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Abstract 
Places for play, experiences and meeting. 

 
This thesis is the result of two studies concerning children’s independent 
mobility, which means the freedom for children to walk or bike on their own or 
together with friends but without being escorted by parents. The studies are 
accomplished in four different areas and are also searching for different 
environmental qualities. The areas differ concerning traffic planning and 
architecture but also concerning commercial and cultural choice. The aim is to 
understand and describe how places are constructed and designed when they are 
used and experienced in a positive – or a negative – way by children. I emphasize, 
that we – through the responses in meeting with other people – learn hidden and 
visible rules and also how to change perspective and roles. I therefore focus on 
the meeting between children and other people but also on meeting between 
children and places. The issue is: What do places look like – what qualities or 
qualifications – can be notified as important to children to perceive coherence that 
consequently make them learn to control their environment and develop to 
harmonious grown-ups. The main questions are: In what degree can children’s 
independent mobility be related to the planning and design in the four areas? Why 
do some neighbourhoods/places appear as more important to children than others, 
making children use them in a varied way? Is it possible to describe qualities in 
neighbourhoods in a way that can be interpreted as meaningful for children’s 
development?  

In the first study 732 children in grade two and five in compulsory school, 
filled in a questionnaire and the questions focused on how they got to school, to 
friends, to activities etc. The results showed that in the area with more traffic than 
the other three areas, children were more often taken by car to school and to 
leisure activities. Even international research in the nineties did show that 
children had lost the accessibility to their neighbourhood. In the second study, 32 
children in the same areas guided me around in their environment showing me the 
way to school and places they used to visit. At the same time they told me what 
they liked or disliked in their neighbourhood. Afterwards they were interviewed 
and they also had the opportunity to fill in so called “mobility maps”. The content 
in this text mainly focuses the second study. From the children’s statements, a 
summary of the most important differences looks as follows:   

I The accessibility in neighbourhoods and places: i.e. children’s independent 
mobility – or if they had to be escorted by grown-ups – and if they could fiddle 
about. 

II Children’s play and activities: i.e. if they had something to do, if they played 
in pairs or in groups and if play could take place without planning. 



 

III Children’s experiences of places and people: i.e. if they had something to 
show me and to tell me, if there were any meetings with other persons, if the 
children talked about their own yard and appreciated green areas, if they had fun 
or not, if they were afraid being out and if they told me any memories from some 
places.  

The theoretical framework is based on Johan Asplund’s theory on social 
responsivity and G. H. Mead’s theory on social relations and his view of the 
importance of objects. The study also is based on three different place theories as 
expressed by David Canter, Christian Norberg-Schulz and Clarence Crafoord and 
Asplund’s view of place and placelessness. This study has made it clear that 
everything children do in their neighbourhood can be related to concrete places 
and things but it differed concerning what and how they played, what they 
experienced and what the meetings looked like – if any.  

Environmental qualities arise, as I have interpreted my results, when 
neighbourhoods and places are safe, when there are landmarks, places for 
meetings, possibility of orientation and sense of locality and when the places are 
varied and challenging. Conclusions are drawn regarding differences in social 
responsivity, if there is a sense of having a place of one’s own – that in the same 
time is shared by other people – and if places are responding. From these 
statements place identity can be seen as a merging of the qualities in places and 
the perceived sense of place as described above. To have opportunity to 
investigate the neighbourhood is also an important part of children’s informal 
learning. They learn how to read the surroundings and how to find the way in a 
town or in an environment. They get to know the neighbourhood and the world 
outside and so they also learn how to behave and how to control themselves and 
even the life. Results showed though that the children in the four areas made 
those experiences but, certainly, in different ways. 

Keywords: children, independent mobility, place, social responsivity, play, 
accessibility, participant observations of environment, informal learning. 
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FÖRORD 
 
 
 
 

Denna avhandling handlar om närmiljöns betydelse för barns rörelsefrihet 
och sociala utveckling. Jag var själv ett rätt försiktigt barn som inte gärna 
gav mig ut på okända marker eller vågade spränga gränser och jag tror att 
erfarenheter i närmiljön – utan att ledsagas av vuxna – bidrar till ett allmänt 
lärande och att barn rustas bättre för att hantera det okända i framtiden. 
Studien fokuserar vad barn kan göra och gör i sin närmiljö, vilka möten de 
gör och vad de uppskattar i relation till platsers tillgänglighet och kvaliteter. 
Närmiljöerna i fyra bostadsområden – och specifika platser där – utgör fyra 
forskningsmiljöerna.  

I mina yrkesroller som fritidspedagog, lärare och doktorand i pedagogik 
har barns utveckling och välbefinnande alltid intresserat mig – och inte 
minst hur deras vardagsliv ser ut. Detta, tillsammans med min fascination 
av olika miljöer, har bidragit till mitt intresse för vad närmiljön och dess 
platser egentligen betyder för barn. Min erfarenhet som pedagog har varit 
till stor fördel när jag intervjuade barnen i denna studie och blev guidad av 
dem i deras bostadsområden. Denna erfarenhet har lärt att mig att man 
måste ha ett uppriktigt intresse och lyssna på barnen. Jag har ställt mig frå-
gan vad jag vill med denna avhandling. Jag vill, enkelt uttryckt, ”slå ett 
slag” för barnen. Jag önskar verkligen att barn ska få leka fritt i stimule-
rande miljöer så länge de är barn. 

Som forskarstuderande har jag färdats en krokig väg från ett normativt 
synsätt till ett mer deskriptivt tänkande då jag försökt förstå vad barnen – 
och deras föräldrar – tycker och upplever. Fallgroparna var många. En hjälp 
på vägen var Sven Hartmans handfasta bok Skrivhandledning (2003) och 
forskarkurs i Skrivprocesser, som tillsammans med Johan Asplunds bok 
Avhandlingens språkdräkt (2002a), gav insikten att skrivsättet inbegriper 
både tanke och förståelse. 

Ett stort tack vill jag rikta till alla som – i stort som i smått – bidragit till 
denna avhandlings tillkomst. Några vill jag särskilt nämna: 

Ett alldeles speciellt tack till alla barn som entusiastiskt guidade mig runt 
i sina bostadsområden och på så sätt gjorde min förståelse för platsers bety-
delse för barn möjlig – och tack även till alla föräldrar som lät sig inter-
vjuas.  

Jag vill därefter tacka min handledare Ingrid Heyman, som – förutom 
handledning i ordets rätta bemärkelse – lärde mig att tänka själv och förstå 
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innebörden i tolkning och reflektion. Ingrid har dessutom uppmuntrat mig 
att själv ta plats, något som hela studien har kretsat kring. Ett extra tack för 
allt stöd i upploppet.  

Tack till Pia Björklid som fick mig att förstå att barn och trafik var så 
mycket mer än skolpoliser och som introducerade mig i det spännande 
forskningsfältet miljöpsykologi. 

Tack så till alla kollegor på Lärarhögskolan som stöttat mig på olika sätt: 
genomläsning, kloka synpunkter, glada tillrop, stöttande ord och mentalt 
stöd – och för att nämna några:  
Mie Vågberg Cedeberg, min under alla år närmaste doktorandkollega, vän 
och läsare. Annika Ullman, Eva Trotzig och Sven Hartman, läsare vid 
läsgruppsseminariet. Lars-Magnus Engström, klarsynt granskare. Monica 
Söderberg-Forslund och Anne Lidén för inspirerande samtal. Monika 
Olofsson och Lennart Backlund för redigeringsarbete. Alla deltagare i 
Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, där jag särskilt vill tacka Boel 
Englund. 

Min man Hans vill jag också tacka för allt stöd, men också för följande 
förlösande ord. Jag frågade Hans vad hans totala och fullständigt gränslösa 
utnyttjande av närmiljön som barn, hade gett honom och han svarade: 
”Självförtroende naturligtvis!”  

Tack också till mina barn, Charlotta och Stefan och mitt barnbarn Evelyn 
– för att ni stått ut. 

Och ett extra tack till alla hundvänner, två- som fyrbenta, för stärkande 
promenader. 

