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Abstract 

Jonsson, A. 2015. Ett tidsrumsligt perspektiv på 4 individers fysiska aktiviteter . Kulturgeografiska institutionen, 

Uppsatser, Uppsala universitet. 

Ann-Cathrin Åqvist förklarar att forskning av individers vardag kan användas som ett redskap i 

samhällsplaneringen då tillvägagångssättet uppmärksammar sociala gruppers olika behov och funktioner som 

omgivningen i stadens delar har för individerna(Åqvist i Erlander, 2001, s.256). Att studera vardagen hos en del 

av populationen är ett sätt att ta sig an folkhälsofrågan på mikronivå. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka fysiska aktiviteter som inkluderas i individers vardag och 

analysera på vilka sätt samhällsfaktorer och individens livssituation kan påverka individen till att delta i fysiska 

aktiviteter. Teoretiskt hämtar uppsatsen synsätt ifrån tidsgeografi och struktureringsteorin. Insamlingen av det 

empiriska materialet realiserades genom kvalitativa metoder där fyra kvinnor skrev tidsdagbok under en vecka 

och intervjuer med Friskis & Svettis Uppsala och Upplands idrottsförbund genomfördes.  

Resultatet av studien visade att tiden är en dimension som sätter gränser för hur många aktiviteter 

kvinnorna kan förfoga över i sin vardag vilket begränsar deras handlingsutrymme.  Vardagarna innehåller olika 

begränsningar för kvinnorna och många av dessa tycks ha med livssituationen att göra. Strukturer i samhället och 

kopplingar som finns mellan olika platser styr även kvinnornas handlingsutrymme. Projekt görs möjliga i 

vardagen till följd av att kvinnorna effektiviserar tiden de har genom att till exempel kombinera ett projekt med 

ett annat i en rörelse. Hälsoorganisationer ser sin uppgift i att främja och underlätta för individer att aktivera sig 

fysiskt.  

Nyckelord: Fysisk aktivitet, samhällsplanering, tidsgeografi, vardag och strukturer. 

Handledare: Magdalena Cedering 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Inledning 

I mitten av 1990- talet utvecklades folkhälsoriktlinjer för fysisk aktivitet av epidemiologer 

vilka beskrev att 30 min intensivträning varje dag är att föredra om kroppen ska hålla sig vid 

god hälsa. I slutet av 1990-talet började forskare inom ämnet folkhälsa upptäcka att det fanns 

ett intresse hos forskare inom ämnen som infrastruktur, urban design och samhällspanering 

för fysisk aktivet (Frank, Engelke, Schmid, 2003). Genom att dessa ämnesområden bidragit 

med nya metoder och idéer för hur fysisk aktivitet kan inkluderas mer i individers liv har ett 

aktivt liv fått flera innebörder än att endast syfta till träning som utförs på en speciell plats i 

ett visst syfte. Ett aktivt liv inkluderar fysiskt aktiva transporter, hemarbete, rekreations 

aktiviteter och yrkesmässiga aktiviteter(Sallis et al, 2005, s. 93-95).  

James F Sallis (Sallis et al, 2006, s.298) anser att nya inventioner och fler samarbeten 

mellan aktörer från olika ämnesområden gör att nya synvinklar skapas och till följd av det ges 

fler förutsättningar till individen. Inventionerna ska bygga på individen i det sociala och 

fysiska samhället (Sallis et al, 2006, s. 298).  Gunnel Forsberg anser även hon att 

stadsplanering som endast utgår från fysiska strukturer och tekniska funktioner missar 

väsentliga faktorer som också behövs för att skapa ett tillfredsställande stadsliv för invånarna. 

Människorna i staden lever efter olika strukturer, värderingar och livssituationer, vilka 

förändras över tid (2005, s.165). Sallis vill lyfta vikten av att inventioner kring individen i det 

sociala samhället realiseras i politiken för att förändringar ska bli verklighet. Folkhälsofrågan 

måste implementeras i samhällets alla nivåer för att tydliga förändringar ska kunna ske (Sallis 

et al, 2006, s. 298).   

Att studera vardagen hos en del av populationen är ett sätt att ta sig an folkhälsofrågan på 

mikronivå. Ann-Cathrin Åqvist förklarar att forskning av individers vardag kan användas som 

ett redskap i samhällsplaneringen då tillvägagångssättet uppmärksammar sociala gruppers 

olika behov och funktioner som omgivningen i stadens delar har för individerna (Åqvist i 

Erlander, 2001, s.256).  

Utifrån dessa fakta och satser om hur stadsplaneringen kan inkludera fler fält än bara det 

fysiskt materiella har det växt fram ett intresse hos mig till att studera vilka fysiska aktiviteter 

som inkluderas i individers vardag och analysera på vilka sätt samhällsstrukturer och 

individens livssituation kan påverka individen till att delta i fysiska aktiviteter. Förhoppningen 

med studien är att den ska väcka uppmärksamhet främst inom ämnet samhällsplanering för 

hur fysik aktivitet kan arta sig för invånarna i staden. Uppsatsen söker efter att finna samband 

mellan tid, rum och kontext genom att studera individers vardagliga rörelsemönster. För att 

studera sambanden mellan tiden, rummet och den fysiska aktiviteten tar begreppet 

tidsgeografi en central del i uppsatsen.  

Tidsgeografin kartlägger aktiviteter vilka sammanfaller och avlöser varandra både i en 

tidsmässig- och relationsmässig sekvens, detta är ett sätt att beskriva hur verkligheten ser ut 

för individer i staden, förklarar Elin Wihlborg och Kajsa Ellegård (2001, s 13). Torsten 

Hägerstrand menar att alla existenser i samhället kan undersökas utifrån hur de innefattas i 

den omgivning de lever i och vilken del de har i det som sker, även är det vanligt att se vad 
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som förhindrar existensen att handla. Det är just detta som tidsgeografins ramverk hjälper oss 

att få insikt i (Hägerstrand et al., 2009). Att sedan komplettera tidsgeografins kartläggning 

med samhällsvetenskapliga teorier kan ge en helhetsbild av vardagslivet och dess förhållande 

till samhället den verkar inom menar Ellegård och Wihlborg (2001, s. 14). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka fysiska aktiviteter som inkluderas i individers 

vardag och analysera på vilka sätt samhällsstrukturer och individens livssituation kan påverka 

individen till att delta i fysiska aktiviteter.  

Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

 Vad begränsar individens möjlighet att aktivera sig fysiskt i det tidrum den lever i?  

 Hur skapas möjliga handlingsalternativ inom tidrummet? 

 I vilken utsträckning kan hälsofrämjande organisationer påverka individers 

aktivitetsmönster? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens empiriska studier avgränsas till ett geografiskt område vilket är Uppsala kommun 

och utgår från individer vilka verkar inom detta område. Uppsatsen kommer inte att fördjupa 

sig i fysiologiska faktorer som arv och sjukdomar kopplade till en inaktiv livsstil. Fokus 

ligger främst på samhällsfaktorer och livssituation, och dess betydelse för fysiska aktivitet hos 

individer.  

1.4 Begrepp 

Beskrivningen av de begrepp som förklaras i detta avsnitt är de som kommer hänvisas till när 

begreppen förekommer i uppsatsen.  

Begreppsförklaringen till fysisk aktivet i denna studie är fysiskt krävande aktiviteter vilka 

höjer pulsen och ökar kroppens energiomsättning. Det kan vara rörelser som transporterar dig 

mellan platser i olika syften genom cykling eller promenad. Det är även friluftsaktiviteter, 

idrotter, styrke- och konditionsträning som utförs på speciella träningsanläggningar.  

Begreppet fysisk planering behandlar hur mark och vattenområden ska användas och vad 

för slag av bebyggelse och infrastruktur det får finnas inom området samt vart de ska 

lokaliseras. Fysisk planering handlar om hur städer och samhällen struktureras och byggs 

vilket oftast styrs av de behov staden har.   Behoven kan till exempel styras av stadens 

befolkningstäthet, näringslivets status eller det rådande sociala medborgar klimatet (Friberg, 

2005, s. 8).  

Samhällsstrukturer handlar i denna studie om myndigheters, regeringens och olika 

förbund och föreningars idéer, vilka påverkar att verksamheter och miljöer i samhället formas 

på ett visst sätt. Begreppet är av intresse då det ger insikt i hur strukturer i samhället påverkar 

individers vardag.  

Begreppet Livssituation är av intresse i studien då det kan ge förklaringar, på ett 

individuellt plan, till varför individer agerar och rör sig på olika vis i stadens rum. 

Livssituation handlar om vilket stadium individer befinner sig på i livet, det kan handla om 
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hur familjebilden ser ut, om individen studerar, arbetar eller är pensionerad (Åström i 

Wihlborg et al., 2001, s 106-120). 
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2. FYSISK AKTIVITET I SAMHÄLLET 

I detta kapitel behandlas hur olika aktörer i samhället arbetar med planering för fysisk 

aktivitet och vilka riktlinjer det finns att tillgå. Fysisk aktivitet och dess innebörd för indviden 

kommer också att presenteras. 

2.1 Uppsala kommun 

I detta avsnitt beskrivs Uppsala kommun och vad som finns att tillgå när det gäller 

möjligheter till att aktivera sig fysiskt. 

 

Figur 1. Uppsala kommun. Källa: http://kartan.uppsala.se/cbkort?&profile=allman 

(Hämtad:2015-01-04). 

I figur 1 visas Uppsala kommuns geografiska utbredning. Inom kommunen finns det ett utbud 

av grön- och friluftsområden vilka är lokaliserade i stora delar av kommunens olika samhällen 

(se bilaga 1). Friluftsområdena används av befolkningen genom aktiviteter som promenader, 

löpning och utflykter, och vintertid även för skidåkning (Uppsala kommun, Motion och 

skidspår). I anslutning till dessa områden finns även stora delar av kommunens idrottsplatser 

och motionsspår (se bilaga 1 och 2). Idrottsanläggningarna erbjuder idrottsföreningar att 

anlägga sina aktiviteter i lokalerna och områdena tillhörande anläggningarna. Föreningarnas 

olika aktivitets inriktningar skapar ett brett utbud till invånarna att delta i idrotts aktiviteter 

(Uppsala kommun, Kultur, idrott och fritid). 

Utbudet av privata gym och träningsanläggningar, vilka kräver medlemskap, i kommunen 

kan främst centreras till Uppsala tätort och enstaka anläggningar finns i kransorterna (se 

bilaga 3). Dessa används för aktiviteter som har med styrke - och konditionsträning att göra. 

http://kartan.uppsala.se/cbkort?&profile=allman
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Anläggningarna erbjuder olika former av träningsaktiviteter vilka kan utföras vid olika tider 

till följd av de öppettider och scheman som respektive anläggning har.  

Cykelvägnätet (se bilaga 4) är mest utvecklat inom tätorten och kommunen arbetat aktivt 

för att utveckla cykelvägnätet till att bli mer omfattande, med förhoppningen att fler ska välja 

cykeln som transportmedel. Cykeln används för många i kommunen som ett färdmedel 

mellan bostaden, arbetet/skola och fritids aktiviteter (Uppsala kommun, Handlingsplan Cykel, 

2009). 

2.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivet har flera olika innebörder, det handlar om att aktivt använda sin kropp fysiskt i 

olika sammanhang med olika mål. Fysisk aktivet är alltifrån promenad, cykling, tungt 

muskelbyggande, lagidrott och friluftsaktiviteter. Rekommendationerna säger att intensiteten i 

aktiviteten bör vara minst måttlig, det vill säga att pulsen och andningen ökar (Svenska 

Läkarsällskapet, 2011).  

Uppsala kommun menar att en god folkhälsa i samhället bidrar till att människor får en 

bättre livstillvaro och att samhället kan växa inom olika sektorer till följd av att människorna 

är välmående och kan bidra med nya tankar och innovationer (Uppsala kommun, 2013). 

