarnas önskan om att barnen ska delta i organiserade aktiviteter kan vara ett 
uttryck för kontrollbehov men också en identitetsskapande process. I barnfamiljer genereras 
en relativt stor andel av föräldrars tid till barnens fritidsaktiviteter och själva engagemanget 
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i barnens fritidsaktiviteter kan, genom att aktiviteten blir ett familjeintresse, vara 
identitetsskapande för föräldrar (i synnerhet fäder), vilket är ett nytt fenomen i vår tid (van 
der Burgt & Gustafson, 2013, s. 11 f). 

I en intervjustudie av Tillberg (2001, s. 87 f) framgår huruvida deltagandet i en viss 
fritidsaktivitet ”kräver” bilskjuts är en subjekt bedömning från föräldrarnas sida. Barn i 
familjer utan bil hade en högre grad av rörelsefrihet jämfört med övriga barn. De hade 
tillstånd att cykla till samma platser som det för föräldrarna i hushåll med bil framstod som 
självklart att skjutsa i bil. Att barnen i de billösa hushållen deltog i fritidsaktiviteter i lika 
hög grad som de barnen med tillgång till bil indikerar att de hade en förhållandevis hög 
grad av rörelsefrihet.  

  
 
3. METOD OCH MATERIAL 
 
Ett barns värld kan vara svårt för en vuxen att förstå. Vi kan inte riktigt greppa den 
samtidigt som det är svårt att få barnen att förklara deras verklighet för oss då de ofta antar 
att vuxna uppfattar världen på samma sätt som de själva. Barns världar existerar fysiskt 
nära de vuxnas men är samtidigt socialt långt ifrån varandra och det är det faktumet som 
kan göra det så svårt att utöva forskning på barn. De metoder man använder då man forskar 
på barn bör syfta till att minska de sociala klyftorna mellan de två världarna för att lättare 
kunna kommunicera och begripa deras erfarenheter. Cele (2006, s. 19 f) hävdar att 
utmaningen inte ligger i att förstå att barn har andra uppfattningar än vuxna. 
Huvudproblemet ligger i att förstå vilka skillnaderna är och hur man överbryggar dem i 
syfte att skapa ömsesidig förståelse. 

Denna studie utgår från ett fenomenologiskt vetenskapsperspektiv, vilket innebär att 
forskaren beskriver människors upplevelser av ett fenomen, det vill säga människors 
”livsvärldar”. Med ett fenomenologiskt perspektiv får forskaren tillgång till världen utan att 
behöva ha några förutfattade meningar om den. Man får sätta samman intryck till större 
sammanhängande delar där vi ser världen i stort och även relatera vår egen mindre 
omgivning till en annan större och se röda trådar dem emellan. Forskaren blir medveten om 
sitt eget sätt att tänka och bygga upp föreställningar om världen. Ett fenomenologiskt 
perspektiv uppmanar forskaren att vara självkritiska till det vi tänker om världen och inte 
alltför snabbt fälla kategoriska domar om den och man får möjlighet att lägga till tolkningar 
av meningar, innebörder och motiv i det som sker i omvärlden men som är dolt för oss 
erfarenhetsmässigt (Bjurwill, 1995). 
 
3.1 En fallstudie med multipla metoder 
Kruuse hävdar att en fallstudie är en emirisk undersökning: 

 
− som belyser ett samtida fenomen inom det verkliga livets ramar 
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− där gränserna mellan fenomenet och det sammanhang i vilket det ingår inte är 
självklart och  

− där det är möjligt att använda fler informationskällor för att belysa fenomenet 
(Andersen, 1998, s. 129 f) 

 
Denna studie uppfyller samtliga av Kruuses kriterier för en fallstudie. I detta fall är den 
även multipel, vilket innebär att den omfattar mer än en enskild fallstudie och att den utförs 
på olika ställen under olika betingelser. Syftet med multipla fallstudier kan vara att ha som 
ambition att producera generaliserad kunskap och att vara så uttömmande som möjligt, 
vilket torde vara svårare i en enskild fallstudie. Yin hävdar att det är möjligt att generalisera 
utifrån både enskilda och multipla fallstudier. Som forskare bör man beskriva sin fallstudie 
så väl som möjligt och förhålla sig till induktivt generella kunskaper för att sedan förmå sig 
att komma fram till vad som är specifikt för de studerade fallen och vad som är generell 
kunskap. Oftast bör man inte fråga sig om man har lyckats producera generell kunskap utan 
hur valid den är (Andersen, 1998, s. 131 ff). 

Studien riktar sig främst mot föräldrars upplevelser och uppfattningar om barnens 
rörelsefrihet och fysiska aktivitet samt barnens faktiska rörelse. I syfte att få en så 
nyanserad bild som möjligt har jag byggt studien kring ett flertal metoder; enkäter med 
både fasta och öppna svarsalternativ till föräldrar, aktivitetsdagböcker, intervjuer med fem 
barn och deras föräldrar, deltagande miljöobservationer samt två tjänstemannaintervjuer. 
Syftet med att kombinera flera metoder var att få en vidare vy och ett stabilare resultat. 
Ibsen hävdar att så kallad metodtriangulering handlar om att kombinera olika 
kompletterade insamlingstekniker i syfte att belysa ett och samma fenomen på ett 
fullständigt sätt (Andersen, 1998, s. 160). Om man ringar in det man vill studera på olika 
sätt medför risken att man erhåller ett spretigt resultat. Å andra sidan gör det möjligt att få 
ett rikare och mer varierat resultat än ett välbelagt sådant (Heurlin-Norinder, 2005, s. 73). 
Att använda olika metoder gav barnen möjligheten att uttrycka sig på olika sätt. Till 
exempel var det något enstaka barn som hade svårt att uttrycka sig under intervjun men 
som istället kom bättre till tals under den deltagande miljöobservationen.  

I efterhand visade det sig att intervjuerna och aktivitetsdagböckerna gav mest fruktsamt 
resultat och dessa har därför givits störst tonvikt i studien. Genom att sammanföra dessa två 
metodsätt har jag kunnat redogöra för barnens faktiska rörelse samt föräldrarnas 
upplevelser om detta. I och med att jag inte hade möjlighet att föra anteckningar under de 
deltagande miljöobservationerna var det svårt att redovisa explicita resultat. Fotografierna 
blev således det mest konkreta utfallet av de deltagande miljöobservationerna. Enkäterna 
var inte avgörande för studiens utfall men var ett viktigt metodelement för att erhålla den 
sakkunskap om barnfamiljerna som var nödvändig inför intervjutillfällena (se avsnitt 3.1.2). 

Jag gjorde urvalet utifrån enheten ”barnfamilj” och tillfrågade antingen mamman eller 
pappan i familjen. Jag kom i kontakt med en av familjerna genom en pappa på mitt 
deltidsjobb, en annan genom en släktings granne samt den tredje genom en släktings 
kollegas syster. Således hade jag endast träffat en av föräldrarna innan studien men inget av 
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barnen. Det kan ha varit en fördel att en av respondenterna var vagt bekant med mig sedan 
tidigare då det kan ha gjort det lättare för denne att öppna sig för mig jämfört med en helt 
främmande person. Å andra sidan kan det ha gett precis motsatt effekt om denne inte ville 
att jag skulle komma i besittning av känslig information. Min erfarenhet sa mig att 
bekantskapen spelade liten eller ingen roll, det var faktiskt en av de mer obekanta 
respondenterna som visade sig vara mest öppen. 

De enda kriterierna för urvalet var att familjerna skulle vara bosatta i urbana miljöer 
(se avsnitt 1.2) samt att ha barn i närheten av åldrarna 9-12 år. Kriterierna blev i huvudsak 
uppfyllda; två av familjerna är bosatta i täta urbana miljöer och en familj i en något mindre 
tät urban miljö. Barnen, fyra flickor och en pojke, befann sig i ett åldersspann på 8-13 år. 
Att åldersurvalet hamnade något utför det tänkta intervallet kan ha haft en liten påverkan 
eftersom ju äldre barnet är desto större rörelsefrihet brukar han eller hon ha och vice versa. 
Åldersproblematiken berörs kort i resultatet. Jag valde att studera tre familjer då det 
saknades tidsmässiga resurser för att studera fler. 

 
3.1.1 Intervjuer med barn, föräldrar och tjänstemän 
Den öppna intervjun eller den så kallade kvalitativa forskningsintervjun används ofta för att 
få en djupare förståelse av en persons beteende, motiv och personlighet. Kvale menar att 
denna typ av intervju syftar till att inhämta beskrivningar av respondenternas livsvärld så 
att man på så vis kan tolka betydelsen av de beskrivna fenomenen och därmed bättre förstå 
respondentens livsvärld. Denna typ av intervju kan ställa krav på forskarens skicklighet då 
han eller hon både ska lyssna, tolka svaren, ställa fördjupande frågor utan att skada 
samtalets förtrolighet (Andersen, 1998, s. 161). 

Barnen och föräldrarna intervjuades i deras hemmiljö, dels för att respondenterna 
skulle känna lugna och trygga, dels för att det var adekvat då intervjutemat främst rörde 
bostadens närmiljö och dels för att den deltagande miljöobservationen skulle kunna äga 
rum i samband med intervjun. Barnintervjuerna genomfördes på barnens rum för att miljön 
skulle vara så trygg som möjligt och för att jag skulle kunna samtala med dem ostört. Det är 
en förutsättning för att barnet ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset. För de 
praktiska arrangemangen har jag utgått ifrån boken Att förstå barns tankar: Metodik för 
barnintervjuer av Doverborg och Pramling Samuelsson. Boken riktar sig framför allt till 
pedagoger men har även varit applicerbar på min studie.  

Sammanlagt intervjuade jag fem föräldrar. Vid två av intervjuerna intervjuades 
föräldrarna parvis och vid en intervju intervjuades föräldern enskilt då denne är frånskild. 
Även barnen intervjuades parvis i två av fallen. Det visade sig ha både för- och nackdelar. 
Respondenterna kan exempelvis känna sig tryggare än vid individuella intervjuer. Vid två 
av tillfällena intervjuades barnen i par, dels för att det var praktiskt och dels för att 
respondenterna skulle känna sig tryggare och mer öppen i sitt syskons sällskap. Det äldre 
syskonet tenderade att dominera och ibland svara i sitt yngre syskons ställe. Jag försökte 
därför att inkludera det mer passiva syskonet genom att tydligt tilltala barnet med dess 
namn innan jag ställde frågan. Föräldrarna tenderade istället att avbryta och tillrättavisa 
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varandra, vilket i och för sig gav mer ackurat information men samtidigt kunde göra att 
samtalet avvek från temat eller helt enkelt ”dog ut”. 