Dessutom vill jag tacka ansvariga på Vägverket och dåvarande Kommu-
nikationsforskningsberedningen som genom avsatta medel bidragit till 
denna avhandlings tillkomst. Trafiken antogs ha stor eller viss betydelse för 
barns rörelsefrihet, varför studien under några år finansierades av Väg-
verket och Kommunikationsforskningsberedningen. Studien har avrappor-
terats åren 1997 respektive 1999 (Heurlin-Norinder, 1997a; 1999a).   

Till sist vill jag rikta ett tack till Lärarhögskolan i Stockholm för forsk-
ningstid, förutan vilken denna studie inte kunnat slutföras. 
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PROLOG Karlas berättelse 
 
 
 

 
Karla går i fyran i en skola i Stockholms innerstad. Karla bor i Kvarterstad tillsammans 
med sina föräldrar och sin bror. Efter skolan går hon på fritids och det tycker hon är 
roligt. Karla har just sytt en jacka. En eftermiddag i veckan spelar hon flöjt och dit åker 
hon med sin mamma. I trean tränade Karla simhopp en gång i veckan. Karla tycker att 
det är stressigt med läxorna. Nästan varje helg går familjen på bio vid Saluhallen.  

Berättelsen nedan är min sammanfattning, en textkonstruktion, av en längre intervju 
och en deltagande miljöobservation tillsammans med Karla. Hur denna bearbetning gått 
till beskrivs senare i metodkapitlet. 

 
Vi har nästan alltid något att göra här och alla kompisar bor runt omkring. 
På rasterna och på helgerna – men bara när det är ljust – brukar jag och 
mina kompisar vara i Lunden och leka. Eller ”bara vara”. Vi brukar leka 
gräskrig och att vi gör mat. Vi sätter oss på ett berg och så hackar vi sönder 
en massa blad och så kladdar vi ihop dem. På rasterna hinner vi aldrig mer. 
Vi säger bara att det är mat och sedan måste vi gå, för det tar så lång tid. 
Man ska liksom ha så här mycket mat och så ska man ha mer mat. Så bru-
kar vi leka kungafamilj. Om alla som brukar vara med är där, brukar jag 
vara prinsessa. Och så leker vi häst. När jag gick i trean brukade vi hämta 
badkläder och springa ut och in i en plaskdamm i lekparken vid Gruvan. 
Vattnet var iskallt och det var jättekul. Så brukade vi ha lövkrig. En gång 
hittade vi en groda som vi fångade och tog med hem. Vi släppte ned grodan 
i vatten, men då tuppade den av. Den blev nog chockad när den blev ned-
släppt i det varma och gosiga vattnet, för den hade legat ute i kylan under 
löv. 

Min kompis blev rädd när en fullgubbe försökte komma in i hennes port. 
Han hade toapapper mellan tårna och en babymössa. Mamma och pappa 
vill inte att jag är i Lunden när det är mörkt för det finns en massa knäppa 
människor där. Det finns grottor uppe i Lunden, där vi brukade vara. De 
var mysiga. Det är hål i dem och förut var det bara barn som gick in där, 
men nu är det fullgubbar som sover där. Det skulle vara kul om man hade 
en ficklampa för det är väldigt mörkt där inne på dagarna också. Det finns 
en syrenbuske som vi brukar vara i. Det är ett hål i mitten där man kan gå 
in och så syns man inte. Och så finns det stigar. Det är liksom en hundpark 
just där – det är en bit av Lunden – och dit brukar vi gå. Så springer vi ige-
nom på de där stigarna. Sedan går vi konstiga vägar. Jag hittar nästan över-
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allt. Jag bara hittar – för jag gör det. Det finns en massa kolonilotter runt 
hela Lunden och där tycker jag det är kul och gå. Det är så fina tomter. 
Fulast i Kvarterstad är nog trappan vid gångtunneln till Lunden. Den är 
äcklig.  

Om vi inte är i Lunden så leker vi hemma – på ”gården bakom”. På vin-
tern är det bra pulkabacke där och annars kan man klättra i träd. ”Gården 
framför” mitt hus är den riktiga gården, men där är det bara en massa för-
bud. På sätt och vis kan jag förstå det, annars skulle det bli trasiga fönster, 
men barn måste ju få ha kul. Jag tycker inte att det här ska vara någon pen-
sionärsgård, där de gamla sitter och tittar ut på alla gulliga leksaker och 
säger: Gud så fint. Vi får inte spela fotboll, inte rita hagar och inte spela 
bandy – fast det brukar vi göra ändå. Det brukar stå varuvagnar litet här och 
var och dem leker vi med. Man kör varandra i dem och leker att den som 
kör är galen. Det finns tunnlar med jättefina blommor som ser ut som bana-
ner på en gård. Vi säger att det är bananträd. Det finns statyer där jag bor: 
en druvklase med en pytteliten koja inne bland druvorna. Och så finns det 
hästar. Den stora heter Karla som jag och den lilla heter Olle. Hästarna är 
bra för man kan rida på dem. När det blir mörkt går jag in.  
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INLEDNING 
 
 
 
 

Trehjulingen med sitt lilla flak och ”glad-känslan” när jag cyklade på grus. 
Doften av grus första vårdagen när vi, äntligen iförda lågskor, kunde hoppa 
hopprep och spela kula. Grusvägar som cykelhjulen knastrade emot och 
sandlådan som luktade sand. Känslan av sanden som först var len och torr 
och sedan, längre ned, blev kall och fuktig. Känslan i handen när man drog 
upp bilvägar i sanden. Hur läskigt det var att ha kull och kurragömma i 
trapphusen som hade anslutning till cykelkällaren. Och torkvinden där det 
luktade damm och där solen silade ned mellan väggbrädorna. Spänningen 
vem som skulle bli vald när man lekte Ria-ra. Och om man skulle bli först 
eller sist vald när det valdes lag till brännboll. Samhörigheten när vi hop-
pade långrep. Två som slog repet och de andra som hoppade strömhopp 
genom bågen. Inte alla klarade att hoppa in i en dubbelbåge. Speciellt inte 
pojkarna. Var man bara två, så knöt man fast ena änden av repet någon-
stans. Så kunde en slå och en hoppa. Skrapljudet av krita mot asfalt när 
man ritade en hage och det dova ”doff”-ljudet när stenen man sedan kas-
tade förhoppningsvis landade i rätt ruta i hagen. De kalla kedjorna som höll 
gungan och känslan i maggropen när man gungade nästan för högt. Känslan 
av lycka när vi stod på rad mot det låga räcket och sparkade upp iskanor på 
skolgården. Hur fötterna for fram och tillbaka fortare och fortare ju halare 
kanan blev. Hur förtjust man blev när man lyckades bolla treboll eller klara 
hela bondtolvan. Pirrskräcken när vi berättade spökhistorier för varandra på 
en vind och den underbara känslan av samvaro när vi satt i en ring på 
samma vind och kliade varandra på ryggen. I någons trädgård spelade vi 
teater med en filt som ridå, hängd över tvättlinan. Hela trädgården funge-
rade både som scen och åskådarplats. I skogsdungen stod de trogna häs-
tarna, det vill säga tre stora stenar, och väntade på att bli skötta och ridna. 

Dessa inledande rader är några av mina egna blandade minnen som 
spontant kom upp när jag arbetat med det insamlade materialet. Vad har då 
Karlas berättelse och mina egna barndomsminnen med varandra, och med 
denna avhandling, att göra? Alla tre texterna skildrar hur man som barn 
alltid gör något som har en relation till någon plats och ofta till andra barn, 
att barn använder sin närmiljö, om de får, och hur platser upplevs både 
fysiskt och känslomässigt.  

Barns närmiljö och dess platser är deras lek-, utvecklings- och läromiljö 
och denna avhandling handlar om hur barn – i sin vardag – använder sin 
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närmiljö. Studien bygger på barnens egna ord och upplevelser och handlar 
om barns vardagsplatser: om platskänsla och om närmiljöns och platsernas 
tillgänglighet för deras lek, aktiviteter och möten. Den handlar också om 
vilka kvaliteter som måste finnas i barns närmiljö för att bidra till deras ut-
veckling1. Barn tillbringar i stort sett all sin tid i sin närmiljö och en bety-
dande del av barnens möten med andra människor sker där. Det är genom 
dessa möten barnen utvecklas och växer till i klokskap och erfarenhet. Barn 
behöver rörelsefrihet, d.v.s. möjlighet att röra sig på egen hand, utan vuxna, 
i sin närmiljö för att i samvaro med andra utveckla sin personlighet, sin 
sociala förmåga och sin fysiska och psykiska hälsa. De behöver leka på ett 
varierat sätt, umgås och konfronteras med andra, stilla sin nyfikenhet, 
skaffa sig erfarenheter – både positiva och negativa, för att lära sig hantera 
olika situationer och för att få ökad självkänsla och större självförtroende.  