Främjandet av vardagsmotion är en del i att förbättra folkhälsan.  

Dock är vardagliga rörelser något som individer oftast inte tänker på och i daglig mun 

inte benämner som fysiska aktiviteter. Vardagsmotion är något som kroppen utför i varje 

fysisk rörelse, att promenera i trappor, stå upp vid kontorsbordet, trädgårdsarbete, lek med 

barnen och cykling till arbetet/skolan är exempel på rörelser vi utför i vardagen men inte 

lägger särskilt mycket reflektion i. Rekommendationen för vuxna är att aktivera sig 30 min 

per dag i pulshöjande aktiviteter, detta kan uppfyllas genom att tillexempel promenera eller 

cykla till arbetet (Folkhälsan, 2014).  

 

2.3 Skapandet av miljöer där fysisk aktivitet kan äga rum 

Inom den statliga nivån är det socialdepartementet som ansvarar för folkhälsofrågor. 

Socialdepartementet arbetar med de sociala frågorna inom samhället, vilka bland annat 

innefattar vård och omsorg, barns rättigheter, fysisk planering, folkhälsa och socialförsäkring 

(Regeringen, 2014). Regeringen har lagt fram elva folkhälsomål vilka Sveriges kommuner 

ska arbeta efter för att uppfylla. Målen kan sammanfattas med att befolkningen ska ha lika 

rättigheter till att aktivera sig fysiskt och samhället ska främja att förutsättningar till detta 

finns (Johansson, 2002). I regeringens proposition från 1999 beskrivs målen för hur en 

förbättrad folkhälsa ska uppnås under 2000-talet. Förslaget lyfter fram närmiljöns utformning 

som en väsentlig del; Människor tillbringar huvuddelen av sin tid i bostadsområden. Avstånd 

har stor betydelse för benägenheten att utnyttja frilufts- och motionsanläggningar. 

Närmiljöns utformning är således av avgörande betydelse för om man är fysisk aktiv eller inte 

(Regeringens proposition 1998/99, 1999). Förslaget anser att kommunen och landstingen har 

en huvudroll inom arbetet för en god folkhälsa och skall därför utveckla metoder för att 

arbetet går framåt (Regeringens proposition 1998/99, 1999). 

Olof Petersson förklarar att Sveriges kommuner har planmonopol till att utforma den 

byggda miljön i staden och garanterar för de kollektiva rättigheterna vilka är god infrastuktur, 
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vård- och omsorg, utbildning, jämställdhet. Regeringen fastställer ramar vilka kommunerna 

ska handla efter och det betyder att kommunens självständighet är begränsade i vissa 

avseenden (2007, s. 78-83). Det stora lokala inflytandet som kommunerna trots dessa ramar 

innehar, gör i sin tur att de har en stor del i påverkandet av medborgarnas vardagliga 

rörelsemönster och möjligheter till att aktivera sig fysiskt. Även idrottsrörelser och 

aktivitetsanläggningar har möjlighet att påverka medborgarnas rörelsemönster genom att 

erbjuda ett attraktivt utbud av aktiveter som efterfrågas de områden de har sina anläggningar 

(Sveriges Riksidrottsförbund, 2002, s.5-6).  

Statens folkhälsoinstitut arbetade, med uppdrag från regeringen, 2010 fram en manual för 

hur aktivt liv kan skapas i byggda miljöer för att underlätta arbetet i den kommunala 

planeringen. Syftet med manualen är att planerare och inblandade aktörer i den fysiska 

planeringen ska finna stöd i denna hur man genom planering kan underlätta en aktiv vardag 

för människor. I manualen motiveras de positiva konsekvenskerna fysisk aktivet för med sig 

och den bygger på tre övergripande dimensioner, närhet, tillgänglighet och användbarhet. 

Närhet handlar om hur det geografiska avståndet ser ut från bostaden till exempelvis 

motionsanläggningen. Tillgänglighet innefattar själva transportsträckan, hur pass tryggt det är 

att ta sig till målet. Trafikbarriärer, brist på skyltar och belysning kan vara sådana faktorer 

som gör att det uppstår brister i tillgängligheten. Användbarhet handlar om att 

motionsanläggningar, cykelvägar och friluftsspår ska ha en bra funktions nivå och god 

kvalitet . Manualen förklara att det är viktigt att dessa tre dimensioner samverkar för att öka 

den fysiska aktiviteten hos invånarna. Det krävs alltså inte bara fungerande anläggningar utan 

lokaliseringen och sträckan till anläggningen är minst lika viktig (Statens folkhälsoinstitut, 

2010).  
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3. TIDSRUMSLIGA PERSPEKTIV 

I följande del av uppsatsen kommer olika teoretiska perspektiv som legat till grund för 

uppsatsens analys och metod att presenteras. Tidsgeografin tar tillsammans med sociala 

strukturer de mest centrala delarna i uppsatsen och därmed har teorier vilka inkluderas i 

tidsgeografins synsätt och struktureringsteorin valts ut.  

3.1 Tidsgeografi 

I detta avsnitt presenteras grunden för det tidsgeografiska synsättet. 

Torsten Hägerstrand, kulturgeograf vid Lunds universitet(1916-2004), är upphovsmannen till 

det tidsgeografiska synsättet. Användningen av tidsgeografi kan ses som en modell och analys 

metod då den söker efter relationen mellan tid och rum samtidigt som den väver in andra 

faktorer för att ge infallsvinklar till företeelserna (Hägerstrand, 1991, s. 133). Bo Lenntorp 

förklarar människans oundvikliga inkluderande i tidsrummet genom att förklara att: 

människan kan inte vara på två ställen samtidigt, eftersom hon är odelbar, och heller inte 

försvinna under en period i förloppet då hon heltiden är närvarande i tidrummet till följd av 

sin existens (Lenntorp i Forsberg, 2005, s.27-28).   

Naturvetenskapens grunddrag är att ta ut ett objekt ur sin omgivning och studera den 

renodlat. Hägerstrand (1991) kritiserar naturvetenskapens metod att plocka ut objekt ur sin 

rådande omgivning och menar att tidsgeografin kan ses som en protest emot metoden. 

Tidsgeografin behandlar hur olika händelser hänger samman och är beroende av sin 

omgivning, det är de rumsliga och tidsliga relationerna i samhället som tillåter i vilket mått 

objekten gör sig rådande, menar Hägerstrand (1991). Rums- och tidsperspektivet kopplas ihop 

för att söka detaljer att upptäcka mönster i samhället. Tidsgeografin är tänkt att användas som 

en tankestomme till att nya perspektiv i tillvaron ska veckas vilken efter behov fylls på med 

traditionellt och kärnfullt material (Hägerstrand et al., 1991, s. 133–142).  

3.1.1 Restriktioner 

Begreppet restriktioner tillser min studie då det kan hjälpa analysarbetet av det empiriska 

materialet och ge svar på vad det är för slag av begränsningar författarna till de 

tidsgeografiska dagböckerna innehar i vardagen och vad som är orsaken till att begräsningar 

uppstår.  

Individer stöter dagligen på begränsningar för deras handlande i vardagslivet. Friberg 

förklarar, genom att hänvisa till Torsten Hägerstrand (1970, s 16-17), att begreppet 

begränsning därmed tar en central roll i det tidsgeografiska synsättet. Tidsgeografin 

identifierar begränsningarna för att avgränsa det handlingsmöjligheter en individ har. Friberg 

menar, genom att utgå ifrån Hägerstrand och Lenntorps (1974) mening, att det handlande 

individen tilldelas till följd av begränsningarna präglar dennes beteende och tolkning av 

situationen (1999, s. 54). Eva Åström menar att individers livssituation kan kopplas till 

handlingsutrymmet och har funnit att bland annat familjebilden, arbete och studier gör att 

individer har olika möjligheter och begränsningar att förhålla sig till i sin vardag (Åström i 
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Wihlborg et al., 2001, s 106-120). Hägerstrand (1970,s.18-30) förklarar att de tre typer av 

restriktioner är kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner.  

Kapacitetsrestriktioner är begränsningar i individens aktivitetsmönster till följd av 

biologiska behov och bedrifts möjligheter i de hjälpmedel hon använder sig av, exempelvis 

tillgången till en busslinje. Ett av de biologiska behoven är sömn, förklarar Hägerstrand 

(1970,s. 18-19), och om vi inte får tillräckligt av detta kommer vi inte orka aktivera oss 

fysiskt vilket gör att sömn kan vara en begränsning.  

Kopplingsrestriktioner hänger samman med de restriktioner som uppstår då individens 

rörelsemönster stöter på hinder till att samverka med andra grupper i rummet vid olika 

tidpunkter för att samhang av social samvaro, konsumtion och produktion ska uppstå. 

Kopplingen skapas då individer, material, redskap och signaler kopplas ihop till samarbetande 

grupper (1970, s. 21-23). Restriktioner för individen att samverka med andra individer vid ett 

träningspass i en lokal kan uppstå om busslinjen till exempel inte sträcker sig till lokalen där 

passet ska äga rum eller att det inte finns säkra och fungerade cykelbanor dit.  

Styrningsrestriktioner har att göra med maktutövning kopplad till rum och tid. Inom varje 

landområde, myndighet eller företag finns det individer eller grupper som har rätt att fatta 

beslut och bedriv granskning, exempel på en restriktion kopplad till styrning är arbetstider och 

buss/tåg tidtabellen (1970, s. 25-27). Arbetstider kan begränsa individen i den grad att 

gymmets öppettider krockar med den schemalagda tiden på arbetet, vilket gör att individen 

inte har möjligheten att nyttja gymmen.  

3.1.2 Resurser 

Människor handlar inom bestämda ramar i sin vardag vilka styrs av de restriktioner som varje 

individ innehar. För att skapa en känsla av flöden och kontroll i vardagen behöver individen 

hitta lösningar och möjligheter till att utföra projekt, menar Åström. Resurser är de 

angelägenheter som underlättar de aktiviteter vilka ingår i ett projekt. Åström förklarar att 

scheman upprättas till följd av att vardagen ska struktureras efter olika projekt och att det 

oftast inte handlar om den tid eller lust individen har till aktiviteterna utan snarare om de 

möjligheter som finns till att genomföra dem (Åström i Ellegård & Wihlborg, 2001, s 111).   

3.1.3 Aktiviteter och projekt 

Att fånga och analysera individers vardag är en metod för att se på vilket projekt och 

aktiviteter genomsyrar dygnets all timmar, förklarar Ellegård (2001, s. 13). Alla är tvungna att 

inordna sina aktiviteter efter vad tiden och rummet ställer upp på, då det bara finns 24 timmar 

på ett dygn, konstaterar Friberg (1999, s. 57).  

Begreppet projekt innefattar de aktiviteter som förväntas kunna leda till att ett mål 

individen har uppfylls (Ellegård, 2001, s 56). Relationen mellan aktiviteter är oundviklig då 

ett mål med ett projekt kräver att vi måste genomföra en rad aktiviteter innan målet uppfyllts. 

Den tidsmässiga sekvensen visar att en aktivitet alltid avlöses av en annan aktivitet, de följer 

varandra trots olika karaktärer och trots att vi inte alltid ser en aktivitet som en aktiv fysisk 

handling är den en del av ett projekt (Ellegård, 2001, s. 14).  

Friberg har funnit att vardagar som innehar en trängsel av många projekt ofta hittar 

lösningar som sparar på tiden som finns att tillgå genom att kombinera projekt med varandra. 

Projektet att förflytta sig mellan platser kan inkludera projektet att lämna barnen på skolan för 
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att effektivisera vardagen (1999, s. 167). Friberg menar att individen förhåller sig till de antal 

projekt som inkluderas i dennes vardag genom att sortera och hantera dem med hänsyn till 

olika typer av restriktioner (1999,s. 59).  