Det var alltid trevlig och avspänd stämning. Heurlin-Norinder (2005, s. 80) hävdar att 
en lugn och avslappnad intervjusituation är en betydande faktor för intervjuns 
genomförande. Både barn-, föräldra- och tjänstemannaintervjuerna bandades för att sedan 
transkriberas. Intervjuerna genomfördes som forskningssamtal, där de intervjuade inbjöds 
att tala förhållandevis fritt utifrån en intervjuguide (se bilagor). Forskaren har ofta utarbetat 
en intervjuguide med några huvudsakliga frågeställningar och några förberedda 
uppföljningsfrågor utan att följa ett detaljerat schema. Det är således oviktigt att frågorna 
ställs i rätt följd, det kan till och med verka kontraaktivt. Börjar man avbryta för att få en 
riktig ordningsföljd uppkommer risken att respondenten lätt blir osäker eller irriterad och 
därmed ger mer kortfattade svar. Den kvalitativa intervjun bör vara helhetsorienterad men 
målinriktad. Därför krävs en grundlig planering av vilka teman som ska beröras för att 
undvika att drunkna i irrelevant prat. Då det även i kvalitativa undersökningar kan vara av 
intresse att göra jämförelser mellan olika respondenter är det angeläget att man har en 
genomtänkt referensram för frågor som ska ställas till flera olika personer (Repstad, 2007, 
s. 86 f). Avsikten med att ha intervjuguiden som stöd var dels att intervjuerna skulle få 
samma inriktning, trots att frågorna var av öppen karaktär och inte kom i samma 
ordningsföljd, och dels för att min erfarenhet som intervjuare är begränsad och därför 
kände jag mig trygg ha en väl utarbetad guide att utgå ifrån. 

Intervjuerna inleddes med, precis som i barnintervjuerna, att respondenterna fick 
berätta om två dagar i den ifyllda aktivitetsdagboken (se nästa avsnitt) samt allmänt om hur 
det är att bo i bostadsområdet. Om samtalet kom ifrån ämnet, kunde jag styra tillbaka 
samtalet genom att fokusera på någon av uppföljningsfrågorna. Intervjuerna med 
föräldrarna gav information om vad som eventuellt oroade dem för sina barns 
vidkommande, samtidigt kunde jag använda informationen för att matcha och komplettera 
med informationen jag erhöll från barnintervjuerna.  

För att få en god förståelse för Uppsala kommuns syn på den byggda miljön och barns 
behov av fysisk aktivitet och rörelsefrihet intervjuade jag två tjänstemän, en 
landskapsarkitekt och en översiktsplanerare. Intervjuerna var semistrukturerade där jag och 
respondenten, med varsin intervjuguide framför sig, gick igenom fråga för fråga. 
Intervjuerna med tjänstemännen syftade till att förse mig med bakgrundsinformation till 
uppsatsen och inför intervjuerna med barnfamiljerna. Tjänstemannaintervjuerna är inte lika 
synliga i studien som de övriga intervjuerna men är likväl betydelsefulla för uppsatsen. 
 
3.1.2 Aktivitetsdagböcker, enkäter och deltagande miljöobservationer 
Från den 9 april till och med den 15 april 2013, cirka två veckor innan intervjuerna, ombads 
föräldrar och barn att fylla i varsin aktivitetsdagbok (se bilagor) där de har angivit olika 
aktiviteter och förflyttningar under dagen. Tanken var att jag skulle överlämna dagböckerna 
ett par veckor tidigare men jag ville att det skulle vara barmark i Uppsala eftersom det är 
barmark under majoriteten av året.  
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Under nämnda period ombads föräldrarna även att fylla i en enkät med både fasta och 
öppna svarsalternativ (se bilagor). Av samtliga 21 frågor är några rena sakfrågor, t.ex. 
frågor om ålder och utbildning, medan andra är värderande, t.ex. om föräldrarna anser att 
det finns tillräckligt med ytor i deras bostadsområde för barn och ungdomar att använda. 
Med hjälp av enkätsvaren kunde jag korta ned intervjuerna genom att inte behöva spendera 
tid med att ställa sakfrågor utan att gå direkt på studiens syfte. Samtidigt kunde jag lättare 
tolka respondenternas intervjusvar och följa upp med adekvata följdfrågor med enkätsvaren 
i bakhuvudet. 

Syftet med aktivitetsdagböckerna är trefaldigt. För det första har de fungerat som en 
mjuk inledning till intervjuerna. Respondenterna har haft något konkret som de kan relatera 
till och förhålla sig till under intervjun. 

För det andra ville jag att föräldrarna och barnen skulle börja reflektera över hur deras 
vardag såg ut i fråga om rörelse. Det kan vara lätt att ta vardagliga saker för givna och inte 
fundera så mycket på hur man egentligen rör sig. Några av föräldrarna uttryckte faktiskt att 
aktivitetsdagböckerna hade fungerat som en ”väckarklocka” för dem. 

För det tredje har uppgifterna från dagböckerna sammanställts och ställts i förhållande 
till de svar jag erhöll under intervjuerna. Delar av resultatet redovisas i kapitel 5. 
Efter varje barnintervju gick jag ut tillsammans med barn och föräldrar för att låta barnen 
visa mig sitt bostadsområde och för att jag skulle kunna få en bättre bild av de svar de hade 
givit under intervjuerna. De visade mig vad som de tyckte var bra och vad som var mindre 
bra samt var de brukar leka, vad som är roligt, vad som är spännande och vad som de ansåg 
farligt. Uttrycket ”deltagande miljöobservationer” har jag lånat från Heurlin-Norinders 
avhandling Platser för lek, upplevelser och möten: Om barns rörelsefrihet i fyra 
bostadsområden. Heurlin-Norinder (2005, s.72) ansåg begreppet ”deltagande observation” 
allt för vilseledande då hon, liksom jag, inte observerade barnens beteende i närmiljön, utan 
det var närmiljön som barnen och hon studerade tillsammans och barnen var hennes 
ledsagare. Observationerna är deltagande i den meningen att jag ej endast observerade 
barnen i deras närmiljö utan även interagerade med dem. Vid de deltagande 
miljöobservationerna använde jag inte bandspelare av praktiska skäl, utan skrev ned 
stödord i efterhand, då jag under tiden var upptagen med att fotografera det barnen ville 
visa. 
 
3.2 Etiska aspekter och källkritik  
Konceptet etik och etiska bedömningar måste ständigt förhandlas då man bedriver 
forskning, i synnerhet då man bedriver forskning på barn. Svenska etikregler för forskning 
rör, enligt Repstad (2007, s. 90) bland annat: 
 

Information – samtliga respondenter i min studie har känt till undersökningens syfte 
och vilka moment som ingår samt har medverkat frivilligt. 
Konfidentialitet – de uppgifter jag har erhållit från respondenterna behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Ljudupptagningar och intervjutranskriberingar 
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förvaras på en säker plats. I studien har barn och föräldrar fått andra namn pga. 
konfidentialitetsskäl.  
Nyttjande – de uppgifter som jag samlar in om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamålet.    

 
Eftersom studien vänder sig till barn, involveras deras föräldrar och de får också en viktig 
roll. De kan ifrågasätta barnens deltagande eller tvärtom – tycka att barnen ”måste” vara 
med mot deras vilja. Det var inget jag upplevde innan intervjutillfällena. Barnens 
benägenhet att svara och visa mig deras bostadsområde gjorde att jag kunde dra slutsatsen 
att inget av barnen vid själva intervjutillfället kände sig pressad att delta.  

 Det kan bli aktuellt att jämföra sin studie med andra liknande undersökningar. Repstad 
(2007, s. 115) hävdar att framför allt vid kvalitativa fallstudier kan jämförelser med andra 
forskningsresultat ge bättre underlag för ett ställningstagande till hur pass allmängiltiga ens 
egna resultat är. För att bestämma en källas trovärdighet kan man försöka finna inbördes 
oberoende dokument om samma ämne. När det gäller källorna till mina teoretiska 
utgångspunkter är de allra flesta sådana som är återkommande i välciterade artiklar på 
området. Intervjumaterialet är både deskriptivt och normativt. Barn, föräldrar och 
tjänstemän har beskrivit egentliga förhållanden men samtidigt, vilket är det mest intressanta 
för min studie, deras egna förhållningssätt och åsikter.  
 
4. BAKGRUND 
 
4.1 Uppsala kommun om barn och byggd miljö 
I Uppsala kommuns översiktsplan från 2010 står det att Trygghet och tillgänglighet gäller alla 
- oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. Barnperspektivet 
genomsyrar förändringsarbetet. Kvaliteten i välfärdstjänsterna och den byggda miljön gör att 
vardagslivet fungerar väl för alla åldrar. Torg, gator, parker och friluftsområden bäddar för 
fysisk aktivitet och ett rikt socialt liv (Uppsala kommun, 2010, s. 11). Uppsala är en av många 
svenska städer som genomgår en förtätningsprocess. Göran Carlén, översiktsplanerare på 
Uppsala kommun, hävdar att även barn har nytta av denna process. Barn är människor fast 
mindre och om närheten till målpunkter ökar och om man dessutom kan vara trygg i den 
offentliga miljön så är det utmärkt, menar Carlén.  

För tre år sedan kunde man läsa i Upsala Nya Tidning ( om bristen på skolor och 
dagisplatser i Uppsalas nybyggda områden. I Kungsängen och Kapellgärdet var 
barnfamiljerna hänvisade till befintliga och ofta fulla skolor i närliggande områden eller till de 
skolor barnen gick i innan flytten. Ansvaret påstods ligga hos tre kommunala nämnder och 
deras respektive förvaltningskontor. Inget av kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 
stadsbyggnadskontoret eller fastighetskontoret vill ta på sig ansvaret för att skolor saknas i 
området men gav några förklaringar till varför det ser ut som det gör. Dels trodde man att 
mest äldre skulle flytta dit, dels är det svårt att prognostisera barnafödsel och var 
barnfamiljerna kommer att bosätta sig och dels äger Uppsala kommun i stort sett ingen mark i 
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Kungsängen och Kapellgärdet. Carlén noterar att det fria skolvalet är något som har gjort att 
barnen i Uppsala reser mer och också blir skjutsade i högre utsträckning jämfört med tidigare. 
Carlén menar på att de ska göra mer till nästa översiktsplan, till exempel ha tydligare 
lokaliseringsstrategier för skolor i stadsrummet. I övrigt styr inte kommunen lokaliseringarna 
av de fria skolorna, kommunen kan endast komma med rekommendationer för att friskolorna 
ska etableras i goda trafikknytpunkter så det blir enklare och tryggare för barnen att ta sig till 
skolan på egen hand. 
 