”Utemiljön fungerar som en utvecklingsmiljö för barn och är viktig för 
deras lärande om verkligheten: inte bara hur och var saker och ting finns 
och vad man kan göra med dem utan även hur de används av andra männi-
skor” (Nordström, 2002, sid. 21). Detta, menar jag, sker bl.a. genom social 
responsivitet, Johan Asplunds uttryck för det växelspel som sker i möten 
mellan människor i en omgivning där såväl platser som ting är av bety-
delse.  

Om barnen har fysisk rörelsefrihet torde den även skapa en mental rörel-
sefrihet som i sin tur har betydelse för barnens självständighetsutveckling 
vilket också ger ökad självsäkerhet. Detta kan bidra till att de lär sig att be-
härska sin omgivning, uppleva kontroll så att de vågar sig längre bort och 
att lita på sig själv med stöd av utemiljön, tillsammans – att vara många.  

Hur påverkas barn av att – i motsats till att ha rörelsefrihet – ständigt bli 
skjutsade till skola och aktiviteter i stället för att bara springa ut och leka 
spontant? Vad får det för konsekvenser om barn inte kan utnyttja sin när-
miljö utifrån sina utvecklingsbehov i den meningen att gömma sig, springa 
och krypa eller att möta och hantera faror? Övergripande handlar denna 
studie om relationen mellan vuxensamhället och barnsamhället: om olika 
maktperspektiv och vem som har rätt till närmiljön. Här finns en intresse-
konflikt där barnen har ett lågt ekonomiskt värde. Avhandlingen är inget 
ställningstagande mot bilism. Det är däremot viktigt att inse att konkurren-
sen om miljön mellan barn och trafik, är en del av bakgrunden till att flera 

                                              
1 Studien bygger på barnens egna ord och upplevelser och det är detta som bidrar till bl.a. 
förståelsen av närmiljöns kvaliteter, men det finns också ett ”vuxenperspektiv” avseende 
vad som kan betraktas som viktigt för barns utveckling. 
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internationella studier på 90-talet visade att barnen förlorat sin rörelsefri-
het2.  

 

Syfte  
För att göra avhandlingens syfte begripligt och sätta in det i sitt samman-
hang vill jag börja med att förtydliga att barns rörelsefrihet i fyra bostads-
områden inledningsvis var i fokus. En fråga gällde om barnen hade rörelse-
frihet, d.v.s. om de hade självständig tillgång till sin närmiljö och platser 
där3? I syftet låg att studera hur trafiken, om och i så fall på vilket sätt, 
påverkade barnens rörelsefrihet. En annan fråga rörde vad barnen tyckte om 
sin närmiljö och hur de använde den.   

Studiens initiala syfte är integrerat i avhandlingen så till vida att rörelse-
frihet fortfarande är ett centralt begrepp, men syftet har successivt också 
vidgats utifrån resultaten från två delstudier. Jag fann tidigt, vid bearbet-
ningen av det insamlade materialet, en skillnad avseende om det rörde sig 
människor i bostadsområdena och om barnen spontant mötte vuxna och 
andra barn. Två frågor tog form som rör jämförelser inom och mellan de 
fyra bostadsområdena: Vilka likheter eller skillnader finns avseende när-
miljöerna och dess platser? På vilka sätt skiljer sig barnens lek/aktiviteter, 
upplevelser och möten åt – eller liknar varandra? Och detta gäller även 
vilka möjligheter till aktiviteter/lek, upplevelser och sociala möten som 
finns.  

Det kunde inte bero enbart på trafiken eller föräldrars oro huruvida bar-
nen hindrades i sin rörelsefrihet. En fråga som väcktes var varför barnen i 
vissa områden hade massor att visa mig medan det i andra områden inte 
fanns någonting av värde att visa upp, enligt barnen där. Varför såg barnens 
lek och sociala liv så olika ut i de fyra bostadsområdena? Det var vid en 
fortsatt analys av resultaten som jag började ana att platserna som barnen 
vistades på hade ytterligare betydelser. 

Studien handlar om mötet mellan barn och andra människor och mellan 
barn och olika platser. Syftet med denna avhandling är att förstå och be-
skriva hur barns närmiljö/plats är konstruerad och utformad när den 

                                              
2 Studien har sitt ursprung i ett forskningsprojekt om barn och trafik. Inom forsk-
ningsgruppen i Miljöpsykologi och pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm bedrevs 
forskningsprojektet Barn och Trafik, åren 1992 – 98. I detta projekt ingick temapro-
grammet Barn – Trafik – Miljö. Se Björklid, 1992 och 1995.  
3 Att ha tillgång till närmiljön ser jag som synonymt med att ha rörelsefrihet och innebär 
till exempel att barnen kan gå ut själva, på egen hand, utan vuxna och utan att planera i 
förväg men också att de känner sig trygga. Upplevd oro (om än utan grund) kan bli ett 
mentalt hinder.  
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används och upplevs – såväl positivt som negativt – av barnen4. Jag ställer 
mig frågor som: hur ser platserna ut, vilka kvaliteter och vilka förutsätt-
ningar för möten mellan människor och mellan människor och platsen i sig 
finns, som kan tolkas som meningsfulla för hur barnen lär sig att behärska 
sin omgivning, se sammanhang, ta in platser etc., som i sin tur gör att de 
utvecklas till sociala och harmoniska människor? Problemområdet är att 
studera betydelsen av olika kvaliteter i barns närmiljöer och platser utifrån 
deras egna ord5. Huvudfrågorna är nu:  

 
• I vilken grad har barnen rörelsefrihet, som den definierats 

inledningsvis i detta avsnitt, som kan sättas i relation till de olika 
bostadsområdenas planering och utformning? 

 
• Vad är det som gör att vissa närmiljöer och platser verkar betyda 

något speciellt för barnen och att dessa platser används av dem på ett 
varierat sätt – och vice versa? Är det möjligt att beskriva kvaliteter i 
närmiljön som sålunda kan tolkas som meningsfulla platser i relation 
till barns utveckling? 

 
Studien bygger på barnens syn på sin närmiljö: hinder och möjligheter de 
upplever, i vilken utsträckning de självständigt kan använda närmiljön och 
dess platser, vilka möjligheter som finns till aktiviteter, lek, upplevelser och 
sociala möten – och vad de faktiskt gör – som kan antas ha samband med 
bostadsområdets utformning och karaktär?  

 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är skriven i fyra delar: I del I tas bakgrunden upp och de 
bostadsområden som utgör undersökningsområden presenteras. I del II tas 
teoretiska perspektiv och metoder upp. I del III presenterar jag resultaten 
från de två delstudierna och del IV innehåller slutligen analyser och slutsat-
ser.  

Del I. I kapitel 1 beskrivs ett urval av den barnforskning som jag funnit 
relevant för min studie. Vidare tas samhälleliga bakgrundsfaktorer upp så-
som planering av bostadsmiljöer samt den konkurrens som finns om när-
miljön och som också bidrar till att barn kan hindras från tillgång till sin 
                                              
4 Att förstå för att sedan kunna beskriva, den ordningen föreföll mig naturlig och logisk: 
man måste förstå något innan man kan beskriva det, men kanske är det tvärtom. Kanske 
måste man först beskriva något – för sig själv eller för andra – för att kunna förstå. San-
nolikt handlar det om ett dialektiskt växelspel precis som i en forskningsprocess. 
5 När man talar om hur ett bostadsområde är konstruerat och utformat, är det svårt att 
undvika att inte samtidigt tankarna för till någon slags värdering. Själva begreppet kvali-
tet kan uppfattas normativt, men med kvaliteter hänsyftas en samlad syn på närmiljöns 
utformning och möjligheter, som i sin tur bidrar till barns frihet och självkänsla.  
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närmiljö. Slutligen beskriver jag en miljöpsykologisk ansats, eftersom stu-
dien initialt byggde på en sådan. I kapitel 2 beskrivs de fyra bostadsområ-
den där studien bedrivits mellan åren 1994 – 1997. Det är en subjektiv be-
skrivning som sammantaget bygger på arkitektbeskrivning, barnens och 
föräldrarnas synpunkter och egna iakttagelser. Till dessa beskrivningar 
finns kartor, foton och barnteckningar områdesvis (se bilagorna 16 - 31).  