3.1.4 Lokal ordningsficka 

Genom att använda begreppet lokal ordningsficka förklaras hur en fysisk plats med 

tillhörande aktiviteter och projekt ingår i en social samvaro och hur dessa strukturer får en 

betydelsefull roll i människors liv. Ellegård menar att människan strävar efter att förvekliga 

projekt i sin vardag, men för att uppfylla målen med projekten måste aktiviteter kombineras 

med varandra för att projekten ska förverkligas. Projekten är inte alltid styrda av individens 

egen vilja utan andra individer, institutioner och regelverk leder ofta individen i projekt, men 

upplevs som en del av vardagen för individen. En lokal ordningsficka upprätthålls genom att 

individer ständigt utför aktiviteter i projekt som bekräftar systemet (2001, s. 45-46). 

 Åström menar att varje hushåll, vare sig en individ lever själv eller tillsammans i en 

familj, kan beskrivas som en lokal ordningsficka. Den lokala ordningsfickans karaktär skapas 

till följd av hushållets olika dagliga aktiviteter, och karaktären kan behöva ändras om de 

fysiska eller psykiska förutsättningarna förändras i hushållet. Om en förändrig sker i hushållet 

kommer de aktiviteter som ingår i den lokala ordningsfickan behövas underlättas vilket gör att 

nya metoder måste tas fram i hushållet för att projekt i vardagen trots förändringarna ska 

uppfyllas (Åström, 2001, s. 110-111).  

 

3.2 Struktureringsteorin 

Anthony Giddens, sociolog inom samhällsvetenskap, är skaparen till Struktureringsteorin 

vilken fullgör en givande utgångspunkt för hur tid, rum, aktör och struktur förhåller sig till 

varandra i samhället. Denna teori är intressant för min studie då den ger uttryck för faktorer i 

samhället vilka genom sin existens påverkar hur individer utformar sina vardagsliv (Giddens, 

1984, s. 16-25). 

Giddens förklarar att strukturalist traditionen talar om ”regler”. De centrala antagandena 

grundar sig i att människan har förmågan att reflektera och reglera sina handlingar. 

Vardagslivet fungerar oftast smärtfritt och livet rullar på utan att människor funderar över 

varför de handlar på olika vis. Giddens menar att vardagens beteenden bygger på att utveckla 

rutiner för att en känsla av trygghet i sin omgivning ska skaps, och att det är detta som håller 

samman vardagen för människor (Johansson, 1998, s.422-423). När företeelser i vardagen 

förändras drastiskt och rutiner inte längre kan upprätthållas skapas det som Giddens benämner 

som kritiska situationer. Förändringarna ger djup påverkan på de individer som ingår i denna 

rubbade vardag och de får det svårare att klara av vardagen (Johansson, 1998, s. 424).  

Giddens behandlar struktur även genom att mena att sociala institutioner och samhället i 

sin helhet har verkan genom att de upprätthålls och reproduceras i den dalgiga social 

interaktionen med individen (Johansson, 1998, s. 424). Giddens förklarar interaktionen mellan 

institutionernas strukturer och individen genom att använda språket som exempel;  

För att språk överhuvudtaget ska existera, måste det vara strukturerat – det finns språkliga regler för 

språkanvändningen som varje talare måste följa. Det som någon säger i en given kontext skulle till 

exempel inte ha en mening om det inte följer vissa grammatiska regler. Ändå existerar språkets 
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strukturella egenskaper bara så länge som den enskilde språk användaren följer dessa regler i praktiken 

(Giddens, 2003, s.536). 

Giddens menar att institutionerna till följd av sina existenser har den största tids rumsliga 

utsträckning inom de sociala helheterna då de påtagligt påverkar aktörerna i samhället med 

sina system för hur saker sker och ordnas att vara. Regler skapar både mening till sitt 

sammanhang och sanktioneringslägen för socialt avvikande beteende (Giddens, 1984, s 17-

18). Enligt Giddens rättar sig individers vardagliga aktiviteter automatiskt efter dessa 

strukturer utan att aktivt reflektera kring dem, de existerar av en mening, vilket gör att 

sammansättningen av vardagsliv uppstår inom ramarna för vad reglerna tillåter (Giddens, 

1984, s. 22).   

Handlingsutrymmets yttring förklarar Giddens genom att använda sig av fallet det 

utrymme en person som står i ett rum med flera dörrar innehar; Rummets uppbyggnad 

kommer att begränsa individens möjliga handlingar. Bland annat dörrarnas placering och 

rummets form kommer att styra hur personen i fråga går in och ut ur rummet (Giddens 2003, 

s. 535). Den centrala tanken i struktureringsteorin är att strukturer innebär såväl möjligheter 

som begräsningar till sociala handlingar, vilket Giddens benämner som the duality of 

structure. Dualiteten, det vill säga tvåfaldigheten, säger att strukturer kan beskrivas på två 

olika sätt, både genom begränsningar och möjligheter, och de båda behövs för att förstå dess 

hela innebörder (Johansson, 1998, s. 425).  
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4. METOD OCH METODOLOGI   

 

I detta kapitel redogörs för de empiriska och metodiska bakgrunderna. De olika avsnitten 

berättar hur studien genomfördes och motiverar valen av tillvägagångssätten. Metoden 

tidsdagbok tar en stor del i studien då min förhoppning är att rikta uppmärksamhet mot 

tillvägagångssättet till följd av att det ger inblick i sociala gruppers olika behov och funktioner 

som omgivningen i stadens delar har för individerna (Åqvist i Erlander, 2001, s.256).  

 4.1 Metodval 

Thomas Harboe menar att valet av metod ska grundas på studiens syfte. Denna studie kräver 

en metod som kan ta sig an ett inifrån perspektiv i och med att syftet fokuserar på individen, 

därmed passar den kvalitativa metodologin bäst (2013, s. 33). En kvalitativ metod bidrar med 

att studien blir explorativ (Harboe, 2013, s. 35), med andra ord undersökande, vilket i denna 

studie visar sig genom att konkret undersöka hur, var och när individer aktiverar sig.  Det 

mest givande sättet till att samla in data för att genomföra studien anträffades vara 

tidsdagböcker på individnivå, vilket motiveras med att jag genom denna metod får en inblick i 

individernas vardagsliv och kommer därmed när inpå individernas verkligeter (Ellegård och 

Wihlborg, 2001,s. 16-17).  

Fyra kvinnor valdes ut till att delta i studien och tre av dessa är bosatta i Uppsala 

innerstad medans en är bosatt i en kransort till innerstaden. De fyra kvinnorna fick vardera 

skriva en dagbok under en vecka där de tecknade ned vilka fysiska aktiviteter de genomförde 

varje dag, hur lång tid aktiviteten varade innan en annan aktivitet avlöser den samt på vilken 

plats aktiviteten äger rum. Efter att veckan hade gått träffade jag individerna vid en intervju 

som utgick ifrån dagboken, detta för att klargöra innehållet i dagböckerna och för att 

individerna ska reflektera över rörelsemönstren i vardagen. Reflekterandet skapar djupare 

förståelse kring rörelser som kan ses som självklara, förklarar Ellegård (2001, s.62). 

Författarna till tidsdagböckerna tilldelades, vid intervjun, uppgiften att på en karta pricka ut 

vilka platser de under sin vardag exploaterade. Till följd av det visualiseras rumsliga mönster 

vilket ger mig som undersökare en klarare bild till varför de gjorde olika val under veckan.  

Den andra delen utav studien inkluderar kvalitativa intervjuer med de aktörer som 

innehar möjligheten att påverkar individers rörelsemönster, dessa aktörer är i min studie 

Friskis & Svettis Uppsala och Upplands idrottsförbund.  

De resultat som kommer utav min studie kan inte påstå sig beskriva att något sägs vara på 

ett visst sätt utan studien kan användas som ett försök i att åskådliggöra hur företeelser inom 

samhället hänger ihop, vilket kan vara väsentligt för fortsatta studier inom ämnet. Alvesson 

menar att denna tolkning är typisk för kvalitativa metoder inom samhällsvetenskapliga studier 

(Alvesson and Sköldberg, 2008, s. 54).  
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4.2 Tidsdagbok 

I detta avsnitt kommer användningen av tidsdagbok som metod redovisas samt hur den har 

tillämpats i min studie.  

 Inom tidsgeografin används tidsdagbok som metod till att förstå hur vardagen påtagligt kan 

artar sig för individer. I en tidsdagbok beskiver individen själv hur sin vardag ser ut, vad som 

inkluderas i den, på vilka platser individen är vid olika tidpunkter och vad för aktivitet som 

utförs. Vad tidsdagboken söker efter att finna varierar beroende vad forskaren har satt upp för 

syfte med sin studie (Ellegård & Wihlborg, 2001, s. 16-19). Tidsdagboken används som 

metod för att besvara frågeställningarna 1 och 2.  

För att visa hur andra forskare använt sig av tidsdagbok som metod används Tora 

Fribergs studie som exempel. Tora Friberg kan tituleras som både kulturgeograf och 

genusvetare. I rapporten Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens organisation, 

lyfter Friberg fram en studie vilken syftar till att sätta in förflyttningar i ett sammanhang. 

Sammanhanget handlar om vardagslivet alla individer lever och hur det organiseras genom 

olika metoder (Friberg, 1999, s.68-155). Det mer specifika syftet menar Friberg är att: visa 

och exemplifiera i vilka situationer kvinnor kan befinna sig när de skall förflytta sig från en 

plats till en annan (1999, s. 68).  

Friberg använder sig av tidsdagbok som metod för att samla in det empiriska materialet 

och lät sju kvinnor stå som författare till dessa. Friberg valde att skapa typologier, det vill 

säga sätta samman typexempel med särskilda karakteristiska drag för att tillämpa olika 

grupper i samhället, med motiveringen att det ger en trovärdig bild av vad som kan 

förekomma. Friberg analyserade sedan data som framkommit av dagböckerna genom att titta 

på kvinnornas livsvillkor, förflyttningar och vilka projekt som inkluderas i deras vardag samt 

hur de hanterar projekten. Analysmetoden visar vilka olika organisationstyper som kan finnas 

i vardagen (1999, s. 71).  Resultatet Friberg fick fram av studien var att kvinnorna har många 

likheter i sin vardag, dessa likheter kan främst kopplas till hemarbetet, synen på fritid, konsten 

att effektivisera den tid man har till förfogande och att en förflyttning kan tjäna flera syften. 

Det är tillgången till tiden som sätter stopp för kvinnorna i många avseenden och Friberg 

menar att kollektivtrafiken inte är anpassade efter de behov kvinnorna har vilket gör att de ser 

friheten i bilen (1999,s. 164-167). En trafikplanering som innefattar mer kvinnlig påverkan är 

något som Friberg efterfrågar utifrån studiens resultat. Hon styrker detta med att förklara att 

kvinnor reser mer med kollektivtrafik än vad män gör vilket borde var en anledning till att 

kvinnor skulle kunna få påverka mer (1999, s 186.).  

4.2.1 Urvalet av dagboksförfattare 

Alan Bryman (2011, s. 131-132) förklara att de viktigaste etniska grundreglerna vid forskning 

inom samhällsvetenskapsgrenen är information kring studien, samtycke, anonymitet och 

nyttjandet av materialet. De kvinnor som deltagit i min studie har på frivilliga grunder deltagit 

i studien. Författarna till dagböckerna fick vid förfrågan om deltagande läsa igenom ett 

dokument vilken beskrev syftet med studien och på vilket sätt anteckningar skulle föras, och 

där efter fick de väja att tacka ja eller nej på frågan om deltagandet. Jag har valt att 

anonymisera dagboksförfattarna genom att benämna dem med andra namn än deras riktiga, då 
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materialet som kommer av dagböckerna kan uppfattas som känsligt med tanke på att 

individernas privatliv delvis blottas.  