 
 
 
Karin Åkerblom, processledare på Uppsala kommun, tycker att det har varit en galen politik 
att aktivt inte vilja äga mark. Men hon tror att politikerna i Uppsala har uppfattat att 
handlingsfriheten blir ordentligt begränsad av att äga lite mark. Dessutom genererar mer mark 
mer pengar. Carlén pekar på att kommunen äger parkerna och gatorna men att i 
planeringssammanhang kan man säga att äger man marken har man större rådighet över hur 

Figur 1. Kartan markerar de aktuella områdena för studien.  
Källa: Statistikenheten, Kommunledningskontoret, Uppsala kommun 
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exploateringsprojekt faller ut. Vidare betonar han att det ändå handlar om hur de olika 
funktionerna i kvarteren ser ut. Kommunen kan koppla på mer pengar om de äger marken 
själva för då kan en större del av vinsten gå tillbaka till den offentliga miljön.   

Åkerblom är orolig för utformningen av gårdarna i anslutning till bostadsområdena. 
Kommunen har krav på parkering under alla gårdar, vilket innebär att ytorna blir små och 
hårdgjorda. Risken är att det blir allt mindre plats för människorna som bor där då det 
saknas normer. Däremot kan man ställa krav för hur många parkeringsplatser det måste 
finnas. Carlén hävdar att det även finns tumregler för de halvprivata rummen. När man 
planerar måste det finnas funktioner för barnen, annars släpps projekten inte igenom. 
 
4.2 Kungsängen 
Det centralt belägna medelklassområdet Kungsängen är ett tämligen nybyggt 
bostadsområde med ännu obyggda etapper (se bl.a. detaljplan för kv Varpen och Spolen 
samt delar av Kungsängsesplanaden, dnr. 2007/20089-1). Kungsängen är ett 
verksamhetsområde i Uppsala som genomgår en förändring där kvarter omvandlas från 
rena industrimiljöer till bostadsmiljöer. Tanken med omvandlingen har varit att utvidga den 
centrala staden genom att skapa en blandning av bostäder, arbetsplatser, butiker etc. men än 
så länge är det svårt att urskilja en funktionsblandning. (Uppsala kommun, 2009, s. 3 f). 
Servicen utgörs av en sushirestaurang och en mindre klädbutik på torget i mitt i området – 
ca 95 procent av bebyggelsen utgörs av bostäder med en byggnadshöjd på 5-6 våningar, 
dock högst sex våningar plus indragen takvåning (van der Burgt & Gustafson, 2013, s. 5). 

 
 
 
 
Kungsängen består mestadels av välbärgade och välutbildade personer med svensk 
bakgrund (17 procent av invånarna har utländsk bakgrund). Barn utgör 17 procent av 

Figur 2. Bilden illustrerar gränslandet mellan omvandlat och ännu icke omvandlat industrilandskap 
i Kungsängen. 
Foto: Daniel Lund 
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invånarna varav majoriteten är under sex år. En tiondel av barnen är i åldrarna 7-12 år 
(Uppsala kommun, 2012).  Det är uppenbart att samhällsplanerarna inte planerade för en 
sådan stor andel barn. Det råder en brist på barnomsorg i området, t.ex. dagis, skolor och 
plats för fritidsaktiviteter saknas men har uppmärksammats av politiker och planerare (se 
föregående avsnitt).  Medan det är sparsamt med lekmöjligheter för mindre barn saknas 
större grönytor och områden för fysisk aktivitet för äldre barn nästan helt. 
 

 
 
 

 
Närheten till mataffär, Uppsala city, motorvägen och Uppsala centralstation ger 
Kungsängen god tillgänglighet till kommersiella och kulturella tjänster och gör området till 
ett bra bostadsområde för pendlare. I Kungsängen ligger bilinnehavet på 49 procent 
(Uppsala kommun, 2012). En stor andel av parkeringsplatserna ligger under jord, vilket kan 
tänkas främja trafiksäkerheten för barn och vuxna.    

Familjen i Kungsängen består av barnen Amanda och Linnea, elva respektive åtta år 
gamla samt deras mamma Lena och hennes sambo Håkan, båda i 35-årsåldern. De flyttade 
från en villa på landet till bostadsrätten på tre rum och kök (83 kvm) för cirka ett halvår 
sedan. Varannan vecka bor Amanda och Linnea hos hennes pappa i en villa i Bergsbrunna 
där flickorna också går i skola. Familjen har tillgång till två bilar men inget fritidshus. 
 
4.3 Kapellgärdet 
Kapellgärdet påminner starkt om Kungsängen i den mening att det är ett område som 
genomgår en omvandling från industrimiljö till bostadsområde. Till skillnad från 
Kungsängen är omvandlingen i Kapellgärdet nästan genomförd men i övrigt finns det mest 

Figur 3. I Kungsängen råder det brist på grönområden. Bilden visar ett torg i mittpunkten av 
bostadsområdet. 
Foto: Daniel Lund 
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likheter. Tyvärr räknas Kapellgärdet till Kvarngärdet i statistikenhetens områdesindelning. 
Vidare skiljer sig Kapellgärdet mot Kvarngärdet i stort. Med Kapellgärdet avser jag det 
nyligen omvandlade industriområdet väster om Vattholmavägen (se figur 1) och utelämnar 
således studentområdena på Kantors-, Väktar- och Djäknegatan samt området söder om 
Råbyleden.  

Kapellgärdet har samma typ av kvartersstruktur som Kungsängen med bullerfria 
innergårdar och bostadshus på 5-6 våningar höga. Tillgängligheten till kommersiella och 
kulturella tjänster och pendlingsläget är ungefär detsamma som i Kungsängen. 
Förutsättningarna till barns rörelsefrihet och lek är snäppet sämre i Kapellgärdet jämfört 
med Kungsängen. Större grönytor saknas helt, det finns få eller inga platser för äldre barns 
fritidsaktiviteter och dessutom är Kapellgärdet omgivet av två trafikleder samt den 
norrgående järnvägen. Likt Kungsängen är de flesta parkeringar belägna under jord. 

 

 
 

 
Familjen består av Elin, tio år gammal samt pappa Per, i 45-årsåldern. Per är frånskild 
sedan ett och ett halvt år och har sedan dess bott i en bostadsrätt på fyra rum och kök, 
fördelat på 94 kvm. Elin bor hos Per på helgerna och hos mamma i en villa i Bärby hage i 
utkanten av Uppsala på vardagarna. Per har även en son på 15 år, Erik, men med anledning 
av hans höga ålder medverkar han inte i studien. Familjen har tillgång till en bil men inget 
fritidshus. 
 
4.4 Gränby  
Gränby har en annan karaktär jämfört med Kungsängen och Kapellgärdet. Bebyggelsen 
består främst av flerbostadshus (liksom Kungsängen och Kapellgärdet) uppförda under 

Figur 4. I Kapellgärdet är det tätt mellan husen och trafiken leds in till portarna. 
Foto: Daniel Lund 
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sextiotalet, både bostads- och hyresrätter i främst trevåningshus med inbyggda gårdar. Det 
är ca 60 procent fler hyresrätter än bostadsrätter, vilket kan sättas i kontrast mot de andra 
områdena där hyresrätterna utgör en bråkdel av bostadsbeståndet (Uppsala kommun, 2012). 
Barnen har andra förutsättningar till lek och rörelse. I området finns bland annat kullar, 
stora grönytor, lekplatser samt kolonilotter att röra sig på. Det är en större andel barn 
mellan sju och tolv år; 23 procent i Gränby jämfört med tio procent i Kungsängen. Däremot 
är det fler barn som är fem år eller yngre i Kungsängen; hela 61 procent mot 35 procent i 
Gränby. Förvärvsinkomst och utbildningsnivå är generellt lägre i Gränby jämfört med de 
andra områdena. Även bilinnehavet är något lägre. 

 
 
 
Familjen består av barnen Jakob och Felicia, elva respektive 13 år gamla samt föräldrarna 
Nils och Irene, båda i 40-årsåldern. I familjen ingår även en sexårig pojke men med 
anledning av hans låga ålder medverkar han inte i studien.  

Bostadsrätten i Gränby ligger på 97 kvm fördelat på fyra rum och kök. Nils och Irene 
flyttade till Gränby för 14 år sedan då Irene var havande med Felicia. Förutom det låga 
priset på lägenheten var bra uppväxtmiljö för barnen samt närhet till bra service två av de 
främsta skälen till flytten, i övrigt var det mest en tillfällighet att familjen bosatte sig i 
Gränby. Familjen har tillgång till en bil men inget fritidshus. 

 
 
 
 
 

Figur 5. I Gränby är bebyggelsen något lägre och glesare jämfört med Kungsängen och 
Kapellgärdet. 
Foto: Daniel Lund 
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 Barn Föräldrar 

Kungsängen 
Amanda, 11 år 

Linnea, 8 år 
Lena, ca 35 år 

Håkan, ca 35 år 

Kapellgärdet Elin, 10 år Per, ca 45 år 

Gränby 
Felicia, 13 år 
Jakob, 11 år 

Nils, ca 40 år 
Irene, ca 40 år 

 
 
 
 
5. RESULTAT 
 
 

 GRÄNBY KAPELLG. KUNGSÄNGEN 

Aktivitet i antal min/vecka Felicia Jakob Elin Amanda Linnea 
Hemma (vaken) 3200 2970 3600 2530 2795 

Borta (vaken) 2890 2925 2395 3335 2990 

Vaken 6090 5895 5995 5865 5785 

      

Skola 1785 1760 1915 1785 2250 

Fritid (ej skola) 4305 4135 4080 4080 3535 

      

Förflyttning (på egen hand) 325 130 105 75 0 

Eskorterad 80 75 65 235 220 

Förflyttning (total) 405 205 170 310 220 

      

Utomhus (med förälder) 0 150 70 0 0 

Utomhus (på egen hand) 245 580 30 85 0 

Fysiskt aktiv 305 1005 315 375 0 

Org. idrott/träning 225 150 0 300 0 

 
 
Tabellen visar antal minuter varje enskilt barn har ägnat sig åt en specifik aktivitet under 
den studerade veckan. Parametrarna är utvalda efter, de för uppsatsens syfte, relevanta 
aspekter. Det vill säga att man kan utläsa barnens faktiska rörelsefrihet, fysiska aktivitet 

Tabell 2. Tabellen är en sammanställning av resultatet från aktivitetsdagböckerna.  