Del II. I kapitel 3 presenteras de teorier som studien bygger på: Asplunds 
teori om social responsivitet, G. H. Meads teorier om social samvaro och 
syn på tingens betydelse samt platsteorier. Samtliga teorier har relevans för 
att ge vetenskaplig tyngd ur ett sociologiskt perspektiv avseende barns 
möjlighet att – i sin vardag – ha tillgång till sin närmiljö och platser där: för 
lek och aktiviteter men inte minst för sin utveckling. Här beskrivs också 
avhandlingens centrala begrepp. I kapitel 4 återfinns metodologiska över-
väganden, hur studien genomförts samt urval. Här beskrivs metodval när 
man vänder sig till barn och en analysmodell som jag använt mig av. Slut-
ligen finns här en ingående redogörelse för varför jag valt att presentera en 
del av det insamlade materialet i form av konstruerade berättelser och hur 
jag gått tillväga.   

Del III. Kapitel 5 och 6 innehåller resultaten från enkätundersökningen 
och från intervjuer och deltagande miljöobservationer. I kapitel 5 finns 
även svaren som rör de öppna frågorna om barnens favoritplatser och favo-
ritsysselsättningar samt slutsatser kring enkätstudien. Kapitel 6 innehåller 
först en presentation av alla barn som deltog, ytterligare fyra barnberättelser 
samt sammanfattningar av resultaten från samtliga barn som deltog i stu-
dien. Resultaten presenteras områdesvis och här återfinns också resultaten 
från vad de s.k. rörelsekartorna visade.  

Del IV. I kapitel 7 diskuterar jag först metoderna som jag använt mig av, 
styrka och eventuella brister. Jag diskuterar även forskningsdilemman som 
rör generaliserbarhet. Därefter diskuterar jag platsers utformning och vikten 
av orienterbarhet. Jag går vidare med att analysera vad det innebär att plat-
ser upplevs som meningsfulla utifrån de teoriska begreppen social respon-
sivitet och platsidentitet. Avslutningsvis drar jag slutsatser kring resultaten 
från denna studie. 



 

 



 

DEL I   Forskningsöversikt och 
undersökningsområden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Vägen utanför var 
ganska stor med en bred 
remsa gräs i mitten. Men 
ännu var det glest mellan 
bilarna. Jag minns inte att 
någon någonsin varnade oss 
för trafiken, varken hemma 
eller ute på Södertäljevägen". 

Ylva Eggehorn: Kvarteret  
Radiomottagaren 
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KAPITEL 1. BARN OCH MILJÖN 
 
 
 
 

Barnforskning 
Barns och ungdomars uppväxt, livsvillkor och utveckling beforskas inom 
många discipliner: psykologi och utvecklingspsykologi, sociologi och kul-
tursociologi, pedagogik och antropologi för att nämna några – och med en 
mängd varierande fokus och perspektiv. Jag har här avsiktligt valt att be-
lysa några inriktningar inom barnforskning som jag bedömt har relevans för 
min studie och som – för att visa på aktualiteten inom dessa forskningsom-
råden – är exempel från senare tids forskning6. Detta ska med andra ord på 
intet sätt ses som en heltäckande forskningsöversikt. Min egen studie, med 
särskild hänsyn taget till platsens betydelse och med fokus på barns lek, 
rörelsefrihet, fysiska välbefinnande och utveckling i relation till den omgi-
vande närmiljön vill jag placera i ett sociologiskt perspektiv. Jag grundar 
studien bl.a. till stor del på Asplunds teorier om social responsivitet. Det 
sociologiska perspektivet motiveras också av att barns närmiljöer erbjuder 
platser där individ och samhälle möts. Studien handlar också om barns in-
formella lärande, där miljön har stor betydelse som läromiljö – både direkt i 
stunden och på sikt – varför studien också har ett pedagogiskt perspektiv. 
Allt barn gör och erfar i sin närmiljö bidrar till deras lärande i största all-
mänhet och jag återkommer till det7. Innehållet i avhandlingen tangerar 
även andra forskningsfält varav några berörs nedan. Ett av dessa fält är 
barndomsforskning och här vill jag nämna Clarence Crafoord, 1996, 
Gunilla Halldén, 2001 och Anette Sandberg, 2002. Dessa exempel visar 
också variationen inom ett forskningsfält. Crafoords psykoanalytiska studie 
beskriver barndomsminnen som en i efterhand möjligen skapad konstruk-
tion, relevant som sanning bara för den som upplever minnet (sid. 31). 
Syftet med Halldéns forskningsprojekt är att lyfta fram ett barnperspektiv 
på barns och ungdomars sätt att fundera över familj, identitet och framtid. 
Halldén skriver också att barndom formas i berättandet vilket blir möjligt 
genom en förståelse av världen och den egna platsen (sid. 15) och hon an-
                                              
6 Jag har medvetet valt att avstå från beskrivningar rörande delar av forskningsfältet som 
jag inte tar upp. 
7 Vid ett forskarseminarium, Plats och Lärande (Åkerblom, 2004), framkom vilken bredd 
som finns inom denna plats- respektive lärandeforskning: Närmiljön som lärmiljö, Bygga 
för lärande och Människan och landskapet.  
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lägger dessutom ett genusperspektiv. Sandbergs studier, som fokuserar 
vuxnas erfarenhet av lek, relaterar till föreställningen om barndom som 
psykisk struktur eller levande minne (sid. 24). I min studie minns barnen 
saker som har anknytning till såväl deras lek som platser. 

Annan forskning som min studie tangerar är sådan forskning som har 
tagit upp betydelsen av barns lek och rekreation (Engström, 2001). Lars-
Magnus Engström tar upp hur olika praktiker inom idrottskulturen såsom 
fysisk träning, tävling och rangordning och lek och rekreation påverkar 
barn och ungdom. Lek och rekreation omfattar aktiviteter där kroppsövning 
medför upplevelser av fart, rytm m.m. (sid. 73). Engström skriver att detta 
samt barns förtjusning i att gunga och åka kana innebär en upplevelse att 
behärska situationen. Engström tar upp följande aspekter (sid. 74): ”Idrott 
och sport som har lek och rekreation som det centrala och meningsbärande 
innehållet medför en inlärning där kroppsövning förknippas med att 

 
• det ska vara roligt, lustfyllt och spännande 
• den egna upplevelsen är viktig  
• det är här och nu som gäller  
• valfriheten ska vara stor” 

 
Detta har jag funnit ha relevans i relation till vad som framkommer i min 
studie rörande barns behov av tillgång till sin närmiljö. Närmiljöns utform-
ning har betydelse för uppfyllandet av samtliga nämnda aspekter. 

Exempel på aktuell barnforskning som rör barn i relation till platser och 
som visar likheter med mina studier är studier av Pia Christensen & 
Margaret O´Brien (2003), Katarina Gustafson (2002; 2004) samt Sarah 
Holloway & Gill Valentine (2000). Deras studier är också exempel på den 
omfattande forskning som pågår idag kring barns platser och livskvalitet i 
städer och barns närmiljöer i ett flertal länder. Här framhålls städers, när-
miljöers och platsers betydelse ur barnperspektiv och jämförelser görs 
mellan flera samtida städer. Christensen & O´Brien skriver att ett centralt 
tema i debatten kring livskvalitet i städer har varit ”how cities can become 
good enough places for children to live in alongside other generations” (sid. 
1). Just det att barn och vuxna kan leva tillsammans har inspirerat dem i sin 
forskning. I samma bok skriver Kim Rasmussen och Søren Smidt att de, i 
sin studie, förvånats över hur många olika bilder barnen – genom fotogra-
fier och berättelser – fångat av närmiljön. Detta var något som också gick 
tillbaka till områden som geografer kallat ”den fjärde miljön”: platser 
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bakom skolan, hemmet och lekplatsen (sid. 91)8. Gustafsson lät också bar-
nen använda kamera och fann i sin analys att barn genom sina bilder kon-
struerade en gemensam berättelse. Bilderna berättar om dem själva och om 
de aktiviteter som de gör tillsammans på sina egna platser (Gustafsson, 
2004, sid. 145). Samantha Punch (2000) beskriver hur barn på landsbygden 
i södra Bolivia sammanfogar arbete och fritid så att arbetet också blir roligt 
och tillåter dem social frihet att leka: t.ex. att se efter djur eller att hämta 
vatten (sid. 57). På detta sätt skapar de också kontroll över sin sociala värld 
som annars är mycket begränsad av de vuxna (sid. 58)9.    