Urvalet till tidsdagböckerna är ett strategiskt bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman 

(2011, s. 433) förklaras med att individer i min närhet blivit tillfrågade till att delta, det vill 

säga individer som är lättillgängliga. Kravet som fanns vid sökandet av respondenter var att 

de skulle vara bosatta och ha sitt arbete eller skola i Uppsala kommun, detta krav uppkom då 

studien avser att fokusera på Uppsala kommun. Ett tiotal individer tillfrågades om intresse 

fanns till att delta i studien och slutligen blev resultatet att fyra kvinnor ville delta. De fyra 

kvinnorna är relevanta för studien då de alla är unika individer med en unik vardag. Det gör 

att ingen tidsdagbok kommer bli den andra lik och det menar jag är av fördel för att upptäcka 

olika anledningar till varför individer aktiverar sig mer eller mindre.  

Friberg (1999) menar att den modellbild som finns av att män och kvinnor generaliseras 

till enhetliga grupper med liknande egenskaper, värderingar och beteenden kan luckras upp 

med hjälp av dagböcker.  Dagböckerna syfte är att visa hur vardagen ser ut för olika individer, 

men om man avser att studera vardagen ut ett genusperspektiv kan det adderas vid 

analysarbetet (Friberg, 1999, s.158). Syftet med denna studie var inte att använda genus vid 

analysen. Studien syftar till att få en inblick i vad för slag av fysiska aktiviteter som 

inkluderas i 4 individers vardagar och analysera på vilket sätt livssituation och 

samhällsfaktorer kan påverka individerna.   

Det kan dock vara av vikt att presentera fakta kring män och kvinnors varierande 

resevanor för att visa på att könstillhörigheten kan ha påverkat resultatet i denna studie då 

författarna till dagböckerna alla är kvinnor. Friberg förklarar i sin rapport (1999) att män och 

kvinnor rör sig på olika vis i sin vardag (1999, s. 25-31). Friberg menar att tydliga 

könsskillnader finns när det gäller transporter. Antalet transporter som män och kvinnor gör är 

relativt lika, dock syns skillnader i sträcka vilket visar att kvinnor reser kortare sträckor än 

män. Kvinnor utför fler kombinationsresor, till exempel kan de lämna av barnen på förskolan 

på vägen till arbetet, än män. Män har större tillgång till bil vilket gör att de snabbare kan 

transportera sig än kvinnor. Kvinnor rör sig mer till fots och åker kollektivt än män till följd 

av bristen på tillgång till bil (1999,s. 29), dock menar Friberg (1999, s. 30) att kvinnor som 

har mer ensamt ansvar för barn och hemmet färdas med bil i lika stor utsträckning som män 

för att hinna med allt i vardagen.  

De fyra kvinnorna som deltog visade intresse till att delta i studien vilket var anledningen 

till att de fick delta.  Tidsdagböcker kräver engagemang från de som deltar för att resultatet 

ska bli så bra och trovärdigt som möjligt, menar Ellegård (2001, s. 17), och där med blev 

villighet till engagemang den betydande faktorn till varför dessa fyra kvinnor valdes ut. 

Urvalets storlek, i denna studie fyra individer, menar Harboe avgörs av de resurser som finns 

att förfoga. I denna studie är det faktorn tid som begränsar mitt handlingssätt (2013, kap. 14). 

Om mer tid funnits hade jag kunnat låta ett större antal individer skriva dagbok och då hade 

säkerligen män även deltagit, vilket hade kunnat ge ett ännu bredare perspektiv. 
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4.2.2 Att skriva tidsdagbok 

Vardagsforskning med metoden tidsdagbok är inte helt enkel trots att idén inrymmer många 

beståndsdelar vilka ger en god bild av hur individer lever sin vardag. De problem som kan 

uppstå och kan ställa till komplikationer för forskarens arbete är att individerna som skriver 

dagbok missar att fylla i vanor, aktiviteter och tiden då de är självklara för dem. Forskaren 

kan också missa att fråga om dessa självklarheter då de även är självklarheter för denne 

(Wihlborg och Ellegård, 2001, s. 15). Det gör att jag som undersökare måste granska 

dagböckerna noggrant för att reda ut vad som kan tänkas vara självklarheter för 

respondenterna och vad som är självklarheter för mig.  

Dagboksförfattarna fick uppsatta ramar för vad dagböckerna skulle inkludera vilka jag 

som undersökare satt upp för att syftet skulle tillämpas. Det som dagboksförfattarna skulle 

fokusera på att skriva ned var vilka fysiska aktiviteter de genomförde varje dag från att de 

steg upp på morgonen till dem lade sig för natten, hur lång tid aktiviteten varar innan en 

annan aktivitet avlöser den samt på vilken plats aktiviteten äger rum.  

Dagboksförfattarna får trots ramarna ett stort inflytande över materialinsamlingen vid 

användning av denna metod. De väljer själva vilka aktiviteter de anger att de genomför inom 

ramarna av vad forskaren efterfrågar och det gör dagböckerna till öppna och ”demokratiska” 

försök (Wihlborg och Ellegård, 2001, s. 17). Nackdelen med dagboksmetoden är att 

författarna kan förvränga sin verklighet, både medvetet och omedvetet. Det medvetna kan 

handla om att författaren överdriver mängden av aktiviteter för att framstå som ”duktig” och 

det omedvetna kan vara kopplat till individens uppfattning om vad fysisk aktivet innebär, en 

del kan se det som träning på ett gym medans andrar ser cyklingen till och från arbetet som 

tillräcklig definition av begreppet (Ellegård, 2001, s. 15) 

Wihlborg och Ellegård förklarar att dagboksförfattare skriver dagbok på olika vis, en del 

gör det kontinuerligt under dagen, andra gör det i efterhand när dagen är slut. De menar att det 

är något som forskare får dras med vid användning av metoden (2001, s. 17). Nackdelen jag 

finner i att dagboksförfattarna eventuellt skriver i dagboken vid dagens slut är att rörelser kan 

förbises då författaren inte minns aktiviteten eller enligt egen mening finner den vara 

ointressant.  

Jag valde att kombinera dagböckerna med intervjuer för att få en djupare förståelse till de 

vardagliga fysiska aktiviteterna. Underlaget som fås av dagböckerna ger en grund till 

intervjuerna för djupare diskussioner kring till exempel val i olika situationer i vardagen. 

Ellegård (2001,s. 20) förklarar att dagboken synliggörs rutiner och vanor, och genom att ta 

hjälp av intervjun kan vi komma närmare individens värderingar och åsikter. Vissa vanor kan 

vara vanligare än andra beroende på vilken livsfas man är i vilket gör att det inte går att 

generalisera ett visst mönster till en viss åldersgrupp eller kön. Det är där med viktigt att som 

forskare ha ett öppet förhållningssätt till det insamlade materialet och de individer som delat 

med sig av sin vardag (Ellegård och Wihlborg, 2001, s. 20). 
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4.2.3 Intervjuer kopplade till tidsdagböckerna 

Intervjuerna med dagboksförfattarna har alla varit personliga enskilda intervjuer vilket 

betyder att det uppstått fysiska möten, ansikte mot ansikte, mellan mig och respondenterna. 

Harboe förklarar att enskilda intervjuer leder till att intervjun får ett djup (2013, s 55).  

Intervjuerna som ägde rum med dagboksförfattarna var lättsamma och enkla att genomföra då 

jag är bekant med alla respondenter. Fördelen med att jag känner individerna sedan tidigare är 

att samtalen var avslappnade och respondenten kunde öppna sig för mig utan svårigheter 

(Harboe, 2013, s. 60). Bryman menar att nackdelen med att ha en tidigare relation till 

respondenterna kan vara att de med sina svar vill göra mig till lags och därmed inte svarar för 

hur deras vardag egentligen ser ut utan istället svarar för hur de tror att jag vill att den ska se 

ut (2011, s. 213). 

Intervjuerna med dagboksrespondenterna ägde rum på varierade platser då informanten 

självfick bestämma på vilken plats vi skulle ses för intervjun. Jag valde att överlåta valet till 

informanten för att visa på min flexibilitet som ett tack till följd av att de utan kompensation 

ställt upp på tidsdagboksförfattandet. 

Den frågeguide jag använde mig av vid intervjuerna med dagboksförfattarna hade 

strukturerade frågor som successivt följdes, vilket Harboe (2013, s. 55-56) menar kan vara till 

fördel för att undvika att samtalen blir allt för vardagliga och informella. Frågorna jag utgick 

ifrån var delvis standardiserade och delvis ostrukturerade. Frågorna baserades främst på 

frågeställningarna vilka söker efter att besvara vad som begränsar individens möjligheter till 

att aktivera sig fysiskt i det tidrum de lever i och hur handlingsalternativ görs möjliga . De 

ostrukturerade frågorna uppstod i samband med att dagboksförfattarna genom Uppsala 

kartans hjälp beskrev sin vardag och jag ställde frågor utifrån vad som framkom utav kartan. 

Respondenternas svar antecknades skriftligt av mig med hjälp av en dator.  

4.2.4 Hanteringen av dagböckerna 

De aktivitetsmönster som framkommer av tidsdagböcker kan gestaltas, och gör det oftast, i en 

individbana, även kallad "trajektoria", vilket illustreras med hjälp av tidsgeografiska diagram. 

Detta för att visuellt upptäcka och analysera eventuella mönster i materialet. Människan 

gestalts som en prick i individbanan och eftersom tiden alltid framskrider kommer punkten 

hela tiden förflytta sig i tidrummet (Friberg, 1999,s.60 ). Tanken var vid studiens start att 

trajekorier skulle göras över varje individs vecka, dock upptäckte jag att detta skulle kräva 

mer tid än jag förfogar. Jag beslutade därför att endast analyser det skriftliga materialet och 

intervjuerna i en löpande text samt med tabellerna. 

Tidsdagböckerna sammanställdes genom att jag utgick ifrån de olika temana vilka låg till 

grunden för dagböckerna. Dessa teman var tid, aktivitet och plats. Tabeller gjordes för 

respektive individ för att vardagen skulle gestaltas på ett tydligt vis. Tabellen baseras på en 

vald dag ur veckan då individerna skrev dagboken, detta för att läsaren av studien ska få en 

bild av hur en dag i individernas vardag disponeras. Sammanställningen av intervjuerna med 

tidsdagboksförfattarna utfördes genom att utgå ifrån frågorna som ställandes, vilka byggde på 

begreppen begränsningar, möjligheter, livssituation, tid, plats och aktivitet, och därefter finna 

intressanta sammanhang.  
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4.3 Hälsofrämjande organisationer 

4.3.1 Urval 

Friskis & Svettis och Upplands idrottsförbund valdes ut då jag anser att de skulle kunna skapa 

ett intressant komplement till hur individerna uppfattar sina vardagar. Den intressanta 

aspekten handlar om hur dessa aktörer är en del av samhällets strukturer och hur de utifrån 

dessa arbetar med fysisk aktivitet. Bryman skulle benämna urvalet som ett målinriktat urval 

då respondenterna valdes ut med hänsyn till frågeställning och syftet (2011, s.350). 

Personerna valdes ut med motiveringen att de tros ha kompetens att besvara de frågor som 

krävs för att besvara den tredje frågeställningen i studien. Den som jag tog kontakt med från 

Friskis & Svettis var Uppsalas verksamhetschef Ingrid Hovstadius och ifrån Upplands 

idrottsförbund var det distriktsidrotts chefen Dag Söderberg.  

4.3.2 Intervjuer  

Intervjuerna med Hovstdius och Söderberg bokades genom skriftlig konversation via mail. 