Tabell 1. En översikt av de studerade barnen och föräldrarna samt deras ålder. 
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och utomhusvistelse i tabellen. Föräldrarna uppmuntrades att fylla i varsin aktivitetsdagbok 
men på grund av att flera var ofullständiga valde jag att inte redovisa dem.  
 
5.1 Utomhuslek och fysisk aktivitet i en urban miljö  
De olika bostadsområdena ger olika förutsättningar för barns utomhuslek och fysiska 
aktivitet. Ser man till barnens faktiska fysiska aktivitet sticker ett av de studerade barnen ut 
från mängden. Jakob i Gränby spenderade 24 procent av sin fritid åt fysiska aktiviteter, 
oftast åt oorganiserat fotbollsspelande (14 procent var organiserade fysiska aktiviteter). Han 
är det enda av de studerade barnen som uppnår en ackumulerad fysisk aktivitet om 60 
minuter dagligen eller 420 minuter i veckan. Det är också Jakob som ger uttryck att vara 
mest nöjd med sitt bostadsområde i fråga om utomhuslek och fysisk aktivitet. Han gillar att 
det är gott om grönområden och gräsplättar i bostadsområdet där man kan spela fotboll 
eller leka lekar. Jakobs föräldrar, Nils och Irene, bekräftar att Jakob är ett ovanligt aktivt 
barn. Föräldrarna ser till att deras barn rör på sig och inte slutar med sina aktiviteter. Om de 
skulle sluta ser de till att låta barnen prova på andra aktiviteter. Irene är inte särskilt orolig 
att de rör på sig för lite utan tycker att det räcker med de aktiviteter som de har.  

 
 
 

Under den studerade perioden ägnade Jakobs äldre syster, Felicia, sju procent av sin fritid 
åt fysiska aktiviteter. Av de sju procenten utgör 74 procent organiserade aktiviteter. Det 
innebär att, då väglaget inte tillåter cykelpendling till och från skolan, är Felicia till stor del 
beroende av sin fotbollsträning för att vara fysiskt aktiv. Dålig väderlek och kalla årstider 
verkar vara avgörande för barnens utomhusvistelse och fysiska aktivitet. Föräldrarna i både 
Gränby och Kungsängen hävdar dock att så fort det blir fint väder och mildare temperaturer 

Figur 6. Amanda och Linnea gillar att leka i ”pannaburen” på deras innergård i Kungsängen. I 
buren kan man sparka boll utan att riskera att krossa ett fönster. 
Foto: Daniel Lund 
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leker barnen utomhus i större utsträckning och spenderar mindre tid framför TV och dator. 
Under vintern verkar alltså organiserade aktiviteter stå för en betydande andel av barnens 
fysiska aktiviteter. 

Både Jakob och Felicia har träning två gånger i veckan under vinterhalvåret och tre 
gånger i veckan under spelsäsong. Även Amanda och Linnea i Kungsängen spenderar den 
huvudsakliga delen av sin fysiska aktivitet i organiserade former. Amanda har basket och 
de båda systrarna har dansträning, vilken blev inställd under den studerade veckan. Med 
den inställda träningen var Linnea i stort sett helt fysiskt inaktiv medan Amanda 
spenderade nio procent åt fysiska aktiviteter, varav det mesta kunde tillskrivas 
basketträningen. Tjejerna började med dansträningen på initiativ av deras mor eftersom hon 
själv har utövat dans. Varken Lena eller Håkan ser sig dock som exemplariska förebilder i 
fråga om fysisk aktivitet. Håkan är nästan aldrig fysiskt aktiv på fritiden men däremot har 
han ett fysiskt krävande jobb som byggnadsarbetare och brukar välja trapporna framför 
hissen. Lisa är medveten om att sitt eget beteende präglar barnen och försöker därför få 
med dem på sina regelbundna promenader längs den närliggande Fyrisån.  

 
 
 
Elin i Kapellgärdet utövar inga organiserade aktiviteter men ägnar sig åt lättare 
styrketräning någon gång i veckan och är fysiskt aktiv med att spela ”King” under rasterna i  
skolan. Vissa dagar efter skolan besöker Elin det kommunala badhuset tillsammans med 
några av sina vänner för att bada. Andelen fysisk aktivitet uppgår till åtta procent av Elins 
fritid. 

Då Amanda och Linnea är i Kungsängen spenderar de gärna sin fritid inomhus med 
dator eller pyssel men även en del på deras innergård. Båda har en förkärlek till 
”pannaburen” där Linnea helst studsar boll och Amanda klättrar (se figur 6). Syskonen 

Figur 7. Elin tycker att hennes innergård i Kapellgärdet är oinspirerande för barn i hennes ålder. 
Foto: Daniel Lund 
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gillar att det finns fler redskap på gården i Kungsängen jämfört med i Bergsbrunna men 
antyder att Kungsängen, som bostadsområde, har sina nackdelar. 

 
Amanda: Det känns inte lika fräscht, friskt här, mindre.  
Daniel: Vad sa du? Känns det mindre? 
Amanda: Nä men det känns inte lika friskt och fräscht, alltså det finns inte lika många gömställen. 
Daniel: Är det mindre plats för att leka? 
Amanda: Ja, det som är mindre bra här är att man har bott i Bergsbrunna hela livet, det är att man… 
Daniel: Ni är vana med andra grejer? 
Amanda: Om man skulle ha bott här och flyttat till Bergsbrunna skulle man ha tyckt att det här var mycket 
bättre. 

 
Elin är mindre positiv till sin innergård i Kapellgärdet och menar att den mest är till för 
mindre barn men att hon ändå kan utnyttja den lilla grönytan och passa amerikansk fotboll 
eller spela kubb med Erik och Per. 

Föräldrarna i Kungsängen anser att sina barns organiserade aktiviteter fyller kvoten för 
tillräcklig fysisk aktivitet. Även Per i Kapellgärdet tror att sina barns behov av rörelse är 
mättade men däremot uttrycker han oro för utvecklingen i stort. Han pekar på det faktum 
att inte bara barn utan även vuxna blir rundare och rundare och att det är ett tydligt tecken 
på för lite fysisk aktivitet. Man bör utnyttja vardagsmotionen för det är inte som när Per var 
ung då man kunde leva på en inkomst och ena föräldern var hemma under större delen av 
uppväxten. Idag ägnar föräldrarna större delen av sin tid till arbete, vilket skapar en brist på 
aktivitet då barn och föräldrar umgås tidigt på morgonen och sent på kvällen då alla är 
trötta. Kontakten mellan barn och föräldrar under vardagen är således svag vilket innebär 
att helgerna blir ännu viktigare i fråga om fysisk aktivitet – ett resonemang som kan 
appliceras på familjen i Kungsängen där barnen i stort sett spenderar all sin tid inomhus 
under vardagarna med stillasittande aktiviteter såsom läxläsning och pyssel. Enligt Per 
ligger nyckeln i att skapa ett intresse hos barnen och få dem att känna längtan efter att 
fysiskt aktivera sig i någon form. Även läge på boende är avgörande för hur fysiskt aktiva 
barnen är. Per håller villan i Bärby hage som det ultimata området i fråga om fysisk 
aktivitet men menar att även boendet i Kapellgärdet har sina fördelar.  

 
Per: … om man tittar på Bärby hage eller Svartbäcken rent generellt så är det nära till ”Röborundan” och 
”högarna” och den möjligheten. Ska vi ner på stan härifrån då går man, man tar inte bilen för läget är som det 
är. Så det är klart att området och hur miljön ser ut är ju bidragande till hur pass fysisk aktiv man är i ett visst 
avseende.  
 
Niklas och Ingela i Gränby pekar på vikten av boll- och grusplaner samt större ytor för att 
främja barns fysiska aktivitet. Per tycker att det är tråkigt att nya bostadsområden ofta 
saknar bollplaner. I Nyby, där han växte upp, finns alltid bollplaner med basketkorgar, 
tennisnät och fotbollsmål. I nyproducerade områden finns inte det detta vilket innebär att 
förutsättningarna, att vid tidig ålder komma igång och röra sig, är sämre idag jämfört med 
tidigare.  
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5.2  Kamrateskort och mobiltelefon = mer rörelsefrihet?  
Det finns uppenbara olikheter mellan barnen i fråga om vilken rörelsefrihet de har. Störst 
rörelsefrihet har Felicia som är äldst av de intervjuade barnen. Hon säger att det sällan är 
någon vuxen där hon vistas. Av hennes förflyttningar är 80 procent på egen hand vilket kan 
jämföras med Linnea som inte gör en enda förflyttning på egen hand. Enligt både Felicia 
och hennes föräldrar försöker Felicia utöka sin rörelsefrihet genom förhandling. Hennes far, 
Nils, ser sig som lite ut av en ”curlingförälder”. Han skjutsar gärna sin dotter till kompisar 
och aktiviteter men lämnar samtidigt lite utrymme åt Felicia i förhandlingarna om utökad 
rörelsefrihet. Trots förlorad förhandling struntar ibland Felicia i sina föräldrar och besöker 
den förbjudna platsen utan tillstånd. Detta innebär att Felicias faktiska och av föräldrarna 
tillåtna rörelsefrihet skiljer sig i Felicias fall.   

De andra barnens faktiska och tillåtna rörelsefrihet överensstämmer ganska väl.  I Elins 
fall verkar detta ha lett till ökad rörelsefrihet. Elin i Kapellgärdet, som är ett år yngre än 
Amanda i Kungsängen, gör 62 procent av sina förflyttningar på egen hand medan Amanda 
endast gör 24 procent av sina förflyttningar på egen hand. Rörelsefrihet verkar således inte 
enbart bero på ålder. Elins far, Per, hävdar att hans dotters stora rörelsefrihet delvis beror på 
hennes personliga mognad. Hon har alltså en mognad som är större än vad en tioåring 
normalt har. Till exempel hör hon alltid av sig till sin pappa innan hon ska någonstans och 
drar aldrig iväg till en plats som hon tidigare aldrig varit på.  