Pia-Maria Ivarsson (2003) har studerat barns sociala interaktioner och 
hon beskriver förskolebarns konstruktion av gemenskap och visar att 
gemenskap inte finns av sig själv utan skapas och återskapas bland barnen i 
interaktion. ”Det tar sig speciella uttryck därför att det tar plats just där det 
gör” (sid. 13). Ivarsson utgår ifrån att ”barnen själva har en drivkraft att 
vilja vara samman: att dela tid, rum, ting och aktiviteter och att tillsammans 
skapa och ingå i gemenskap” (sid. 15). Jag ser detta gemenskaps- konstrue-
rande ha en parallell med Asplunds sociala responsivitet. I forskning som 
rör barn ser jag det som nödvändigt att forskning kring barnperspek-
tiv/barns perspektiv får en plats. Detta har beskrivits av bl.a. Halldén 
(2003), Bodil Rasmusson (1994) och Birgitta Qvarsell (2001; 2003). 
Qvarsell är en av de forskare som grundligt har analyserat begreppet per-
spektiv/barns perspektiv/barnperspektiv: ”det problematiska och nödvän-
diga barnperspektivet” (sid. 90 i Qvarsell 2001). Hon menar att t.ex. ett be-
grepp som ”utvecklingsuppgifter” kan bidra till förståelsen för vad barn 
från sitt perspektiv uppfattar och handlar gentemot, i konkreta sammanhang 
(a.a., sid. 99). Rasmusson skrev i en artikel på uppdrag av Barnombuds-
mannen, att ett barnperspektiv handlar om barnets syn på och upplevelser 
av sin egen tillvaro, att förstå att deras behov ser annorlunda ut jämfört med 
den vuxnes. Ivarsson (2003) diskuterar på samma sätt som Qvarsell och 
Rasmusson ovan den ”grannlaga uppgiften” att göra anspråk på att fånga 
barnens perspektiv och pekar bl.a. på vikten av att redovisa hur begreppet 
används (sid. 45). Hon tar upp tre olika aspekter som tidigare lyfts fram av 

                                              
8 W van Vliet har använt detta uttryck: ”Exploring the fourth environment ...” (1983). I 
min studie visade barnen mig bl.a. “gården bakom” som jag tror kan ses som exempel på 
den fjärde miljön.  
9 Trots att Jean Hillier´s och Emma Rooksby´s ”Habitus: A sense of Place” (2002), inte 
är barninriktad vill jag nämna den. Boken är en samling papers från en konferens kring 
habitus, ett av Bourdieus viktigaste begrepp och habitus skulle kunna identifieras som 
”social space: as a sense of one´s place and a sense of the other´s place”. Jag tror att när 
platskänslan upplevs som min – eller andras – är något som kan ha betydelse för mina 
tolkningar längre fram.  
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Qvarsell: 1. barnperspektiv som syn på barn 2. barnperspektiv som fokus på 
barn och 3. barnperspektiv som att se med barns ögon. I min studie försöker 
jag närma mig det tredje alternativet.  

Maria Nordström har gjort en utvecklingspsykologisk studie kring barns 
och ungdomars värdering av fysisk miljö i Sverige och Frankrike – deras 
känslor för platser (Nordström 2000, Del 1 och Del 2). Nordström, som 
bygger sina studier på barns uppsatser, tar upp skillnader mellan barns upp-
växtvillkor på landsbygden och i staden samt de olikheter som finns inom 
dessa världar. Studierna visade att känslan för platser hade grundläggande 
skillnader mellan de yngsta svenska och franska barnen men även likheter: 
”För dessa barn är platsen, där de lever, ett konkret uttryck för deras för-
ankring och hemhörighet i tillvaron (sid. 60, del 1). I del 2 karakteriseras 
stadsbarns skillnader mellan äldre svenska och franska skolbarn och här 
framkommer även en skillnad mellan att bo på landsbygd eller i stad10:  

 
Människorna i staden är i de flesta fall okända för individen och individen 
måste ständigt påminna sig om att relationen till platser i staden är beroende av 
hur man ser på platserna och att olika individer ser olika på platserna och 
annorlunda än man själv. Denna känsla för och medvetenhet om rumsliga livs-
villkor är troligen av ett helt annat slag än den platskänsla som landsbygdsbarn 
utvecklar.      (sid. 47) 

 
Nordström menar att variationen i villkoren för barnen kan ha konsekven-
ser för deras hållning till fysisk miljö och värdering av platser (del 1, sid. 
13). Jag nämner denna studie som exempel på att olika uppväxtmiljöer kan 
bidra till olikheter avseende t.ex. hemhörighetskänsla och platskänsla. 
Hanne Haavind slutligen, skriver (1987) att psykologin saknat förståelse för 
det allmänna (sid. 10) och att utvecklingspsykologins fråga ”Hur utvecklas 
barnet?” enbart kan besvaras om man studerar hur barnet använder sin 
miljö. ”Forståelsen av barnets utvikling kan starte med en registrering og 
beskrivelse av barnets miljø”, men här menar Haavind (sid. 13) inte att det 
är den fysiska miljön utan det sociala samspel som barnet ingår i som har 
betydelse. Detta utgör grunden för en social förståelse som man delar med 
andra. ”Barnets opplevelse av sine omgivelser avhenger hvordan det blir 
forstått av andre” (sid. 14). Haavind fortsätter (sid. 16):  

 

                                              
10 Jag vill bara nämna den forskning som Nordström tar upp, rörande svenskens kärlek 
till naturen – något som jag såg i min studie. Redan 1911 beskrev Torsten Fogelqvist 
detta fenomen. På senare tid har etnologen Åke Daun forskat kring detta och menar att 
naturkärleken har med svenskens sociala ovana att göra. Jag för ingen diskussion kring 
detta men man skulle kunna tolka det ur ett asplundskt perspektiv: som avsaknad av 
social responsivitet. 
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Skal debatten om hva som er barnevennlig bringes inn i et annet og mer 
fruktbart spor, må en studere den helhet av sosialt liv som barnet utsettes for, 
samt hvilken forståelse av barn som er innebygd i den kulturella 
tillretteleggingen. 

 
Haavinds studie har vidgat den psykologiska och utvecklingspsykologiska 
synen på barn till att ta in den sociala miljöns betydelse. I likhet med 
Haavind ser jag också betydelsen av den sociala miljön. Den är viktig – inte 
minst avseende mötena som är betydelsefulla för barnens utveckling, men 
till skillnad från Haavind fokuserar jag den totala miljön så att även den 
fysiska miljön, dess karaktär och objekt, blir synlig. Det sätt på vilket ett 
bostadsområde är planerat har bl.a. betydelse för hur det sociala livet 
gestaltar sig. 

 

Bostadsmiljöer och helhetstänkande  
Ur ett planeringsperspektiv är det viktigt att bostäder planeras och byggs i 
ett helhetsperspektiv. Närmiljön ska kunna bidra till att barn känner sig 
trygga och självständiga på ett sätt som i sin tur bidrar till deras möjlighet 
att behärska och ha kontroll över sådant som kan upplevas främmande och 
konstigt. ”Den offentliga miljön har vi alla tillgång till och utformningen av 
den har avgörande betydelse för vår trygghet, trivsel och sociala gemen-
skap”11. I en artikel om Housing Design: A Social Theory skrev Wood 
(1972, sid. 327) att de flesta byggnadsprojekt verkade vara planerade för att 
minimera eller förhindra tillfällig kommunikation mellan människor och 
informella möten. Wood menade istället att: ”Design should help aggrega-
tion of strangers become less strange, more familiar to each other” (sid. 
329). I samma bok avslutade Margaret Mead sin artikel om Neighbour-
hoods and Human Needs (1972, sid. 250) med följande ord: ”A principal 
aim in building a neighbourhood must be to give the child trust, confidence, 
and the kind of autonomy that can be translated into a strength to bear the 
strange, the unknown, and the peculiar.” Dessa två citat är två olika sätt att 
förstå varför bostadsplanering borde ske i ett helhetsperspektiv. I Plan 1997 
(nr 4) – en tidskrift från Föreningen för Samhällsplanering – stod följande:  

 
Staden som en arena för socialt umgänge. Här ligger utmaningen i att, inte 
minst med den fysiska planeringen som instrument, utveckla staden på ett 
sådant sätt att den upplevs som attraktiv och inbjudande för umgänge och 
socialt liv ... Stadspolitik handlar om hur vi kan utveckla våra stadsmiljöer för 
att förbättra levnadsförhållande för dess invånare. 