Intervjuerna med Friskis & Svettis och Upplands idrottsförbund ägde rum i respondenternas 

arbetsmiljö, detta för att skapa en känsla av trygghet och bekvämlighet till att svar på 

frågorna. Bryman menar att det är av fördel att hitta sätt vilka skapar villighet hos 

respondenten att låta sig intervjuas (2011, s.213), att genomföra intervjun i en miljö de känner 

igen anser jag kan vara ett sätt till att skapa bekvämlighet.  

Frågeguiden för dessa intervjuer hade en mer styrd ordningsföljd och alla frågor var 

fastställd innan intervjun började, dock hade respondenterna möjlighet att svara på frågorna 

fritt då det inte fanns fastställda svarsalternativ till varje fråga. Harboe förklarar att öppna 

frågor är att föredra vid kvalitativ metod då det ger respondenterna möjlighet att utforma 

svaren med egna ord vilket ger ett djup i de fakta som framkommer (2013, s. 57) En del av 

frågorna var desamma till de två respondenterna och en del var olika vilket beror på att 

respondenterna verkar inom olika fält. Men trots avvikelserna tog samtliga frågor 

utgångspunkt i studiens tredje frågeställning vilken avser att besvara hur hälsofrämjande 

organisationer kan påverka individers aktivitetsmönster.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltelefon, detta val gjordes för att jag ville 

lägga fokuset på ett bra bemötande gentemot respondenten och frågetekniken, istället för att 

anteckna. Bryman menar att ett bra bemötande handlar om att ha ögonkontakt med den som 

intervjuas för att visa att jag är uppmärksam och intresserad av vad de berättar. Bemötande 

handlar också om att tolka kroppsspråk, och hur det kan ge utryck för hur respondenten 

känner inför frågorna som ställs (2011, s. 428).  

4.3.3 Hantering av materialet från intervjuerna 

 Inspelning av intervjuer underlättar transkriberingsarbetet då allt som respondenten berättat 

finns ordagrant i inspelningen vilket gör att jag inte behöver lägga tid på att minnas vad denne 

menade med vissa uttryck. Bryman menar att inspelning av intervjuer minskar risken för 

missförstånd (2011,s. 420). De inspelade intervjuerna med Ingrid Hovstadius och Dag 

Söderberg transkriberades. Fördelen med transkribering menar Bryman är att en större 

överblick fås över materialet och kan tack vare detta urskilja vad som är relevant för min 

studie (2011, s.430).  
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4.4 Uppsala kommuns frånvaro i studien 

Det var problematiskt att få kontakt med rätt person på Uppsala kommunen vilket artade sig 

genom att ingen av de jag hade kontakt med på kommunen tycktes veta vem eller vilka som 

ansvarar för folkhälsofrågor kopplade till fysisk planering. Dock fick jag övergripande 

information av Ingrid Hagström, välfärdsstrateg på Uppsala kommun, genom ett 

telefonsamtal, där hon övergripande beskrev hur kommunen går tillväga med folkhälsofrågan 

i den fysiska planeringen. En personlig intervju med en insatt från kommunen hade kunnat 

bidra med subjektivitet (Patel och Davidsson, 2003, s.29-30), vilket hade kunnat ge en 

innehållsrik bild av hur kommunen tar sig an fysisk aktivitet i planeringen. Den begränsade 

informationen jag fick utav samtalet med Hagström hade inte kunnat ge en rättvis bild av 

kommunens arbete och därmed beslutade jag mig för att inte inkludera Uppsala kommun mer 

än de fakta som angavs i kapitel 2 i uppsatsens bakgrundsdel.  

Det hade varit intressant att ha med hur Uppsala kommun arbetar för att inkludera fysisk 

aktivet som en del i den fysiska planeringen. Deras medverkan i studien hade kunnat bidra 

med en bild av vad de tror påverkar individers fysiska aktiviteter och hur de utifrån det skapar 

fysiskt aktiva miljöer i kommunen. Detta perspektiv kunde ha satts i relation till individerna 

och där av funnit om kommunens uppfattning stämde med individernas uppfattningar om hur 

tillvaron kan arta sig.  
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5. INDIVIDEN I VARDAGEN OCH ORGANSIATIONENER I 

SAMHÄLLET 

 

I denna del av uppsatsen presenteras först kvinnornas respektive tisdag i form av tabeller. 

Tabellerna är indelade i de tre kategorierna aktivitet, plats och tid. Därefter redogörs för 

kvinnornas dagboksvecka som helhet och de två första frågeställningarna analyseras utifrån 

de presenterade teoretiska perspektiven. Tillsist analyseras den sista frågeställningen utifrån 

intervjuerna med Ingrid Hovstadius och Dag Söderberg utifrån de teoretiska perspektiven.  

5.1 Fysiska aktiviteter i vardagen 

De fyra kvinnorna vilka deltog i dagboksstudien visade alla upp ett mönster av att vardagen 

kan te sig olika utifrån varierande förhållanden. Kvinnorna berättade att den veckan de skrev 

dagbok går att generalisera med hur andra veckor ser ut i deras liv just nu. Tabellerna (se 

1,2,3 och 4) beskriver hur tisdagen såg ut för respektive kvinna under veckan de skrev 

dagbok. Tabellerna blir ett försök till att visualisera vilka rörelser och fysiska aktiviteter som 

inkluderas under en dag i kvinnornas vardag.  Till respektive tabell följer en kort beskrivning 

kring individerna och dagboksveckan.  

5.1.1 Anna 

Anna är bosatt i Björklinge, cirka två mil utanför Uppsala. Hon arbetar heltid som chef och är 

ensamstående tvåbarns mor. Anna förklarade att hennes dagboksvecka främst kretsade kring 

arbetet och barnen vilket är generellt för hennes vardag just nu. Hon försöker träna varannan 

dag kvällstid när barnen har somnat (se tabell1). Aktiviteten är styrketräning med kroppen 

som redskap.  

Anna hinner inte med att aktivera sig fysiskt så mycket som hon skulle önska. Hon 

förklarar sin situation genom förklaringen; Jag har riktigt tajt om tid att avvara till träning 

som ensamstående mamma med ett chefsjobb på heltid.   

Aktivitet Plats Tid 

Vaknar Bostaden 05.20 

Äter frukost och 

påklädning av barn och sig 

själv 

Bostaden 05.20-06..30(1 h 10 min) 

Åker bil(lämnar barnen i 

skolan/dagis sedan vidare 

till arbetet) 

Från Björklinge till 

Uppsala centrum  

06.30-07.00(30 min) 

Promenad Från parkering till arbete 07.00-07.10(10 min) 

Arbetar  Restaurang  07.15-15.00(7 h 45 min) 

Promenad Från arbete till parkering 15.00- 15.10(10 min) 

Åker bil Från parkering i Uppsala 

centrum till Björklinge 

(hämtar barnen på väg till 

bostaden) 

15.10- 15.40 (30 min) 



22 
 

Hushålls sysslor  Bostaden 16.00- 20.30(4,5 h) 

Hemma träning Bostaden 20.30- 20.40(10 min) 

Tar det lugnt Bostaden 20.40- 22.00(1h 40 min) 

Sovdags Bostaden  22.00 
Tabell 1. Annas tisdag.  

5.1.2 Boel 

Boel är bosatt i Uppsala tätort och studerar vid Uppsala universitet på heltid. Hon arbetar även 

extra någon dag per vecka och är nations aktiv. Boel berättar att dagboksvecka kan ses som 

generell för hur en vecka brukar te sig just nu i hennes liv. Aktiviteter kopplade till 

universitetet, nationerna och extra arbetet är det som främst fyller hennes dagar. Boel försöker 

träna på gym två till tre gånger per vecka. 

 

Aktivitet Plats Tid 

Vaknar Bostaden 11.30 

Åt frukost och påklädning Bostaden 11.30- 12.00(30 min) 

Cyklar (till gymmet) Från bostaden till Friskis 

& Svettis  

12.00- 12.15(15 min) 

Tränar sjukgymnastik  Gym (Friskis & Svettis 

Ekeby) 

12.15- 13.15 (1 h) 

Cyklar Från Friskis & Svettis till 

bostaden 

13.15- 13.30 (15min) 

Studerar, tar det lugnt och 

tar hand om hushållsysslor 

Bostaden 13.30- 02.00  

Sovdags Bostaden 02.00 
Tabell 2. Boels tisdag. 

5.1.3 Cecilia 

Cecilia är bosatt i Uppsala tätort och studerar vid Uppsala universitet på heltid. Hon förklarar 

att hennes vardag består av en balans mellan träning, skolarbete, extra arbete på restaurang 

och aktiviteter med vänner. Cecilia praktiserar yoga och tränar styrke - och konditionsträning 

på Friskis och Svettis anläggningar tre gånger per vecka.  

Aktivitet Plats Tid 

Vaknar Bostad 08.30 

Äter frukost och 

påklädning 

Bostad 08.30-09.30(1 h) 

Cykel 

 

Från bostad till skolan 9.30 – 9.40 

(10min)  

Studerar Skolan 09.40-13.30(3 h 

50 min) 

Promenad och 

ärenden(från bibliotek 

till Drottninggatan) 

Uppsala stads- och handelskärna 13.30 – 14.00 

(30min) 

Studerar Skolan 14.00- 16.30(2 h 

30 min) 

Cyklar Från skolan till yogastudio 16.30- 16.40(10 
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min) 

Klädombyte och Yoga Yogastudio 16.40 – 18.45 (1 h 

55 min)  

Cykel(från yogastudio 

till bostad) 

Innerstadsmiljö 18.45 – 19.00 

(15min) 

Duschar och byter om Bostad 19.00- 20.00(1 h) 

Cykel(från bostad till 

nation) 

Innerstadsmiljö 20.00 – 20.10  

(10min)  

Umgås med vänner Nation 20.10- 23.30(3 h 

20 min) 

Cykel (från nation till 

bostad) 

Innerstadsmiljö 23.30- 23.40 

(10min) 

Sovdags Bostad 24.00 
Tabell 3. Cecilias tidsdag. 

5.1.4 Diana 

Dianas är bosatt i Uppsala tätort och studerar vid Uppsala universitet på heltid. Hon arbetar 

även extra på en restaurang några timmar per vecka. Dianas liv kretsar främst kring 

universitetsstudier och arbete men hon försöker trots detta skapa träningsrutiner då hennes 

hälsa är beroende av kontinuerlig träning. Diana berättar att hon har en svag rygg vilket gör 

att den behöver regelbunden träning för att inte försämras ännu mer. Medvetenheten om detta 

problem gör att hon aktivera sig fysiskt på Friskis och Svettis tre gånger per vecka. 

Aktivitet Plats Tid 

Vaknar Bostaden 06.30 

Åt frukost, påklädning och 

förberedelser inför 

seminarium 

Bostaden 06.30-09.30(3 h) 

Cyklar Från bostaden till BMC 09.30-09.45(15 min) 

Föreläsning och skolarbete BMC 09.45- 16.00(6 h 15 min) 

Cyklar Från BMC till stenhagen 16.00- 16.20 (20 min) 

Lägenhetsvisning Stenhagen 16.20- 18.00(1 h 40 min) 

Cyklar(från Stenhagen till 

bostad) 

Innerstadsmiljö 18.00- 18.15(15min) 

Laga i ordning middag, 

tittar på serier och pluggar 

Bostad 18.15- 22.30(4 h 15 min) 

Sovdags Bostad 22.30 

Tabell 4. Dianas tisdag. 