I Kungsängen blir det sällan förhandling om att få utökad rörelsefrihet. Amanda och 
Linnea verkar inte ens ha en önskan om att få besöka platser där de normalt inte får vara på 
egen hand. Deras mor hävdar att behovet inte har vuxit fram eftersom de fortfarande är nya 
i stadsdelen. Samtidigt verkar Amandas och Linneas föräldrar inte känna sig trygga att 
släppa barnen på egen hand i Kungsängen. Lena är medveten om att barnen har en liten 
rörelsefrihet men har en ambition om att utöka den, exempelvis genom att låta dem åka 
buss på egen hand inom en snar framtid. Men för att de ska kunna göra det jobbar 
föräldrarna med att miljöträna barnen och lära dem att se sig för i trafiken och inte ”gå i sin 
egen värld”.  

Varken Amanda eller Linnea är i stort sett utomhus under skoldagar. Då är det läxor, 
skjuts och organiserade aktiviteter som gäller. Nästa år, då Amanda börjar Vaksalaskolan i 
innerstaden, känner Lena sig tvungen att utöka sin dotter rörelsefrihet för att hon på egen 
hand ska kunna cykla till skolan. Lena känner sig dock ganska trygg eftersom det är få 
övergångsställen och ganska säker cykelväg. Amandas yngre syster, Linnea, har en 
rörelsefrihet nära noll.  Under den studerade veckan registrerades ingen utomhusvistelse 
och ingen förflyttning på egen hand. Båda syskonen torde vara medvetna om att de har en 
liten rörelsefrihet då de är vana med att röra sig mer fritt hemma hos pappa i Bergsbrunna. 
Trots detta saknar de strävan om att få röra sig längre bort från innergården. Lena vet inte 
hur länge innergården ska ”räcka” men hoppas på att den planerade parken i närområdet 
ska försörja tjejernas behov ett tag framöver.   

 Enligt Nils och Irene får Jakob röra sig ganska fritt (63 procent förflyttningar på egen 
hand). Han får i stort sett röra sig över hela Gränby och ibland cyklar han till Diöshallen 
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och Fyrishov i angränsande stadsdelar. Det brukar inte vara några problem eftersom han tar 
sig dit med kompisar men Nils och Irene vill gärna att han ringer när han kommer fram, i 
synnerhet om han ska cykla till Fyrishov eftersom han korsar flera hårt trafikerade gator på 
vägen dit. De menar att mobiltelefonen kan utvidga Jakobs rörelsefrihet trots risken för att 
invaggas i en falsk trygghet. Vad som helst kan hända på vägen men så länge han hör av sig 
och om han kan nås är mobiltelefonen ett medel för utökad rörelsefrihet för Jakob.   

Lena och Håkan i Kungsängen är mer skeptiska gentemot mobiltelefonen som ett 
medel för utökad rörelsefrihet. Det finns alltid risk för batteritorsk och sker en olycka är 
inte mobiltelefonen till någon större hjälp.  Däremot är kamrat- eller syskoneskort mer att 
lita på. Till exempel får Linnea gå till den närliggande matbutiken för att handla glass om 
hon går med Amanda medan hon på egen hand inte får lämna innergården. Även för barnen 
i Gränby har syskonen haft en positiv effekt på deras rörelsefrihet. Felicia, som är äldst i 
syskonskaran, hade minst rörelsefrihet när hon var mindre medan de efterföljande två, 
Jakob och Olle, har kunnat åtnjuta större frihet med anledning av syskoneskort. 

Kompisar i allmänhet verkar ha en stor effekt på barnens rörelsefrihet. Barnen i 
Kungsängen saknar kompisar i sitt bostadsområde men ser alla potentiella kompisar som en 
av fördelarna med flytten till Kungsängen. Samtidigt är det faktum att de inte har några 
kompisar i området en av de största nackdelarna. Just nu har de alla sina kompisar i 
Bergsbrunna med omnejd. Deras mamma bekräftar att ”det drar” mer mot Bergsbrunna 
eftersom deras kompisar bor där. Lena har aldrig ens fått frågan om de får gå ner på stan 
eller lämna bostadsområdet. Hon tror att närheten till kompisar är en av de mer betydande 
faktorerna för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet. Bostadsområdet i Kungsängen ger 
bättre förutsättningar för att knyta sociala kontakter jämfört med området på landet där 
familjen bodde tidigare. Med kompisar i bostadsområdet kan barnen träffas på egen hand 
och mer spontant och samtidigt ge varandra eskort till målpunkter utanför det egna 
bostadsområdet. 
 
5.3 Trafiksäkerhet och ”fula gubbar” 
Inget av barnen uttrycker någon särskild oro för sin egen säkerhet i trafiken. Elin i 
Kapellgärdet upplever att det är för mycket trafik i området men att hon ändå känner sig 
trygg. Felicia och Jakob i Gränby upplever emellertid en viss oro när de går i det beryktade 
grönområdet ”von Bahrska häcken”. Grönområdet har en historia av våldtäkt och andra 
våldsbrott (Sveriges radio; Expressen). När Felicia går där brukar hon tala i mobiltelefon 
med sin mamma Irene. Mobiltelefonen kan således skänka trygghet åt både barn och 
föräldrar. Felicia upplevde att det var otryggare i området innan stängslet mot gångvägen 
sattes upp (se figur 8). Tidigare var det många på väg hem från krogen som ginade genom 
området och många som körde moped på området.  
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Föräldrarna upplever i allmänhet störst oro över ”fula gubbar” och barnens trafiksäkerhet. 
Nils och Irene i Gränby har tidigare satt gränsen vid Bellmansgatan eftersom de bedömer 
att ”folk kör som biltjuvar” där. Numera cyklar Felicia till skolan på andra sidan Uppsala 
och Jakob är inte så mycket för att lämna området. I närmiljön finns det bra cykelvägar och 
få stora vägar men Irene hävdar att det kan uppkomma problem när Jakob senare ska korsa 
stora vägar om han inte är van sedan tidigare. Alla föräldrar lär sina barn trafikvett. Jakob 
och de trafikovana barnen i Kungsängen är under upplärning och miljöträning medan Per i 
Kapellgärdet numera känner sig bekväm med att släppa Elin i trafikerade miljöer. Enligt 
honom är det en fråga om mognad. 
 
Per: Man kan ju göra dem hur medvetna som helst det kan ju ändå hända en olycka. Men jag känner ingen risk 
eller fara. Jag tycker inte de upplever någon högre risk här än vad de gör om de skulle bo någon annanstans. 
Bor du ute i skogen vid en enskild väg är det klart att trafikfaran är noll. 

 
Lena och Håkan upplever Fyrisån på den ena sidan av området och Kungsgatan på den 
andra sidan som två stora barriärer, vilka ytterligare begränsar Amandas och Linneas 
rörelsefrihet. Lena vill låta barnen börja åka buss men gillar inte tanken på att de ska korsa 
Kungsgatan på egen hand. Vidare är Lena den som upplever störst ängslan för ”fula 
gubbar”. 
 
Lena: Fula gubbar, ja gud! Efter mörkret eller på kvällen men det är var som helst. Den rädslan finns ju inte 
mer för att man är i stan. Det kan ju vara exakt var som helst.  
Daniel: Men den rädslan, kan det vara något som gör att de inte får gå själva, gå långt eller ska vara hemma en 
viss tid. 

Figur 8. Sedan kommunen satte upp stängsel mot gångvägen i Gränby upplever Felicia att det har 
blivit tryggare. 
Foto: Daniel Lund 
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Lena: Gud! Självklart! Den ligger ju alltid där. Den är ju alla rädda för. Men det försöker man ju prata så 
mycket det bara går om så det finns en vetskap. Att man kanske inte ska lyssna på folk man inte känner fast de 
verkar som världens snällaste. 
Daniel: Vad svarar de på det? 
Lena: Det tycker de är självklart på något sätt. Det känns ju svårt att skydda sig på något sätt, att man skulle bo 
på något säkert ställe, den faran finns ju överallt.  

  
 
 
En förutsättning för att Elin ska få ta sig till ett område är att Per känner till det och att hon 
själv hittar där. Per har en tydlig geografisk avgränsning var Elin får röra sig och vilka 
områden hon ska undvika. Han säger själv att han har blivit färgad av sitt yrke som polis. 
Samtidigt betonar han att alla onda människor inte bor i samma områden men att det är 
onödigt att utsätta sig för de risker det medför att besöka vissa områden som exempelvis 
Gottsunda kvällstid. Även föräldrarna i Gränby vägrar att släppa iväg sin dotter till 
Gottsunda och när hon bad om att gå på disko i Stenhagen blev det avslag direkt. Nils 
menar att när det gäller besök av riskområden är Felicias förhandlingsutrymme beroende av 
uppförande men är oftast litet.   
 
5.4 ”När vi var barn…” 
Föräldrarna har olika uppfattningar om vilken rörelsefrihet de hade när de var i sina barns 
ålder. Nils, som är uppväxt strax utanför Uppsala, hävdar att hans egna barn har större 
rörelsefrihet än vad han själv hade. Han fick sällan åka in till Uppsala. Irene, som även hon 
är uppväxt utanför stan, pekar emellertid på att även om de inte fick röra sig mot Uppsala 
hade de en stor rörelsefrihet på landet. Om Jakob och Felicia hade vuxit upp på landet hade 
de med stor sannolikhet varit mer restriktiva med resor in till stan. 

Figur 9. Per i Kapellgärdet upplever Kapellgärdet som trafikerat men ser inte det som skäl att 
begränsa Elins rörelsefrihet. 
Foto: Daniel Lund 



33 

 

Föräldrarna i Kungsängen växte båda upp i Sävjaområdet och upplever sin rörelsefrihet 
som likvärdig med sina barns rörelsefrihet. Först i sjuan när de började i Vaksalaskolan, 
precis som Amanda kommer att göra till årskurs sex, fick de börja åka ner på stan på egen 
hand.  

Per, som är uppväxt i Nyby i Uppsala, hade betydligt mindre begränsningar när det 
gäller att röra sig. Men det är inte en fråga om tillit gentemot barnen. Man rörde sig mer 
förut rent generellt. Per fick röra sig till andra gårdar i andra stadsdelar och pekar på att han 
inte var drabbad av utvecklingen med datorer, TV-spel och mobiltelefoner som dagens 
generation är. Man umgicks med folk på ett annat sätt jämfört med idag, säger han. Numera 
är det mer begränsat, man har ofta ett socialt umgänge över Facebook, vilket han ser som 
hämmande för det sociala samspelet. 