 

                                              
11 Prop. 1997/98:117, sid. 32. 
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Såväl insikten om denna betydelse hos miljön och goda ambitioner från 
samhällets sida fanns vid tidpunkten för min studie. Den s.k. Nollvisionen, 
med målet noll dödade i trafiken, blev en betydelsefull del av samhälls-
planeringen (Prop. 1996/97:137)12. Man menade att för att kunna förverk-
liga nollvisionens trafiksäkerhetsmål måste planeringen av bostadsområden 
just ske utifrån ett helhetstänkande (sid. 39): 

 
För att den faktiska hastigheten inom tätbebyggt område på sikt skall uppgå till 
högst 30 km/t vid tider och platser där gående och cyklister på ett planlagt sätt 
blandas med biltrafik, krävs att detta beaktas i den kommunala trafik- och 
bebyggelseplaneringen.  

 
Även i Kommunikationsforskningsberedningens forskningsplan (KFB, 
1997) framgick ett helhetstänkande (sid. 110): ”Stadsomsorg, skönhet och 
trevnad är begrepp som måste få större genomslag i planeringsarbetet” – 
det vill säga planeringen som gäller tillgänglighet och god miljö. Det 
offentliga rummet omfattar många olika miljöer, platser, alltifrån parker 
och landskap och stads- och bymiljöer till småskaliga trafikmiljöer, par-
keringshus, broar etc. Detta gäller i hög grad även barns närmiljöer och 
resultaten i min studie visar också att barn använder hela närmiljön – om de 
bara har tillgång till den. I regeringspropositionen Framtidsformer – Hand-
lingsprogram för arkitekter, formgivning och design, betonades att: ”Den 
offentliga miljön har vi alla tillgång till och utformningen av den har avgö-
rande betydelse för vår trygghet, trivsel och sociala gemenskap” (Prop. 
1997/98:117, sid. 32).  

Synpunkter som ofta framkom både när barnen och deras föräldrar i min 
studie talade om sitt bostadsområde, var om de trivdes och kändes sig 
trygga, om det fanns tillgång till aktiviteter och variation samt om de upp-
levde att de hade kontroll. De berörde att den sociala miljön hade betydelse 
och hit hörde såväl sociala kontakter, igenkännande som spontana möten13. 
En studie av Ulla Berglund (1996) visade samma sak: att andra människor 
har stor betydelse för hur man uppskattar och använder sitt bostadsområde. 
Berglund skriver att trots kritik för utformning, dålig utsmyckning, dålig 
skötsel och otillgänglighet för handikappade visade studien på vikten av 
den sociala aspekten. Ett skäl att t.ex. välja en viss väg var att det fanns en 
möjlighet att möta människor: ”Det var alltså människorna som gjorde 
                                              
12 Idag får Vägverket kritik för att ha missat Nollvisionen. Trots att Nollvisionen legat 
fast (se t.ex. Trafikutskottets betänkande 1997/98: TU 4 och Regeringskansliet interpella-
tion nr. 2002/03:32 har målen ännu inte lyckats få genomslag. Tvärtom visar aktuella 
siffror på en försämring i trafiksäkerhetsarbetet: Andelen barn upp till 15 år, som dödats i 
trafiken, har ökat med 15 % år 2003 jämfört med 1997 (Sv. D. 1/3 2004).  
13 Detta var även något som miljöpsykologerna Küller & Küller (1994) fann då de stude-
rade den fysiska utemiljöns betydelse för åldrande människor. 
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dessa platser värda att besöka” (sid. 77). Vikten av detta kan förstås i ljuset 
av intervjuerna i min egen studie. Det sociala livets betydelse är något som 
ständigt återkommer som något mycket väsentligt och är också något som 
jag lägger stor vikt vid i mina slutsatser14.  

Barns behov av tillgänglighet och säkerhet nämns också som en förut-
sättning för att uppnå ett transportsystem som passar alla (Prop. 
1997/98:56). Huruvida en miljö är tillgänglig eller ej kan också ”mätas” på 
olika sätt. I rapporten ”Barnen och den fysiska miljön” definierade barn-
miljöutredningen tillgänglighet (SOU 1975:36, sid. 71). Tillgänglighet är 
dels objektivt mätbart (gångavstånd från bostad till en aktivitet t.ex.), dels 
upplevd (både gällande avstånd och framkomlighet) men innebär även rät-
ten att använda en plats (både juridiskt och socialt). Berglund (1996) 
menade att tillgänglighet var en dimension med många aspekter: psykolo-
gisk, fysisk och social. Att kunna orientera sig är också en förutsättning för 
tillgänglighet och detta kommer jag att återkomma till flera gånger längre 
fram i texten.  

 

Konkurrensen om närmiljön 
Jag vill med detta avsnitt synliggöra bakgrunden till barns eventuella till-
gång till närmiljön. Jag har gjort en översiktlig sammanfattning av utveck-
lingen från fotgängarepok till bilepok för att ge en bild av med vilka krafter 
barnen konkurrerar om utemiljön. Stads- och trafikplanering har betydelse 
för vem som har tillträde till olika utemiljöer och det gäller för alla intres-
senter att ha argument – kanske t.o.m. makt – som väger tungt. Stina 
Sandels var pionjär på Lärarhögskolan i Stockholm redan i början av 70-
talet och bedrev banbrytande studier om barn och trafik. Sandels studerade 
barnen i deras naturliga miljöer och påvisade hur barnen begränsades av 
trafikmiljön utifrån utvecklingspsykologiska teorier (Sandels, 1972). I 
Sandels anda fortsatte studier kring barn och trafik framför allt genom Pia 
Björklids forskning, som bland annat bygger på en miljöpsykologisk ansats 
och att barnen aktivt samspelar med miljön (se t.ex. Björklid, 1991). Kon-
kurrensen om närmiljöns platser handlar till stor del om trafiken. Eftersom 
trafik antogs utgöra ett hinder för barns möjlighet att vistas ute på egen 
hand, när jag påbörjade denna studie, kommer detta avsnitt att fokusera tra-
fik.  

                                              
14 Samma resultat kom fram i den pilotstudie jag gjorde kring s.k.30-zoner i Stockholms 
innerstad (se Heurlin-Norinder, 1999b).  
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Konkurrensen om närmiljön är idag omfattande – barn, bilar, fabriker, 
grönområden, golf, bostäder, köpcentra – allt och alla konkurrerar om 
samma yta och många vill ha en ekonomisk vinst. Trafiken är en viktig 
faktor i denna konkurrens om närmiljön. I ett växande samhälle är fram-
komlighet viktig och har ett ekonomiskt mätbart värde. På barn går det inte 
att tjäna pengar och då förlorar barnen maktspelet om närmiljön – här finns 
inga kortsiktiga ekonomiska vinningar att göra. Barn placeras i en svag 
position med låg status varför deras närmiljö krymper. Bilen är ett 
transportmedel som utrymmesmässigt konkurrerar med barnens tillgång till 
goda uppväxtmiljöer. I 1991 års trafiksäkerhetsutredning Det framtida 
trafiksäkerhetsarbetet (SOU 1991:79) påtalades att barns rörelsefrihet hade 
beskurits på grund av biltrafikens krav på utrymme och framkomlighet. 
Biltrafikens ökning fick konsekvenser för trafiksäkerhetsarbetet. Aspekter 
som tas upp i detta avsnitt visar på ”en del av den komplexitet som råder i 
modern samhällsplanering, där medborgarnas krav på inflytande och rätt 
till goda stadsmiljöer skall kombineras med stark konkurrens om den 
attraktiva marken” (Ekström m.fl. 1994, sid. 8). En stor del av familjer i 
Sverige bor sannolikt i trafikintensiva tätorter. Från 1970 och fram till slu-
tet av 80-talet, som exempel, ökade persontrafiken med 40 procent 
(Gummesson & Larsson, 1992) 15. Kommunikationsforskningsberedningen 
skrev att resandet med bil hade ökat ytterligare och det var resor på fritiden 
som utgjorde den största kategorin (KFB, 1995). Även fortsättningsvis, 
under förutsättning av ekonomisk tillväxt, räknade man med en ökning vad 
gäller resandet. Det fanns ett givet samband mellan trafik och bebyggelse 
och både boende och social samvaro kräver ofta förflyttning. Trafik-
ökningen påverkade planering och bebyggelse i de svenska tätorterna. Som 
aktuell jämförelse har resandet med bil ökat med 7,6 % mellan 1997 och 
2002 och prognosen säger att det kommer att ske en ökning även framåt i 
tid (SIKA, 2004).  