5.1.5 Sammanfattning av de fyra kvinnoras vardagar 

Kvinnornas vardagar innehar olika mängder av aktiviteter, vilket syns genom jämförelser 

mellan Annas och Boels tisdagar(se tabell1 och 2). Att studera, arbeta eller ha barn är något 

som påverkar kvinnornas varierande vardags karaktärer. Tiden för när fysiska aktiviteter 

utförs och platsen de utför på varierar för kvinnorna. Anna(se tabell 1) är fysiskt aktiv i 

hemmet kvällstid och Cecilia (se tabell 3) aktiverar sig med yoga i en yogastudio på 

eftermiddagen.  
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5.2 Begränsningar i tidrummet  

Uppsatsens första frågeställning, vad som begränsar individens möjlighet att aktivera sig 

fysiskt i det tidrum de lever i, besvaras med hjälp av intervjuerna med kvinnorna som gjordes 

efter att dagböckerna lämnats in. Trots att det bara är tisdagen från dagboksveckan som visas 

upp i tabellerna (se avsnitt 5.1) bygger texten i detta avsnitt på hur veckan såg ut totalt för 

kvinnorna och hur de ser på sin vardag generellt.  

5.2.1 Livssituation 

Kvinnornas livssituationer är skiftande till sina karaktärer så även deras vardag vilket kan 

koppas till Åströms mening om att livssituationen bidrar till att vardagen och 

handlingsutrymmet artar sig på olika vis(Åström, 2001, s 106). Annas vardag kretsar främst 

kring arbetet och barnen medans, Boels, Cecilias och Dianas liv främst handlar om 

universitetsstudier. Upplevelsen av vardagen och det liv vi lever är, trots samma 

grundläggande mänskliga behov, olika från person till person, förklarar Åström (2001, s 

108). Alla de fyra kvinnorna har ett och samma grundläggande behov vilket är att vara fysiskt 

aktiva, men trots detta upplever de olika företeelser i sin vardag som begränsar dem till att 

aktivera sig.  

De fyra kvinnorna visar alla på att deras fysiska aktiviteter har anpassats efter 

livssituationen, vilket kan koppas till Åström (2001,s.110-111 )som menar att individers 

lokala ordningsficka struktureras olika beroende på vilka projekt som ingår i individens 

hushåll. Rörelsemönstret har förändrats för Anna över tiden och hon relaterar det till hur 

familjebilden sett ut vid olika skeenden av livet. Anna förklarar att hon sprang och gick 

promenader flera gånger per veckan i motionsspår innan hon skaffade familj och barn. Hon 

var lika aktiv när hon var gift. Idag funkar det inte med att gå ut och springa när jag vill då 

jag är den som ska underhålla barnen, är ensam om att ta hand om alla hushållssysslor och 

jag har heller inte möjlighet att få barnpassning när som helst jag vill utföra en 

motionsaktivitet, förklarar Anna. Annas hushåll har bytt både fysiska och psykiska skepnader 

sedan barnen kom in i hennes liv och under perioden som gift vilket kan förstås utifrån 

Åströms (2001, s.110-111) förklaring att dessa förändringar skapar nya begränsningar och 

resurser för individen. Giddens förklarar även han att företeelser i vardagen som förändras 

drastiskt gör det svårare att upprätthålla vardagen och att det djupt påverkar individen då 

denne måste finna nya metoder till att upprätthålla den (Johansson, s. 424). 

Cecilia jämför sin livssituation idag med sin gymnasietid och finner många likheter. 

Vardagen var då som nu välplanerad och innehållsrik och träning var en själklar aktivitet att 

hinna med. Efter studenten flyttade hon till Norge och då bestod tillvaron av arbete, mat och 

vila. Den riktigt fysiskt krävande aktivet hon utsatte sin kropp för var endast genom de 

arbetsuppgifter hon hade på arbetsplatsen i Norge.  

Boel berättar att hennes fysiska aktiviteter har förändrats över tiden. Träning igenom 

gruppledda pass och i idrottsföreningar aktiverade hon sig främst med när hon var yngre. Idag 

måste hon tänka mer på vilka slag av träningsformer som kan kombineras med de krävande 

studierna. I och med att hon idag bor i centralt i Uppsala upplever hon att möjligheten till att 

promenera och cykla överalt har ökat mot för när hon var bosatt i Uppsala tätorts ytterkant.  
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Diana uttryckte att närhet just nu är den avgörande faktorn till att hon ska aktivera sig 

fysiskt på en träningsanläggning vilket hon förklarar har varit betydande även när hon var 

yngre. Under hennes tid som högskolestudent i Gävle för tre år sedan bodde hon i ett område 

som låg långt ifrån centrum där alla gym var lokaliserade. Avståndet och tid var det som då 

hindrade henne till att ta cykeln till anläggningen och Diana förklarar att bussarnas glesa 

avgångar från hennes bostadsområde gjorde att hon inte tränade lika mycket som hon gör 

idag. Idag bor hon med gång och cykelavstånd till en anläggning vilket gör att hon enligt 

henne själv tränar mer än vad hon gjorde under tiden i Gävle. 

Bodil, Cecilia och Diana har även dem, likt Anna, upplevt att de har haft ett varierat 

antalet projekt i sina liv när de jämför med tiden innan studierna påbörjades och hur det ser ut 

idag. Bostadens läge, om de har arbetat eller studerat eller haft fler individer som ingått i 

deras hushåll är sådana faktorer som skapat mer och mindre med begränsningar. Detta kan, på 

samma sätt som för Anna, kopplas till Åströms (2001, s.110-111) mening om att hushållets 

skepnader skapar fler och färre begränsningar i vardagen. 

 

5.2.2 Tid 

Tid är det ord som förekommer mest när dagboksförfattarnas beskriver sina vardagar. Det är 

ett faktum att människan har 24 timmar per dygn att tillgå, som Friberg förklarar (1999, s.57), 

vilka ska inkludera en mängd olika aktiviteter för att nå målet med projekt. Genom att studera 

tabellerna (se tabell 1,2,3 och 4) visar det sig att aktiviteter i vardagen avlöser och går in i 

varandra, exempelvis leder aktiviteten cykling till skolaktiviteter för Cecilia. Det kan dras en 

parallell till Ellegårds resonemang att den tidsmässiga sekvensen visar att en aktivitet alltid 

avlöses av en annan aktivitet och att de följer varandra trots olika karaktärer (2001, s.13). 

 Tiden menar jag skulle kunna förstås som den största kapacitetsrestriktion i 

dagboksförfattarnas fall i den meningen att tid tillhör en dimension människan inte kan 

bestämma över, vi kan varken stanna den eller skynda på den, men den bygger upp hela vår 

tillvaro, vilket kan kopplas till Hägerstrand som menar att kapacitetsrestriktioner är sådana 

begränsningar som kan kopplas till människans biologiska förutsättningar (1970, s. 18-19). 

Lenntorp förklarar denna komplexa relation till tidrummet genom att uttrycka att; 

…människan heltiden är närvarande i tidrummet till följd av sin existens (Lenntorp i 

Forsberg, 2005, s.27-28). Anna, Bodil, Cecilia och Diana har i grunden samma mängd tid till 

sitt förfogande men de har olika projekt i sin vardag vilka var för sig kräver olika mycket tid. 

Friberg menar att den mängd handlande individen tilldelas till följd av begränsningarna 

präglar dennes beteende och tolkning av situationen denne befinner sig i (1999, s. 54). 

Kvinnornas sätt att se och behandla tid skulle därmed kunna påstås ha att göra med de 

begräsningar som finns i deras vardagar.  

Anna känner sig stressad över att hinna med allt som inkluderas i hennes vardag, hennes 

lokala ordningsficka består av både hennes egna och hennes barns projekt vilka tillsammans 

ingår i en socialsamvaro som tillföljd av sin struktur måste anpassas till andra strukturer, 

exempelvis skola och arbete (Ellegård, 2001, s. 45-46)(se även tabell 1). Denna sociala 

samvaro innehåller både projekt som Anna vill genomföra, tillexempel att vara chef, men 

också av projekt som hon inte har en egen vilja bakom men uppkommer till följd av hennes 

roll som mamma och skolans/dagisets - och arbetets policys. Annas vardag innehar fler och 
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snävare ramar då varken arbetstiderna eller skoltiderna är flexibla vilket gör att hennes 

handlingsutrymme begränsas. Hägerstrand (1991, s.133-142) menar att ett objekt inte kan 

studieras skilt från sin omgivning ut måste ses i beroende till andra företeelser i samhället för 

att förstå objektets hela innebörder, vilket Annas vardag är ett tydligt exempel på då 

omgivning påverkar hennes handlingsutrymme. 

5.2.3 Lokalisering och tillgänglighet 

Det framkommer från kvinnorna att det vanligaste är att träning utförs på en anläggning som 

finns i nära anslutning till ens bostad. Boel, Cecilia och Diana har alla relativt nära till det 

utbud av träningsanläggningar som finns i Uppsala stad (se bilaga 2) då de alla är bosatta i 

centrala Uppsala, vilket enligt Åström (2001, s. 111) skulle kunna ses som en resurs då 

angelägenheten närhet bidrar med att tid kan sparas för kvinnorna. 

Närheten till en anläggning tycks vara av betydelse för kvinnornas fysiska aktiviteter men 

det tyder även på att kopplingen som finns mellan olika platser och aktiviteter har betydelse. 

Bodil, Cecilia och Diana nämner alla hur viktigt de anser att fungerande och trygga 

cykelbanor finns att tillgå för att de ska kunna använda sig av cykeln som färdmedel i 

vardagen. Tillgången till fungerande cykelbanor är en resurs men skulle kunna bli en 

restriktion för kvinnorna om dessa inte upplevs som tillräckligt säkra. Hägerstrand (1970, s. 

21-23) ger förklaring på denna typ av hinder genom begreppet kopplingsrestriktioner vilken 

innebär att individen hindras till att vara närvarande på en plats till följd av att kopplingen 

emellan individens position och platsen brister.  

3.2.4 Ekonomi 

Den ekonomiska aspekten är enligt Bodil och Diana en bidragande faktor till varför de säger 

sig ha valt Friskis och Svettis anläggning för sin träning. Som student har Bodil och Diana en 

låg inkomst vilket begränsar deras kapacitet att betala ett gymkort på en anläggning med 

högre priser. Hägerstrand (1970, s. s.18-19) uttrycker kapacitetsrestriktioner som begränsas av 

de redskap individen förfogar över. Pengar blir i Bodils och Dianas fall en resurs till att få 

delta i aktiviteter på en träningsanläggning. Cykling som transportmedel är som ”gratis” 

motion, det vill säga perfekt för mig som är student, uttrycker Diana och syftar till att hon har 

en begränsad ekonomisk budget som student och att hon genom att transportera sig mellan 

platser med cykel samtigit tillämpar vardagsmotion. 

5.2.5 Strukturer i samhället 

Strukturer i samhället tycks utifrån kvinnornas vardagsberättelser inverka på dem i vardagen 

vilket påverkar deras metoder till att inkludera fysiska aktiviteter. De styrningsrestriktioner 

som finns i Annas vardag är arbetet och barnens skola och förskola. Hägerstrand (1970, s. 25-

27) förklarar att styrningsrestriktioner är sådana hinder vilka skapas till följd av maktutövning 

i olika grader. Institutioner har regelverk vilka kan skapa hinder när de inkluderas i individers 

vardagar.  Anna är medveten om att det är dessa som hindrar henne till att aktivera sig fysiskt 

i relation till andra projekt som ingår i hennes vardag. Annas sätt att upprätta sin vardag efter 

dessa strukturer kan kopplas till Giddens som menar att sociala institutioner och samhället i 

sin helhet verkar genom att de upprätthålls och reproduceras i den dalgiga social interaktionen 

med individen (Johansson, s. 424). Anna följer de strukturer som kommer med att vara 
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heltidsanställd på hennes arbetsplats samt den allmänna skolpliktslagen genom att hon tar sina 

barn till skolan och förskolan varje dag.  