För barnen i Kungsängen och i Kapellgärdet är livet ganska institutionaliserat jämfört 
med deras föräldrars tillvaro vid samma ålder. Amanda och Linnea får skjuts nästan 
överallt och förser sitt behov av fysisk aktivitet och rörelse genom organiserade aktiviteter 
eller lek på innergården. Elin har inga fasta aktiviteter men blir ändå skjutsad i hög 
utsträckning mellan kompisar, skola och hem. Felicia och Jakob är de som verkar röra sig 
mest fritt. Felicia cyklar eller åker buss själv till skolan och Jakob går den korta biten till 
skolan. Jakobs fotbollsträning ligger över en mil bort vilket betyder att han måste få skjuts 
dit. I övrigt verkar Gränby ge Jakob de förutsättningar som behövs för att han ska få röra 
sig fritt över förhållandevis stora ytor. 
 
 
6. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
6.1 Koppling till teoretiskt ramverk 
Inget av barnen kan sägas vara särskilt fysiskt aktivt. Jakob i Gränby är det enda av barnen 
som uppnår WHO:s rekommendationer på 60 minuter ackumulerad fysisk aktivitet 
dagligen. De övriga barnen, med undantag för Elin i Kapellgärdet, förlitar sin fysiska 
aktivitet till organiserad idrott. Detta faktum överensstämmer med trenden för ökat 
stillasittande och ökat organiserat idrottande. Däremot finner jag inget tydligt samband 
mellan familjernas sammansättning, ekonomiska status och organiserade idrottande. 
Familjerna i Kungsängen och i Gränby kan närmast beskrivas som arbetarhushåll och 
familjen i Kapellgärdet som ett tjänstemannahushåll. Samtidigt bedömer familjerna i 
Kungsängen och Kapellgärdet sin ekonomiska situation som ganska god medan familjen i 
Gränby bedömer den som varken god eller dålig. Enligt teoribildningen idrottar barn till 
ensamstående i mindre utsträckning jämfört med barn till sammanboende föräldrar. Att 
Elin i Kapellgärdet inte utövar någon organiserad idrott kan således bero på att hennes far 
Per är den enda som är ensamstående av de studerade föräldrarna. 

Familjernas sammansättning verkar ha liten effekt på barnens fysiska aktivitet. Hur 
föräldrarna upplever sig själva som förebilder verkar dock vara av större betydelse. 
Teoribildningen påvisar att förhållandet mellan den byggda miljön och föräldrars 
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beteendemönster är av stor vikt. Faktorer som påverkar vuxnas rörelse är även faktorer som 
påverkar utsträckningen vilken föräldrar kan utgöra positiva förebilder för sina barn. Per i 
Kapellgärdet är högst medveten om vilken påverkan han som förälder har på sina barns 
rörelse. Tidigare lekte barn där vuxna arbetade men med ökad specialisering har föräldrarna 
erhållit större andel fritid och barnens lek förlagts till lekplatserna. Däremot har pendlingen 
ökat vilket har gjort att den tid barn och föräldrar umgås har koncentrerats till helgerna. Per 
har fem minuters promenad till jobbet vilket har frigjort stora mängder tid han kan lägga på 
barnen och att vara en god förebild. Att helgen har blivit allt viktigare för barnens rörelse 
har framför allt visat sig hos familjen i Kungsängen. Barnen har i stort sett ingen 
utomhusvistelse under vardagarna och umgänget sker främst under helgerna.      

Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrar har ett stort inflytande på sina barn, 
vilket innebär att om föräldrarna uppmuntrar barnen att röra sig och rör sig mycket själva 
får det en positiv effekt. De studerade föräldrarna är medvetna om sin påverkan vilket ger 
sig uttryck genom att de uppmuntrar barnen att utöva organiserad idrott. Däremot ger det 
sällan uttryck genom konkreta aktiviteter förutom då barnen i Kungsängen deltar i sin 
mammas ”power walks”. 

 Förutom föräldrarnas relation till barnen verkar väderlek och typ av årstid vara 
avgörande för mängden utomhusvistelse och därmed fysisk aktivitet, då barn med en låg 
andel utomhusvistelse är mindre fysiskt aktiva jämfört med barn med en hög andel 
utomhusvistelse. Föräldrarna i både Gränby och Kungsängen betonar vikten av bra väder 
för att barnen ska komma ut och röra på sig. Samtidigt verkar det som att många lekredskap 
och miljöer är otillgängliga vintertid. Därför verkar de studerade föräldrarna acceptera att 
barnen vistas stora delar av sin fritid inomhus under vintern, något som överensstämmer 
med trenden som går mot allt större andel inomhusvistelse. Felicia och Jakob i Gränby rör 
på sig mindre under vintern, i synnerhet till vardags. Jakob har inte möjlighet att spela lika 
mycket fotboll utomhus och Felicia kan inte cykla till skolan. Vid dålig väderlek och under 
vintern verkar alltså barnens organiserade idrott bli ännu viktigare för barnens fysiska 
aktivitet.  

En stor del av barns rörelse handlar om att leka och umgås med andra barn. Familjerna 
i Kungsängen och Kapellgärdet talar mycket om vikten av att ha kompisar nära tills hands. 
Elin går i en skola som ligger mellan villan i Bärby hage och lägenheten i Kapellgärdet. 
Många av hennes kompisar på skolan pendlar in till Uppsala vilket innebär att de blir 
tvungna att umgås efter skoltid i anslutning till skolan, till exempel på det närliggande 
kommunala badhuset. Man kan alltså säga att Elin har ett mellanting av lokalt och icke-
lokalt förankrat socialt nätverk. Jakob i Gränby är den som har det mest lokalt förankrade 
sociala nätverket. Alla Jakobs kompisar bor inom gångavstånd vilket gör att han lätteligen 
kan träffa dem på egen hand. I och med att Jakobs syster, Felicia, går i skola mitt i Uppsala 
har hon skapat ett icke-lokalt förankrat socialt nätverk av tillresta skolkamrater. Detta 
ställer krav på Felicia genom att hon måste resa längre sträckor, på egen hand eller med 
eskort, för att kunna umgås med hennes kompisar på kvällar och helger. Amanda och 
Linnea har ett lokalt förankrat socialt nätverk hos deras pappa i Bergsbrunna, där flickorna 
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också går i skola. Samma nätverk blir ett icke-lokalt förankrat nätverk varannan vecka då 
de bor hos deras mamma i Kungsängen. Trots den fysiska närheten till andra barn har de 
två flickorna efter ett halvår inte lyckats få några kompisar. Det fria skolvalet verkar 
således bidra till att barnen reser mer och skapar icke-lokala nätverk, vilket, enligt Björklid 
(2005, s. 143), kan göra barnen socialt segregerade och förhindra deras frigörelseprocess. 

Vidare har studien visat att fysisk närhet till kompisar kan vara avgörande för mängden 
rörelsefrihet för ett barn.  Om barnen är med kompisar eller syskon är föräldrarna generellt 
mer till freds med att släppa dem på egen hand. Att barnen har mobiltelefon verkar ha en 
viss inverkan på barnets rörelsefrihet. Jakobs rörelsefrihet har utökats genom 
mobilanvändning medan Amanda i Kungsängen har samma rörelsefrihet trots hennes 
mobilanvändande. Antagligen har det att göra med hur mobiltelefonen används. Den 
fungerar förmodligen som ett komplement till exempelvis kamrateskort men föräldrarna 
vågar inte förlita sig enbart till mobiltelefonen som försäkring för barnens säkerhet. 
Mobiltelefonen kan även fungera som en trygghetsförsäkring för barnen. Felicia i Gränby 
talar med sin mamma i telefon när hon rör sig i områden där hon själv känner sig otrygg i, 
inte bara hennes föräldrar. 

Vanligtvis känner barn sig mest otrygga eller oroliga när de rör sig i trafikerade 
miljöer. Barn i trafikerade miljöer kan få svårt att bibehålla sina sociala nätverk då de inte 
kan nå sina kompisar på egen hand. Förutom farorna med trafiken i sig begränsas därmed 
barnens rörelsefrihet på grund av minskade möjligheter till kamrateskort. Alla familjer i 
studien talar på något sätt om vikten att lära barnen trafikvett och vissa har hunnit längre än 
andra. Medan familjen i Kungsängen fortfarande är obekant med den trafikerade miljön och 
är under inlärning är Elin i Kapellgärdet van att röra sig i trafikerade miljöer. Känslan av 
oro verkar ligga helt hos de studerade föräldrarna, i synnerhet hos föräldrarna i 
Kungsängen. Inget av barnen upplever någon särskild oro över att röra sig i trafiken. Det är 
viktigt att lära barnen trafikvett på ”rätt” sätt. Barn utsätts för incidenter även om de har 
uppträtt korrekt. Därför är det inte tillräckligt med att de studerade föräldrarna visar barnen 
hur de ska bete sig i trafiken. Barnen kommer inte att vara säkra i trafiken förrän de kan 
använda trafikreglerna på ett godtyckligt sätt och inte se dem som orubbliga, något som 
barn vanligtvis lär sig när de är äldre.   

Trenden går mot att vi anpassar oss till den byggda miljön snarare än att vi anpassar 
den byggda miljön till oss själva, vilket är tanken med exempelvis trafikseparering. Denna 
anpassning har i sin tur lett till en institutionalisering av barnens fritid. Detta har gett sig 
uttryck i Kungsängen där Lena och Håkan dagligen skjutsar Amanda och Linnea till skolan 
och fritidsaktiviteter. Barnen blir därför socialt isolerade och är beroende av sina föräldrar 
för att träffa kompisar och utöva fysiska aktiviteter. Även Elin i Kapellgärdet är omgiven 
av en trafikerad miljö med ännu högre bullernivåer och utsläpp. Hon åtnjuter däremot en 
större rörelsefrihet där hon kan ta sig till skola och kompisar på egen hand. Elins 
förutsättningar påminner om flickornas i Kungsängen. Hon bor växelvis hos sina två 
föräldrar, den ena i ett lugnt villaområde och den andra förhållandevis nyinflyttad i en mer 
trafikerad urban miljö. Ändå har Elin större rörelsefrihet. Detta kan bero på att Per är den 
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som har haft störst rörelsefrihet under sin uppväxt av de studerade föräldrarna. Han har 
dessutom vuxit upp i en urban miljö vilket antagligen har gjort att han har skänkt sitt barn 
större rörelsefrihet jämfört med föräldrarna i Kungsängen, vilka är uppvuxna i ett glesare 
villaområde. Föräldrarna i Gränby är uppvuxna utanför Uppsala och åtnjöt stor rörelsefrihet 
på orten men fick sällan åka in till Uppsala. Jakobs och Felicias stora rörelsefrihet verkar 
således handla mer om utformningen av den byggda miljön, till exempel det faktum att 
Gränby är mer trafikseparerat och att de båda barnen är födda och uppvuxna i Gränby och 
därför har lärt sig att behärska miljön på ett säkrare och tryggare sätt. 
 