Trafiksäkerhet som riktar sig till barn – och då avser jag inte säkerhet för 
barn i bil – har ett underordnat värde i jämförelse med framkomlighet – och 
då menar jag den framkomlighet som krävs för snabba gods- och varu-
transporter och privata bilresor. En annan anledning till att trafiksäkerhets-
arbetet får en lägre prioritet är att det saknas organisatorisk tyngd, vilket 
gör att framkomlighet prioriteras före trafiksäkerhet16. Med detta följer att 
                                              
15 Begreppet persontrafik är oprecist och kan t.ex. inte jämställas med privatbilism, men 
jag använder det här enbart för att visa att trafiken ökat och antas öka framöver. 
16 Att bilismen står i motsatsförhållande till barnen framkom i en artikel i Svenska 
Dagbladet (5/2 2004): ”Biltrafiken behandlas med största allvar, medan de gående 
[barnen, min kommentar] används på samma sätt som bilförsäljare använder bikini-
brudar”.  
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barns behov och intressen också får låg prioritet – och detta trots att Sverige 
ratificerat FN:s konvention om barns rättigheter till lek och rekreation an-
passad till barnets ålder (Utrikesdepartementet 1996, artikel 31; SOU 
1997:116). Detta måste ses som ett samhällsproblem och problemet är syn-
nerligen komplext där olika intressen kolliderar.  

Hur såg då den framtida trafiksäkerhetsplaneringen ut för barnens vid-
kommande vid tidpunkten för studiens start? Var deras rörelsefrihet medta-
gen i planeringen av åtgärder? I Regeringsproposition Transportpolitik för 
en hållbar utveckling betonades barnens behov särskilt. Man påpekade att 
barriärer på grund av trafik kunde försvåra barns tillgång till sin närmiljö. 
Vidare framhölls vikten av ett transportsystem för alla (Prop. 1997/98:56, 
kapitel 8.3.1). Det fanns risk för en negativ utveckling mot ett ensidigt bil-
beroende: ” En sådan utveckling ... medverkar till en successiv utarmning 
av stadslivet, förfulning av stadsmiljön, skapande av barriärer och en 
segregering mellan olika befolkningsgrupper. Ett exempel är hur barnens 
tillgång till sin närmiljö kan försvåras och kringskäras av trafikapparatens 
barriäreffekter” (sid. 64). Genomgående hade hälsoaspekten betonats tidi-
gare och det fanns en hög ambition från samhällets sida vad gällde trafik-
säkerhetsarbetet. Man ville minska olyckor och skador radikalt – inte minst 
på grund av de höga samhällskostnaderna som medföljde trafikolyckor17. 
Genom låga hastigheter och genom separering av oskyddade trafikanter och 
fordon skulle det yttre våldet minskas. Det var medborgarnas förutsätt-
ningar, behov och krav som skulle bli utgångspunkten för det långsiktiga, 
målinriktade trafiksäkerhetsarbetet. Min uppfattning är att det faktiskt fanns 
en hög ambition: barnen nämndes särskilt och några åtgärder vidtog. 1998, 
till exempel, genomfördes ett så kallat 30-zonsprojekt i fem stadsdelar i 
Stockholms innerstad, där barn fick delta och ge synpunkter. Jag fick upp-
draget av Vägverket att intervjua ett antal barn och gå ut med dem och titta 
på de trafikdämpande försöksåtgärderna (Heurlin-Norinder, 1999b). Ut-
vecklingen mot en hastighetsbegränsning till 30 km/t vid blandtrafik skulle 
öka tryggheten och skapa en bättre miljö18.  

Ekström m.fl. (1994) ställer sig frågan om planering handlar om att 
”viljestarka män vill genomföra sina visioner eller utopier om det goda 

                                              
17 Följande är ett exempel på olycksbilden i Sverige för tiden åren innan denna studies 
påbörjades; Mellan 1989 och 1994 skedde en minskning totalt vad gäller gående barn (7-
14 år) som dödats eller skadats i trafiken, medan en viss ökning kunde skönjas 1994 och 
1996. Den relativa dödsrisken varierade för olika trafikantgrupper. För en cyklist var 
dödsrisken ca 5 gånger högre och för människor till fots 8 gånger högre än vad som 
gällde för personbilstrafikanter (SCB, 1995a och 1995b; 1996.) 
18 Den 14/2 2005 genomförs 30-zoner i Stockholm, www.stockholm.se. Min studie in-
gick sannolikt som en förberedande del i detta beslut.  
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samhället” (sid. 10). Författarna ger en god översikt över industrialisering-
ens betydelse i detta sammanhang19: ”Den kanske viktigaste komponenten i 
industrialiseringsepokens stadsbyggnad var utbyggnaden av kollektiva tra-
fiksystem [...] Masstransport av människor längs stråk eller från förorter till 
städernas kärnor blev en väsentlig komponent i stadslivet. Trafiksystem och 
den byggda miljön ingick i ett slags symbiotiskt förhållande men när väg-
trafiken undan för undan tog över hegemonin under efterkrigstiden blev 
sambandet mellan trafiksystem och bebyggelse svagare [...] Hur skulle ett 
modernt trafiksystem som balanserar mellan kraven på individuell rörlighet 
och på stadens idé som en mötesplats för människor – inte fordon – se ut?” 
(a.a.). Med industrialismen och accelererande urbanisering följde trängsel 
och orenlighet i städerna, vilket i sin tur – genom ett växande missnöje – 
bidrog till ett breddat och stensatt gatunät (Ekström m.fl. 1994, sid. 20 – 
37). Industrialismen medförde också särskiljande mellan arbete och bostad 
och denna rumsliga åtskillnad skapade omfattande persontransporter. Detta 
blev en av de stora samhälleliga uppgifterna att lösa med såväl politiska 
som ideologiska förtecken. Drivande i tillväxtfrämjande projekt var, enligt 
Ekström m.fl., i stor utsträckning den ekonomiska eliten och politiska leda-
re på lokal nivå.  

Den moderna stadsutvecklingen gick ifrån en fotgängarepok till en bil-
epok20. Författarna skriver att stridsfrågorna kring bilen har varit många, 
och att stödet för bilismen har varit större än motståndet. Bilsystemet har en 
bred och folklig förankring, som stöddes av omfattande lobbyverksamhet 
men mot detta fanns också protester mot bl.a. höga vägprojektskostnader 
och miljöförstöring. Karin Sandqvist (1998) gjorde en psykologisk studie 
om bilens attraktionskraft och varför bilen har så stark ställning i dagens 
samhälle. ”Bilen är en av många moderna uppfinningar som berikar männi-
skors liv, men bilar har också några speciella egenskaper som skapar pro-
blem för samhället” (sid. 5). Förutom renodlad transportnytta är skälen 
många till att människan väljer ett liv i bil: bilar väcker känslor, de ger ökad 
rörelsefrihet och bekvämlighet och bidrar dessutom till en upplevelse av 
fart och ”makt”.  