Liknande beteende gäller för de tre kvinnorna som studerar då skolans strukturer gör att 

de förhåller sig på ett visst sätt till följd av att de är en del av strukturen. Giddens ger uttryck 

för institutionernas ställning i samhället genom att mena att de innehar har den största tids 

rumsliga påverkan inom samhället, då de med sina system för hur saker sker och ordnas att 

vara inverka på hur individer utformar sina vardagar(Giddens1984,s 17-18). Boel, Cecilia och 

Diana förklarar att de är beroende av att befintliga cykelvägar underhålls och att nya kommer 

till för att de ska kunna utnyttja dem. Det kan kopplas till att institutioner styr över individens 

handlingsutrymme med tanke på att Uppsala kommun avgör om cykelvägar kan ses som en 

resurs för kvinnorna då de råder över lokalisering och underhåll av infrastrukturen inom 

kommunen (Petersson, 2007, s. 78).  

Kommunens möjlighet, till följd av den ställning de innehar i samhällsstrukturen, att både 

skapa hinder och möjligheter för kvinnorna kan kopplas till Giddens uttryck the duality of 

structure (Johansson, 1998, s. 425). Förståelsen för att strukturer både för med sig möjligheter 

och begränsningar är av vikt för att uppmärksamma strukturers makt över individens 

handlingsutrymme.  

5.3 Kvinnornas förmåga att skapa möjliga handlingsalternativ  

Uppsatsens andra frågeställning, hur möjliga handlingsalternativ skapas inom tidrummet, 

besvaras även den med hjälp av intervjuerna med kvinnorna som genomfördes efter att 

dagböckerna lämnats in. 

5.3.1 Effektiviserandet av vardagen 

Anna transporterar sig främst med hjälp av bilen då det är ett snabbare färdmedel än en cykel 

och bilen bidrar med att projekt kan utföras på ett sätt som gynnar henne i vardagen. Det kan 

kopplas till Åström som menar att individen upplever kontroll i vardagen när denne hittat 

lösningar och möjligheter till att utföra projekt (2001, s. 111). Bilen har blivit en resurs då den 

frigör tid som kan läggas på andra aktiviteter och Anna tycks få sin vardag att rulla på genom 

att hon håller ställningarna inom systemen till följd av förmågan att skapa sig tid (Åström, 

2001, s. 111). Anna effektiviserar även sin vardag genom att inkluderar fler projekt i en 

rörelse, exempelvis när hon med hjälp av bilen tar sig mellan bostaden och arbetet också 

lämnar av sina barn på skola och dagis undersamma transportstäcka(se tabell 1). 

Cecilia och Diana ser transporter med cykel som en motionsaktivitet och ett sätt att ta sig 

mellan olika platser och de försöker även uppfylla rekommendationen av vardagsmotion 

genom att cykla (Folkhälsan, 2014)(se tabell 3 och 4). Anna, Cecilia och Diana effektiviserar 

sin tidsram genom att göra det som Friberg kom fram till att kvinnorna i hennes studie gjorde, 

de inkludera ett projekt i ett annat projekt (1999, s.164-167 ).  

5.3.2 Platsfrihet skapar resurser 

Boel, Cecilia och Diana har möjlighet att aktivera sig fysiskt under stora delar av dygnet då 

deras vardag som student framkommer vara anpassningsbar. Flexibiliteten som studierna 

tycks föra med sig har jag upptäckt uppkomma, till följd av Boels, Cecilia och Dianas 

berättelser, av att studierna till stor del inte är platsbundna, det vill säga bundna till skolans 
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lokaler, utan kan utföras även i hemmet (se tabell 3 och 4) så länge inte moment i studierna 

kräver kvinnornas närvaro. Detta gör att tid frigörs vilket kan läggas på fysiska aktiviteter. 

Detta kan kopplas till Giddens teori vilken ger uttryck för strukturers betydande påverkan på 

individen genom att förklarar att sammansättningen av vardagsliv uppstår inom ramarna för 

vad strukturerna tillåter (1984, s. 22).  

Cecilia praktiserar yoga vilket hon förklarar även kan utföras i hemmet och det skapar 

möjligheten att aktivera sig trots att hon inte har tiden att ta sig till yoga studion en dag, vilket 

hon ser som en fördel med aktiviteten.  

Anna aktiverar sig endast i hemmet när det gäller styrketräning, hon har funnit bostaden 

och de sena kvällarna som resurser vilka bidrar till att hon aktiverar sig fysiskt. Resursen 

skapas till följd av att styrketräning inte är en platsbunden aktivitet utan kanna utföras 

medhjälp av ens egen kropp som redskap. Medlemskap på Friskis & Svettis skulle innebära 

att en vis struktur måste följas, aktiviteterna som finns att tillgå måste utföras på en viss plats 

vid ett vist tillfälle och föreningen har ett antal uppsatta regler. Att ingå i Friskis koncept 

skulle för Anna handla om att ingå i en lokal ordningsficka, och för att denna ska 

upprätthållas menar Åqvist kräver att individer ständigt utför aktiviteter i projekt som 

bekräftar systemet (2001, s. 45-46). Detta är något som kan vara ett hinder för Anna då 

hennes egen lokala ordningsficka i nuläget inte passar med Friskis och Svettis. Anna kan inte 

uppfylla de krav som krävs för att var medlem och det skulle kunna ses som en faktor till 

varför Anna inte aktiverar sig fysiskt på en anläggning.  

 

5.4 Hälsofrämjande Organisationers påverkan på individers 

aktivitetsmönster  

Uppsatsens tredje frågeställning, i vilken utsträckning hälsofrämjande organisationer kan 

påverka individers aktivitetsmönster, besvaras med hjälp av intervjuerna med Dag Söderberg, 

Distriktsidrottschef för Upplands Riksidrottsförbund, och Ingrid Hovstadius, verksamhetschef 

för Friskis & Svettis Uppsala.  

5.2.1 Inverkan på individen 

Dag Söderberg berättar att förbundets största uppgift är att möjliggöra för individer till att 

kunna aktivera sig fysiskt och motivera dem till att göra det. Söderberg anser att det utifrån de 

skapade möjligheterna är individens eget ansvar till att utnyttja de möjligheter som ges. Ingrid 

Hovstadius uttalade sig på ett liknade sätt som Söderberg angående individens ansvar för 

aktivitet; föreningen står till tjänst med lustfyllda och varierande träningsformer men till sist 

är det individens eget val om denne vill bli medlem i föreningen och ansvara för sin egen 

träning. Genom att föreningarna arbetar för att möjliggöra för individer att kunna aktivera sig 

tillstår de med resurser vilket kan kopplas till Åström (2001, s. 111) som menar att resurser är 

de angelägenheter som underlättar aktiviteter vilka ingår i ett projekt.  

Söderberg förklarar att Upplands idrottsförbund och riksidrottsförbundet riktar sitt arbete 

och aktiviteter till alla individer. I Uppland har man detta år valt att prioritera åldersgruppen 

13-20 åringar extra mycket då undersökningar som förbundet har genomfört visar på att det 

finns ett tapp av medlemmar i föreningarna i detta ålderspann. Söderberg kan inte specifikt 

säga vad tappet beror på men att förbundet försöker göra allt för att ungdomarna ska stanna 
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kvar inom en hälsorörelse då faktumen är att positiva konsekvenser uppkommer både för 

hälsan och sociala interaktioner av att av vara medlem i en idrottsförening. Hovstadius 

berättar att även Friskis & Svettis koncept försöker rikta sig till alla individer. Deras 

aktivitetsutbud innehar olika ansträngningsnivåer i form av mer och mindre ansträngande 

aktiviteter vilket gör att alltifrån kroppsbyggare till pensionärer kan aktivera sig. Hovstadius 

upplever inte att det är aktivitetsutbudet som hindrar individer till att aktivera sig på deras 

anläggningar, utan att det oftast handlar om familjebilden och arbetet, vilket kan kopplas till 

Forsberg som menar att individer lever efter olika livsituationer som förändras över tid (2005, 

s. 165). Hovstadius och Söderberg förklara att föreningarna försöker underlätta för individer 

att aktivera sig fysiskt genom tillexempel barnpassning för föräldrar i samband med 

träningspass på Friskis och Svettis, och gratis idrottsaktiviteter för barn och ungdomar som 

inte har råd att ingå i en förening. Det kan uppfattas som att det finns en medvetenhet hos 

organisationerna att åtgärder måste göras för att alla individer, oavsett situation i livet eller 

social grupp, ska ha möjligheten till att aktivera sig. Organisationerna har anammat det som 

Åström benämner som resurser (2001, s. 111) som en del i deras aktivitetsutbud för att tilltala 

flera grupper av individer till att bli en del i föreningarna. 

Söderberg berättar att en grupp av individer som förbundets föreningar har sett sig växa inom 

föreningarnas aktiviteter och idrotter är 65 år och äldre, vilket han tycker är ett väldigt 

spännande fenomen. I och med att människor lever längre kommer denna grupp av individer 

kräva nya typer av aktiviteter vilka tilltalar deras förmågor. Det kommer bli en utmaning för 

idrottsförbunden och föreningarna att inkludera en allt mer åldrande befolkning, men 

utmaningen är spännande och inte omöjlig, konstaterar Söderberg. Idrottsförbundet har 

ögonen öppna för alla åldrar och är medveten om att olika sociala grupper kräver varierande 

aktiviteter, det kan kopplas till Åqvist (I Erlander, 2001, s. 256) som värderar vikten av att 

uppmärksamma sociala gruppers olika behov till följd av att det ger insikt i att synvikar på 

omgivningen varierar från individ till individ. 

5.2.2 Lokalisering och tillgänglighet 

Söderberg anser att möjligheten till att aktivera sig idrottsaktivt idag är goda i Uppsala 

kommun men att de alltid kan bli bättre. Fler, bättre och lättillgängliga anläggningar är det 

som främst kan utvecklas i länet som helhet men även i kommunerna, menar Söderberg. 

Förbundet har uppfattningen att individer aktiverar sig mer om aktiviteten de vill utföra finns i 

ens närområde. Närområde är det område vilket individer tillbringar större delen av sin vardag 

i, det vill säga sitt bostadsområde, förklarar Söderberg genom att hänvisa till dokumentet 

Näridrottsplats som Riksidrottsförbundet har tagit fram (2002, kap.1). 

Söderberg tycker det är bra att kommunen bygger nya stora arenor, men han tror att fler 

individer skulle gynnas av att de mindre befintliga anläggningarna i kommunen istället 

utvecklades. Söderberg grundar sitt påstående genom resonemanget att de mindre 

anläggningarna lockar en större skara av individer då dessa ofta är lokaliserade i individers 

närområde och är öppna för spontanidrott, till skillnad från de stora arenorna vilka fokuserar 

på elitidrotten. Det är även viktigt att det finns fungerande cykelbanor och gångvägar i 

anslutning till idrottsanläggningarna i kommunen. När man inte kan bygga anläggningar i 

kommunens alla riktingar är det istället viktigt med goda och säkra förbindelser till de 

befintliga anläggningarna, anser Söderberg. Upplands idrottsförbund har inkluderats i frågor 
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kring infrastukturen i kommunen genom att ha deltagit i workshops tillhörande olika 

infrastruktur projekt.  

Hovstadius berättar att hon har fått uppfattningen av att Friskis och Svettis anläggningar i 

Uppsala inkluderar de individer som har en viss anknytning till området där anläggningen 

finns. Väderkvarns lokal är den mest centrala anläggningen vilket gör att många utav de som 

bor och arbetar i centrum tränar där. I Ekeby är det mest de som bor i närheten som använder 

lokalen. Ulltunas uppslutningsområde är i stort sett de södra stadsdelarna av Uppsala. Utifrån 

detta drar Hovstadius slutsatsen att individer tränar där de har det kortaste avståndet till, men 

hon förklarar också att det finns individer som är villiga att resa längre sträckor för att komma 

åt sin favoritledare med tillhörande pass. Det syns åter igen att föreningarna möjliggör för 

fysisk aktivet genom att ha en tanke, där med en förståelse, med vart anläggningarna bör 

lokaliseras, vilket enligt Åströms mening (2001, s. 111) kan ses som en resurs då dessa 

angelägenheter skapar möjligheter till individerna.  