6.2 Avslutande diskussion 
Det är fastställt att den byggda miljön i sig påverkar barns rörelsemönster. Syftet med denna 
studie har emellertid varit att undersöka hur föräldrars upplevelser av den byggda miljön ger 
sig uttryck på barnens faktiska rörelsefrihet och fysiska aktivitet. Alltså inte vilken påverkan 
den byggda miljön i direkt mening har på barns rörelsemönster. Dessutom har jag undersökt 
hur föräldrarnas hantering kan se ut i fråga om konflikten mellan den byggda miljön och 
barnens rörelsefrihet samt fysiska aktivitet. 

Studien har visat att det är viktigt att göra åtskillnad mellan hur föräldrar tillåter sina 
barns rörelsefrihet och hur rörelsefriheten faktiskt ser ut. Det visade sig att det skiljer sig 
mellan den faktiska och tillåtna rörelsefriheten för Felicia i Gränby. Trots att hon har förlorat 
förhandlingen om hennes rörelsefrihet kan hon ändå besöka platsen i fråga utan tillstånd. 
Således utökar hon sin faktiska rörelsefrihet samtidigt som den tillåtna rörelsefriheten är 
oförändrad. Barn är alltså inte alltid passiva objekt som lyder sina föräldrars begränsningar i 
alla lägen. 

Familjen i Kungsängen har genomgått en stor omställning genom flytten från landet in till 
Uppsala. Amandas och Linneas fritid är nästan helt institutionaliserad de veckor de vistas hos 
sin mamma. Faktorer som trafik, ”fula gubbar” och en allmän ovana att vistas i urbana miljöer 
gör att Lena och Håkan begränsar sina barns rörelsefrihet. Denna anpassning till den byggda 
miljön har gjort att deras barn nästan gör samtliga av sina förflyttningar genom föräldraeskort. 
Detta har i sin tur gjort barnen socialt isolerade. Ju mindre rörelsefrihet barnet har desto 
lokalare förankrat bör dennes sociala nätverk vara, dels för att komma ut och vara mer fysiskt 
aktiv och dels för att ha möjlighet att utöka sin rörelsefrihet genom kamrateskort.  

För föräldrarna i Kungsängen har hanteringen av konflikten mellan byggd miljö och 
barnens rörelsefrihet främst handlat om anpassning och riskkompensation. Det faktum att 
systrarna eskorterar varandra ökar inte räckvidden på rörelsefriheten särskilt mycket. Det 
viktigaste medlet verkar vara att bo fysiskt nära kompisar och att lära sina barn trafikvett. 
Irene i Gränby pekar dock på en central fråga. Gränby har bra och säkra cykelvägar men 
frånvaron av tung trafik kan skapa problem när Jakob senare ska röra sig i mer trafikerade 
miljöer. Således torde barn, vilka är uppvuxna i täta och trafikerade miljöer, ha större 
rörelsefrihet jämfört med nyinflyttade barn. Därmed uppkommer frågan om Amanda och 
Linnea hade varit lika begränsade i deras rörelsefrihet om de hade växt upp i Kungsängen. 
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Det främsta skälet till Elins stora rörelsefrihet är hennes personliga mognad. Per har låtit 
henne röra sig fritt och lära sig att röra sig i trafikerade miljöer. Som polis är Per medveten 
om riskerna med att låta sitt barn röra sig på egen hand och låter sig inte skrämmas av trafik 
och ”fula gubbar”. Han vet att risken för att Elin ska råka ut för något är nära noll men att 
hålla henne i kort koppel kan visa sig vara mer skadligt. Jämfört med Amanda är Elins 
mobilanvändning ett medel för ökad rörelsefrihet eftersom hon samtidigt upplevs som mogen 
och är duktig på att höra av sig till sin pappa. 

Sammanfattningsvis kan man säga att barns fysiska aktivitet i hög grad är beroende av 
deras rörelsefrihet. I sin tur är deras rörelsefrihet minst lika beroende av deras föräldrars 
begränsningar. Hur den byggda miljön påverkar barnen i direkt mening är oviktigt för 
studiens syfte. Det intressanta ligger i hur föräldrar upplever den byggda miljö och hur 
detta ger sig uttryck på deras barn. Föräldrarna har vissa faktorer som de lyfter som är 
viktiga i fråga om sina barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet men det är svårt att förmedla 
en generell bild eftersom föräldrar och barn kan uppleva samma miljö på olika sätt. 

Min studie har även kunnat bekräfta något andra studier har visat; barn som skjutsas 
mycket har en lägre grad av rörelsefrihet och även en lägre grad av spontan fysisk aktivitet 
jämfört med barn som skjutsas i en liten utsträckning. Föräldrars val och begränsningar om 
bland annat bilskjuts kan sägas vara minst lika avgörande för barns rörelsefrihet som den 
byggda miljön. Om föräldrar placerar sina barn i en skola i en trafikerad miljö har föräldrar 
ett val att antingen eskortera sina barn eller att låta barnen, med hjälp av olika slags medel, 
ta sig dit på egen hand. I slutändan är det alltså föräldrarnas val och begränsningar som 
bestämmer barns rörelsefrihet – inte den byggda miljön i sig. 

Jag har kunnat urskilja några medel som föräldrar kan använda för att mildra 
konflikten mellan byggd miljö och rörelsefrihet samt fysisk aktivitet. Att lära sina barn 
trafikvett och miljöträna dem, låta barnen eskorteras av kamrater och syskon och använda 
mobiltelefon verkar öka barns rörelsefrihet, och därmed fysiska aktivitet. Dessa medel är 
effektivast om de används som komplement och inte var för sig.  
 
6.3 Förslag till framtida forskning 
Jag förslår att man genomför en studie som har ett holistiskt perspektiv på föräldrars 
inskränkning av barns rörelsefrihet. Det vill säga, inte bara hur man skapar enskilt trygga 
bostadsområden utan hur man utformar hela miljöer för att både barn ska känna sig trygga att 
röra sig inom och mellan områden och att föräldrar ska känna sig trygga med att släppa sina 
barn på egen hand.  

Vidare är det intressant att utveckla kunskapen om vilken betydelse mobiltelefonen har 
för barns rörelsefrihet. Min studie gav en ganska tudelat bild av mobiltelefonen som ett medel 
för utökad rörelsefrihet men visade samtidigt att det kan vara en viktig faktor för ett barns 
rörelsefrihet. Teoribildning på området ger vissa belägg för utökad rörelsefrihet men det vore 
intressant med ytterligare studier. 

Dessutom vore det intressant att studera årstidernas betydelse för barns rörelsefrihet och 
fysiska aktivitet. Många lekredskap och områden är endast tillgängliga vid varmare 
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temperaturer, och faktorer som mörker skulle kunna begränsa barnets rörelsefrihet under vissa 
perioder. Hur skapar man attraktiva lekmiljöer som kan användas lika flitigt oavsett årstid? 
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BILAGOR 
 
Intervjuguide Föräldrar 
Inled med att säga att intervju spelas in och varför den gör det. Ange även vad samtalet ska 
handla om och varför det ska äga rum. 
 
Start 
Berätta om torsdagen i aktivitetsdagboken – med fokus på detaljer 
Berätta om lördagen i aktivitetsdagboken 
Berätta gärna lite allmänt om hur det är att bo här, varför ni flyttade hit? 
 
Dagliga rutiner 
Berätta om hur ni organiserar barnens fritidsaktiviteter och resorna till dessa i relation till 
andra dagliga aktiviteter, rutiner, resor. Hur valde ni Annas basketklubb? 
 
Självständig mobilitet 
Berätta om barnens resor på egen hand – till skolan, kompisar, aktiviteter 
Hur långt får barnen ta sig på egen hand/med kompisar? Får de större utrymme om ni vet 
var de är (mobiltelefon)? Var får de ta sig resp. inte ta sig och varför? Vem bestämmer 
gränser och tider? Brukar det bli en förhandling? Barnens inflytande? Gör ni skillnad på 
barnen (kön)? 
 
Vad ser ni som största hindret för barnens självständiga mobilitet? Vad i den byggda miljön? 
Gör ni något för att ”komma kring” det? Går det att främja barnens självständiga mobilitet och 
fysiska aktivitet – i sådana fall hur? Gör ni något av det? 
 
Hur ser ni på barnens självständiga mobilitet jämfört med när ni var i samma ålder? 
 
Den byggda miljön 
Vilka typer av fysisk aktivitet brukar ni resp. barnen ägna sig åt? I vilken mån, anser ni, att 
barnen själva har ansvar för sin egna fysiska aktivitet? 
 
Vad är viktigt för er i den byggda miljön för att ni ska uppmuntras till fysisk aktivitet? Finns de 
kvaliteterna i ert område? Vad saknar ni? 
 Vilka faror och ”otryggheter” kan ni identifiera i ert bostadsområde? Ex. trafikfaror, stranger-
danger mm. Får barnen ex. cykla själv i innerstan? Varför, varför inte? 
Hur ser, enligt er, det ultimata bostadsområdet ut i fråga om barnens rörelsefrihet och fysiska 
aktivitet? 
Hur ser ni på barnens behov gällande självständig mobilitet och fysisk aktivitet – blir de 
uppfyllda? 
 
Gåturen 
Vad skulle man kunna förbättra för att bostadsområdet och staden skulle kunna bli bättre för 
barn och ungdomar, t.ex. hur man kan förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet? Hur kan 
man t.ex. göra området säkrare och tryggare (om barn och föräldrar har uttryckt en önskan 
om det)? Visa! 
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Intervjuguide Barn 
Inled med att säga att intervju spelas in och varför den gör det. Ange även vad samtalet ska 
handla om och varför det ska äga rum. 
 
Start 
Vad heter ni och hur gamla är ni? 
Berätta om torsdagen i aktivitetsdagboken – med fokus på detaljer 
Berätta om lördagen i aktivitetsdagboken 
 
Dagliga rutiner 
Berätta om vad du oftast brukar göra på fritiden … ge exempel 
Inomhus/utomhus … var? När? Med vem? På egen hand? 
Umgås med kompisar i skolan – var och hur? Vad gör ni på rasterna? 
Umgås med kompisar efter skolan – var och hur? 
Umgås med kompisar i organiserad aktivitet? 
Bor kompisarna i närheten eller långt bort? 
 
Rörelsefrihet 
Berätta om omfattning, räckvidd och skäl (ex. mamma säger att gatan är farlig) 
Vem bestämmer? Förhandling? 
Hur ser det ut när ni tar er till skolan? Lek på offentliga platser? 
Tillåtna på egen hand eller med en vän, syskon eller vuxen? 
Får ni vara med och bestämma när, hur ni ska göra saker med familjen? Göra saker själva? 
Hur ser det ut nu jämfört med hur ni bodde tidigare? 
 
Den byggda miljön 
Positiva aspekter med närmiljön: platser, saker, aktiviteter och varför de gillar dessa. 
Är de uppskattade när de besöks/utförs själva eller med någon annan? Uppskattas olika 
platser på olika sätt när de är ute på egen hand kontra med andra? 
 
Negativa aspekter med närmiljön: platser, saker, aktiviteter och varför de inte gillar dessa. 
Är de uppskattade när de besöks/utförs själva eller med någon annan? Ogillas olika platser 
på olika sätt när de är ute på egen hand kontra med andra? 
 
Berätta om hur ni brukar leka i bostadsområdet? Parker? Gatan? Var leker ni helst? 
Berätta vad ni gör när ni är ensamma ute (utan vuxna) – vad gör ni då? Vad gör ni när vuxna 
är med? Har ni någon speciell plats ni är på då? 
 
Känner ni er trygga när ni rör er och leker i området? Brukar föräldrarna varna för något som 
är farligt? Vad tycker ni om bostadsområdet jämfört med hur ni bodde tidigare? Vad är bra, 
mindre bra? 
 
Gåturen 
Berätta igen om de platser ni gillar och inte gillar – visa mig! Vilka platser undviker ni och 
varför? Var brukar ni vara?  
 
Vad skulle man kunna förbättra för att bostadsområdet och staden skulle kunna bli bättre för 
barn och ungdomar, t.ex. hur man kan förbättra förutsättningarna för fysisk aktivitet? Hur kan 
man t.ex. göra området säkrare och tryggare (om barn och föräldrar har uttryckt en önskan 
om det)? 
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AKTIVITETSDAGBOK 
NAMN:_________________ 

STARTDATUM:___________ 
SLUTDATUM:____________ 
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I denna dagbok fyller du dina aktiviteter, det vill säga: vad du gör, var du gör det, på vilka tider och med vem du gör det med. Dessutom fyller du i 
dina förflyttningar, det vill säga: mellan vilka platser du tar dig, på vilket sätt, med vem och på vilka tider. 
 
Skriv kortfattat i varje ruta. Om utrymmet inte räcker till får du gärna skriva i kommentarfältet. Alla rutor behöver inte fyllas i. Vissa dagar är mer aktiva än andra. 
Om du inte minns exakt vilken tid du utförde en aktivitet – skriv då den tid du tror det var. 

EXEMPEL 
Veckodag   

Aktiviteter  Förflyttningar 
Starttid Vad? Var? Med vem? Sluttid  Starttid Från Till Hur? Sluttid 

06:45 Går upp och äter frukost Hemma Syster och mamma 07:00  08:00 Hemma Skolan Buss 08:20 

07:15 Spelar TV-spel Hemma Själv 07:45  15:00 Skolan Hem Gå med 
Kalle 15:25 

08:30 Skola Gränbyskolan  15:00  18:15 Hemma Lötens 
idrottsplats 

Bil med 
pappa 18:30 

15:25 Mellis och TV Hemma Själv 16:00  19:30 Lötens 
idrottsplats Hem Bil med 

mamma 19:45 

16:00 Fotboll På gården Kalle 17:00       

17:00 Middag Hemma Familjen 17:30       

17:30 Läxor Hemma Själv och mamma 18:00       

18:00 Göra sig klar för fotboll Hemma Själv 18:15       

18:30 Fotbollsträning Lötens idrottsplats IK Gränby 19:30       

21:00 Äta och gå och lägga 
sig Hemma Syster        
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Kommentarer:  
I skolan spelade jag fotboll varje rast. Det blev ungefär en timme totalt. 

 Kommentarer: 
Jag gick hem istället för att ta bussen för att Kalle ville spela 
fotboll efter mellis och han har inget busskort. 
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Nedan beskriver du personer utanför familjen som nämns i din dagbok 
Namn Gata och bostadsområde Typ av relation 

Exempel: Kalle Uppsalagatan i Gränby Bästa kompis 
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Enkät till föräldrar      Kodnummer:__________ 
 
Markera med ett kryss (X) det svarsalternativ som stämmer bäst överens med Er situation. För vissa 
frågor är flera alternativ möjliga. 
 
Kommentera gärna i kommentarfält och där utrymme finns. Om det inte finns tillräckligt med 
svarsutrymme går det bra att skriva på baksidan av arket. 
 
Om Ni är ensamstående vänligen bortse från frågorna till ”Förälder 2”. 
 
1) Hur länge har Ni bott i ert nuvarande bostadsområde?___________________ 
 
2) Vilken sysselsättning har Ni? (flera alternativ möjliga) 
Förälder 1    Förälder 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 det egna hushållet  � arbetar i det egna hushållet 

(hemmafru eller hemmaman) (hemmafru eller hemmaman) 
� studerande    � studerande 
� arbetssökande   � arbetssökande 
� sjukskriven   � sjukskriven 
� annan, nämligen:_________________  � annan, nämligen:________________ 
 
3) Vilken utbildning har Ni? (kryssa endast för Er högsta utbildning) 
Förälder 1    Förälder 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 än 3 år  � eftergymnasial utb. kortare än 3 år 
� högskoleexamen   � högskoleexamen 
� forskarutbildning   � forskarutbildning 
� annan, nämligen:_______________________ � annan, nämligen:___________________________ 
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4) Upplever Ni Ert hushålls ekonomiska situation som: 
� mycket god 
� ganska god 
� varken god eller dålig 
� ganska dålig 
� mycket dålig 

 
Kommentar:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5) Födelseår 

Förälder 1    Förälder 2 
[Ange kön: � kvinna � man]:  [Ange kön: � kvinna � man]: 
 
Jag är född 19_____   Jag är född 19_____ 
 
Kön och ålder på barnen: _____________________________________________________________ 
 
6) Var är Ni född? 
Förälder 1 
[Ange kön: � kvinna � man]: 
 

� I Uppsala, i samma del av staden där jag bor nu 
� I Uppsala, fast annan stadsdel/ort. Vilken?________________ 
� I annan kommun i Uppsala län. Vilken?__________________ 
� I en annan del av Sverige. Vilken?______________________ 
� I annat land. Vilket?_________________________________ 

 
Förälder 2 
[Ange kön: � kvinna � man]: 
 

� I Uppsala, i samma del av staden där jag bor nu 
� I Uppsala, fast annan stadsdel/ort. Vilken?________________ 
� I annan kommun i Uppsala län. Vilken?__________________ 
� I en annan del av Sverige. Vilken?______________________ 
� I annat land. Vilket?_________________________________ 
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7) Bor Ni i: 
� hyresrätt 
� bostadsrätt 
� äganderätt 
� annan: __________________________ 

 
8) Storleken på lägenheten är _________ kvm 
 
9) Lägenheten har _________ rum och kök 
 
10) Har Ni tillgång till: 
 
 bil?   fritidshus? 
 � ja, en bil  � ja, god tillgång 
 � ja, flera bilar  � ja, men sällan 
 � nej   � nej 
 
11) Varför valde Ni att flytta till Ert nuvarande bostadsområde? (Rangordna de motiv som var viktiga 
med 1, 2, 3 osv.) 
 
 ___ bostadens utformning 
 ___ tillgången på lediga bostäder 
 ___ närheten till arbete 
 ___ närheten till bra skolor 
 ___ möjligheter till fysisk aktivitet/motion 
 ___ närheten till bra service 
 ___ bra uppväxtmiljö för barnen 
 ___ närheten till släkt, vänner och/eller bekanta 
 ___ tryggt och säkert område 
 ___ naturen runt omkring 
 ___ annat, nämligen: __________________________ 
 
Kommentar: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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12) Vad är det bästa med området där Ni bor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13) Vad är det sämsta med området där Ni bor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14) Är det några aktiviteter som familjen/familjemedlemmar återkommande brukar göra på 
vardagarna? 
 � nej � ja, vilken/vilka _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vilka i familjen brukar delta? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

15) Är det några aktiviteter som familjen/familjemedlemmar återkommande brukar göra på helgerna? 
 � nej � ja, vilken/vilka _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vilka i familjen brukar delta? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
16) Är det några aktiviteter som familjen/familjemedlemmar återkommande brukar göra på 
semestrar/lov eller säsongsvis? 
 � nej � ja, vilken/vilka _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Vilka i familjen brukar delta? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
17) Har ni någon/några platser i närheten där Ni brukar göra utflykter? 
 

� nej � ja, vilken/vilka ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Vad brukar ni göra där? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vilka i familjen brukar delta? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
18) I bostadsområdet finns det tillräckligt med ytor för barn och ungdomar att använda. 
 � instämmer helt 
 � instämmer i viss mån 
 � neutral 
 � instämmer nog inte 
 � instämmer inte alls 
 
Kommentar: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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19) Det här är ett bra område för barn att växa upp i. 
 � instämmer helt 
 � instämmer i viss mån 
 � neutral 
 � instämmer nog inte 
 � instämmer inte alls 
 
Kommentar: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

20) Är det något Ni saknar i bostadsområdet? 
 
 � nej � ja, vadå? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

21) 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 
 
Kommentar: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Tack för Er medverkan! 
 

Vänligen lägg enkäten och aktivitetsdagböckerna i bifogat svarskuvert och skicka in senast 
tisdagen den 16 april. 

 
Daniel Lund 

Kantorsgatan 40 
754 24 Uppsala 

Telefon: 0708 59 76 03 
E-post: daniel.e.lund@gmail.com 
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