Friskis och Svettis anläggningar har mest med motionärer mellan klockan 16.00- 19.00, 

men en kraftig ökning av motionärer syns även på morgon- och lunchpassen. Efterfrågan på 

pass tycks utifrån detta finnas under hela dagen oavsett tid vilket Hovstadius förstår måste 

hänga samman med att tiden för träning är individuell och beror på hur ens vardag i övrigt ser 

ut.  

5.2.3 Myndigheter: samarbeten och påverkan 

Det framkommer att hälsoorganisationerna upplever att myndigheter i viss grad försvårar 

arbetet för föreningarna att kunna utvecklas. Organisationerna är precis som individerna 

begränsade, av vad Hägerstrand benämner som styrningsrestriktioner (1970, s. 25-27), i sin 

handlingsfrihet till följd av föreskrifter från högre nivåer i samhället, vilket åter igen kan 

kopplas till Giddens (1984, s.22) som menar att handlingsutrymmet styrs av vad strukturens 

ramar tillåter. Det som har försvårat arbetet för idrottsföreningarna är att myndigheters 

förståelse, för vad en ideell idrottsförening egentligen är och hur sådana föreningar arbetar för 

att överleva, har brustit med åren. Söderberg ger ett exempel på hur den bristande förståelsen 

yttrat sig: Arbetsmiljöverket lämnade in en anmälan då de ansåg att vi bedrev barnarbete när 

vi lät våra ungdomar arbeta i kiosken och som domare vid matcher. Bristen på förståelse från 

myndigheterna tror Söderberg beror på att myndigheterna fått en bild av att föreningarna 

bedrivs av förbunden som ett bolag. I vissa sammanhang när förbundet talar med kommunen 

läggs det på nya avgifter för att få tillstånd som tidigare varit enklare att få, förklarar 

Söderberg.  

Det bristande samarbetet mellan myndigheter och föreningslivet har även Hovstadius 

upplevt som en återkommande svårighet. Friskis & Svettis lokaler och koncept ska leva upp 

till en mängd olika krav, och inspektion från olika myndigheter sker ett par gånger per år. 

Hovstadius förklarar att bristen ligger i att myndigheten som inspekterar inte kommer med 

konkreta förslag till hur föreningen kan gå tillväga för att åtgärda det som behövs åtgärdas. 

Hovstadius har fått känslan av att myndigheterna drar nytta av sin maktposition genom att 

endast kontrollera föreningarna. Hon efterfrågar ett mer tillmötesgående beteende från 

myndigheterna sida och menar att det skulle kunna leda till att positiva föreändringar i 

föreningarnas utvecklingsarbete vilket skulle gynna medborgarna. 
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Idrottsförbundet upplever, trots den bristande förståelsen, att politikerna anser att frågan kring 

fysisk aktivet är viktig. Förbundets vilja att medverka i olika projekt bemöts välkomnade av 

kommunen och andra institutioner. Institutionernas positiva bemötande kan ses som en resurs 

för organisationerna till att idrotts - och hälsofrågan kan bli uppmärksammad i en bredare 

kontext. Åström menar (2001, s. 111) att det är viktigt att finna möjligheter för att projekt ska 

kunna utföras vilket förbundet tycka ha funnit till följd av det positiva bemötandet.  

Idrotten är en stor och viktig samhällsaktör med sina 3 miljoner medlemmar i Sverige, 

menar Söderberg. Mängden av medlämmar gör att förbunden blir starka vilket gör att 

möjligheter skapas till att påverka i politiken i en högre utsträckning, förklarar Söderberg. Ett 

av idrottsförbundets uppdrag är att aktivt driva idrotts - och anläggnings frågor politiskt, 

vilket de gör genom att själva bjuda in sig till kommunerna för att tala med politikerna om 

strukturfrågor och idrottens värde i samhället. Upplands idrottsförbund bjuds även in till olika 

myndighet och föreningar, Söderberg berättar att förbundet just nu är på väg in i 

regionförbundet i Uppsala län där de ska bli medlemmar i ett folkhälsonätverk. Vidare 

förklarar Söderberg att detta är ett försök ifrån både idrottsförbundets och regionförbundets 

sida till att låta idrotten komma högre upp i hierarkin för att påverka folkhälsans utveckling på 

nya nivåer i samhället.  

.  
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6. SAMMANFATTNADE ANALYS 
 

I detta kapitel kommer det föras resonemang vilka behandlar studien som helhet. Jag vill åter 

igen vara tydlig med att resultatet från denna studie är baserat från respondenterna som 

deltagit i undersökningen och kan inte generaliseras i sin helhet. Uppsatsen visar dock på hur 

vardagen kan gestalta sig för fyra kvinnor bosatta i Uppsala kommun. Fribergs rapport (1999, 

s. 158) visar på att det är ett faktum att män och kvinnor delvis har olika rörelsemönster i 

vardagen och detta konstaterande kan därmed ha färgat denna studie. Dock menar Friberg att 

dagböcker kan luckra upp modellbilderna av att män tillhör en grupp med tillhörande 

värderingar och beteenden medans kvinnor till en annan grupp. Uppluckringen kommer till 

följd av att vardagen yttrar sig olika beroende på vilka projekt som inkluderas i den och skulle 

där med kunna ses som individuell för varje individ oavsett kön.  

I inledningen av studien framkommer det meningar om att individer lever efter olika 

strukturer, värderingar och livssituationer. Det framkommer även att två helt skilda fält som 

planering och hälsa tillsammans har lyckats skapat nya förutsättningar för individer till att 

aktivera sig fysiskt. Samarbetet mellan fälten har bidragit med att metoder för att främja av 

fysiska aktiviteter i samhället har tillkommit exempelvis Folkhälsoinstitutets mall för hur 

fysiskt aktiva miljöer kan skapas. I Uppsala kommun finns det ett gott utbud till att aktivera 

sig fysiskt. Dock kan möjligheterna att aktivera sig på ett gym och användandet av cykel som 

transportmedel koncentreras till Uppsala stad (se bilaga 3 och 4), medans möjligheter till 

idrottsanläggningar och friluftsspår är vanligare i Uppsala stads ytterkanter samt i 

kommunens andra samhällen (se bilaga1 och 2). Möjligheter finns till att aktivera sig, men 

aktivitetsutbuden är uppdelade, vilket jag ser som en nackdel då uppdelningen kan ge olika 

förutsättningar till individerna att utnyttja utbuden.  

I denna studie har jag uppmärksammat att individer tillhörande olika sociala grupper 

upplever sin vardag på varierande vis. Studien har även visat på hur aktiviteter sammanfaller 

och avlöser varandra både genom tidsmässiga och relationsmässiga sekvenser (Hägerstrand, 

1991,s.133), med hjälp av Annas, Boels, Cecilias och Dinas tidsdagböcker. De fysiska 

aktiviteter som inkluderas i kvinnornas vardagar är cykling, promenader, hushålls - och 

arbetsrelaterade kraftansträngningar, gym- och passträning och yoga (se tabellerna 1,2,3 och 

4). Antalet projekt som inkluderas i kvinnornas hushåll gör att fler begränsningar skaps men 

resurser kommer också till.  

Handlingsutrymmen görs möjliga tillföljd av att kvinnorna effektiviserar och spara den 

tid de har genom att kombinera flera projekt med varandra och välja transportmedel som 

snabbast tar dem mellan platser, detta visade även Fribergs resultat (1999,s. 163). Kvinnorna i 

denna studie aktiverar sig fysiskt på olika platser vid olika tidpunkter till följd av sina rådande 

vardagliga begränsningar. Hovstadius säger sig kunna förstå att samband finns mellan tiden 

för träning och vardagens andra projekt, då hon ser att efterfrågan på pass tycks finns under 

hela den oavsett tid. Tider för träning tycks, utifrån kvinnornas vardagar och Hovstadius 

iakttagelser, vara individuellt och beror på hur ens vardag i övrigt ser ut. Anna tränar på 

kvällen i hemmet medans Cecilia tränar på eftermiddagen i yogastudions lokaler.  

Avstånd och kopplingen mellan platser påverkar valet av transportmedel, de som är 

bosatta i närheten av platser tillhörande de projekt som inkluderas i vardagen har lättare att 
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välja fysiskt aktiva transporter, tillexempel med hjälp av en cykel. En aktivitets 

platsbundenhet tycks också påverka handlingsutrymmets förutsättningar till att delta i andra 

aktiviteter, exempelvis är inte studier endast kopplat till skolan lokaler utan kan genomföras i 

hemmet. 

Jag har funnit att institutioner i samhället har strukturer vilka påtagligt påverkar 

kvinnornas handlingsutrymmen i vardagen och desto fler och snävare ramar som dessa 

strukturer innehar desto svårare blir det för kvinnorna att ordna tiden de förfogar över i 

vardagen. Hälsoorganisationer har ett stort inflytande över vilka resurser som finns att tillgå 

för individen när det gäller aktiviteter och anläggningar, och deras uppgift ligger i att 

möjliggöra för att resurserna finns och tilltalar alla sociala grupper i samhället. Detta kan 

kopplas till Åströms mening om att vardagen inte struktureras efter den tid eller lust individen 

har till aktiviteterna utan snarare om det finns möjligheter till att genomföra dem (2001, s 

111). Söderberg och Hovstadius har uppfattningen att närhet till anläggningar är av betydelse 

när individer väljer aktivitet men de anser att det i grunden handlar om individens inställning 

till de förutsättningar denne innehar.  

Vad jag förstår utifrån Hovstadius och Söderberg skulle fler samarbeten och förståelse 

mellan myndigheter och föreningslivet behövas. Redan befintliga samarbeten har visat sig 

leda till att idrotts och hälsofrågan fått mer inflytande i politiken och planeringsarbetet vilket 

skulle kunna ses som att samarbete skapar fler resurser. Uppsala kommun har en roll i arbetet 

att främja fysisk aktivitet då de är den enhet som främst styr över vilka lokala förutsättningar 

som skapas och upprätthålls till följd av planmonopolet de har i den fysiska planeringen. 

6.1 Sammanfattande avslutning 

Livssituationen påverkar kvinnornas möjligheter till att aktivera sig fysiskt. De strukturer 

vilka individerna är en del av och de projekt vilka de ingår i gör att de har olika 

handlingsutrymme i sin vardag. 

Närheten till aktiviteter kan vara till fördel för de flest men det är även viktigt att 

transporten till anläggningen är god för att individen ska se det som en möjlighet. Förmågan 

att skapa sig tid i vardagen bidrar med fler förutsättningar till att delta i fysiska aktiviteter. 

Hälsoorganisationer påverkar individernas aktivitetsmönster genom att möjliggöra och 

främja tanken kring den goda hälsan. De finns svårigheter i att påverka hur individen kommer 

att utnyttja det som finns tillgängligt då faktorn livssituation tycks spela en betydande roll i 

sammanhanget.  

Samhällsfaktorer kan sägas påverka individens möjligheter till att aktivera sig men 

livssituationen med tillhörande begränsningar gör att möjligheterna kan utnyttjas på olika vis. 
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BILAGA 1 Grön- och friluftsområden i Uppsala Kommun 

 

Källa: Uppsala kommun, http://kartan.uppsala.se/cbkort?&profile=allman (Hämtad 2015-01-03).  
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BILAGA 4 Cykelvägnätet i Uppsala kommun 

 

Källa: Uppsala kommun, http://kartan.uppsala.se/cbkort?&profile=allman (Hämtad: 2015-01-03). 
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