 

                                              
19 Jag har valt att ha med denna korta historik eftersom den fungerar som en del av för-
klaringen till bilsystemets starka position. 
20 Detta ska inte ses som ett debattinlägg i ”bilens vara eller inte vara”, utan som en för-
klaring till de krafter som har betydelse för barns tillgång till närmiljön. 
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Hinder i barns närmiljö 
En äldre studie som fortfarande känns aktuell är Appleyards och Lintells 
från 1972. De studerade hur beboeligheten, ”liveability”, och gatumiljöns 
kvalitet påverkades av trafik. Deras undersökning visade skillnader rörande 
människors sociala möten i relation till hur trafikerad gatan var. Genom att 
jämföra tre gator med olika hög trafikintensitet fann Appleyard & Lintell 
att det fanns ett samband mellan trafikintensitet och omfattningen av social 
interaktion. Förutom att människor drog sig undan – både från umgänge 
med andra och från att engagera sig i den fysiska miljöns utformning – 
ledde den mest trafikerade gatan även till stress. Och trafiken fortsätter att 
öka: 

 
Trafiken ökade – som vanligt, fast mer [...] Bilen blir en tidsmaskin, nödvändig 
för att hinna alla måsten och för att transportera barnen till handboll, piano, 
taekwondo, babysim osv. Här tycks ingen snar förändring vara i sikte.  

Plan, Tidskrift för samhällsplanering, 2003, nr 1, sid. 24 
 

I mitten på 1990-talet visade flera internationella studier (Hillman et al, 
1990; Hillman, 1993; Tranter, 1993; Davis & Jones, 1996b; Van der Spek 
& Noyon, 1995, Vercesi & Iannaccone, 1995) att barn i allt högre grad 
förlorade tillgången till sin närmiljö. Ökande trafik, sociala faktorer och 
mörker var faktorer som bidrog till att barnen inte kunde gå till och från 
skolan eller till fritidsaktiviteter själva och inte heller leka oplanerat med 
sina kamrater.  

Den engelska studien av Mayor Hillman m.fl. (1990), väckte stort intres-
se och fick många forskare att påbörja liknande studier i andra länder. Min 
studie var en av dessa. Hillman m.fl. ställde sig frågande till det paradoxala 
i att, trots att biltrafiken ökat, hade olyckor med barn inblandade minskat. 
Från myndigheters håll hade man valt att tolka detta som att tra-
fiksäkerhetsarbetet lyckats väl. Men Hillmans resultat visade att så inte var 
fallet: det var barnens rörelsefrihet som hade begränsats. En jämförelse i 
fem bostadsområden mellan åren 1971 och 1990 visade följande resultat: 
1971 hade närmare 90 % av barn i åttaårsåldern gått själva till skolan, 
medan motsvarande siffra 1990 var 10 %. För barn i elvaårsåldern var mot-
svarande minskning från 95 % till 50 %. I stället blev barnen skjutsade till 
och från skolan i allt större utsträckning. Resultaten i undersökningen 
pekade på att en förklaring till reduceringen av olycksfall i trafiken var att 
barnen hade förlorat möjligheten att till exempel själva gå till skolan. 
Hillman, som var arkitekt och senare engagerad i transport- och hälsopoli-
tiska frågor, betonade vilka konsekvenser inskränkt rörelsefrihet på grund 
av trafik kunde få, inte bara rent olycksmässigt, utan även rörande barnens 
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hälsa och livskvalitet (Hillman, 1993; 1996). Hillman inspirerade till andra 
liknande forskningsprojekt kring transport, säkerhet och barns livskvalitet 
och hälsoaspekter (t.ex. Davis & Jones, 1996a, 1996b, 1997). Davis & 
Jones utvecklade en ny agenda för barns hälsa i stadsmiljöer utifrån frågor 
om rörelsefrihet och livskvalitet.  

Studier liknande Hillmans, i andra länder, visade också likartade resultat: 
i Australien fann Paul Tranter (1993) tydliga bevis för att barns rörelsefri-
het hade reducerats på samma sätt i Canberra under bara den senaste gene-
rationen. Tranter framhöll dessutom det faktum att när föräldrar tvingas 
skjutsa sina barn i allt större utsträckning, lades ytterligare en stressfaktor 
på redan stressade föräldrar. Detta skapade ängslan och oro hos föräldrarna. 
I Milano framhöll Monica Vercesi och Nicola Iannacone (1995) att även 
parkerade bilar stal barnens lekutrymme och i Amsterdam var 1/3 av bar-
nen, i en liknande studie samma år av Mieke Van der Spek och Rogier 
Noyon, så gott som aldrig ute och många barn lekte aldrig hemma hos kam-
rater. Hälften av barnen följdes av föräldrar till skolan. Vercesi & 
Iannacone (1995, sid. 5) drog följande slutsats: ”The experience of taking a 
stroll, with no precise purpose or exact destination, but just to explore the 
city and discover new things and places, doesn´t exist in the daily life of 
Milanese children”.   

Även vuxna kan känna oro för trafik med tanke på barnen. Björklid stu-
derade trafikmiljöer ur ett föräldraperspektiv (1996b; 2002) och skriver att 
föräldrar var oroliga att deras barn skulle skadas i en trafikolycka då barnen 
befann sig utan vuxna i trafikerade miljöer. I Segelsjö uppgav 50 % av för-
äldrarna att trafikfaror var ett skäl till att barnen inte gick ensamma till 
skolan. Mie Vågberg fann i sina studier om förskolepersonals upplevelser 
av och resonemang kring närtrafikmiljön att barnomsorgspersonal oroade 
sig generellt för barnens hälsa och säkerhet i utemiljön, men att trafiken 
bidrog till mer oro om förskolan låg i en trafikerad närmiljö (1994). 
Genomförda besparingar inom barnomsorgen i kombination med en trafi-
kerad närmiljö inskränkte möjligheterna att röra sig i närmiljön med barn-
grupperna – något som även påverkade dem i deras yrkesverksamhet, då de 
kände sig tvingade att arbeta på ett sätt som de inte tyckte var förenligt med 
deras pedagogiska synsätt (Vågberg, 1996). Trafikpolitiken hade således 
effekter på verksamheter som sannolikt inga stadsplanerare hade tänkt sig.  

Min första delstudie (Heurlin-Norinder, 1997a; 1997b) visade att i det 
bostadsområde som var mest trafikerat, blev störst andel barn skjutsade – 
något som bl.a. kunde hänföras till föräldrarnas oro för trafiksituationen. 
Intervjuerna med barn och föräldrar och de uppföljande deltagande miljö-
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observationer visade vilka konsekvenser trafiken faktiskt fick – men även 
vilka andra faktorer som spelade in.  

Det finns andra hinder än trafikerade gator i bostadsmiljöerna som mot-
verkar att barn får tillgång till sin närmiljö. Olika studier har visat att barn 
och ungdomar i städer, under flera årtionden, alltmer förlorat möjligheten 
till att använda sin närmiljö – och ha roligt där – på ett säkert sätt (Lynch, 
1977; Hart, 1987). Våld, förstörda lekplatser och skolgårdar samt narkoti-
kamissbrukare hade bidragit. Gaster (1991) studerade hur stadsbarns till-
gång till sin närmiljö hade förändrats under tre generationer och skriver 
också att det inte räcker med att barn har tillgång till närmiljön: ”The city-
scape today has much less to offer as a stimulus field for young minds (a.a., 
sid. 71). Resultaten från Gaster’s studie visade både på en minskning under 
nästan 100 år och på komplexiteten bakom: ”Neither crime, physical 
environmental decay, nor automobile traffic are solely to blame” (sid. 83).   

Kim Blakely (1995), studerade spansktalande föräldrars uppfattning om 
riskerna i ett amerikanskt arbetarklassamhälle. Blakely fann att föräldrar 
hindrade sina barn från att leka utomhus på grund av oro för den socio-
fysiska miljöns beskaffenhet. Trafiken ansågs vara det mest omedelbara 
hotet, men även faror som narkotika och överfall upplevdes som överhäng-
ande. De flesta mödrarna föredrog att barnen stannade inomhus om de inte 
kunde ”vaktas” av någon vuxen eller observeras från ett fönster. Robin 
Moore (1996) beskrev flera tänkbara skäl till varför barns tillgång till ute-
miljön hade minskat drastiskt. Trafikskador var ett skäl, ett annat var ”the 
Bogeyman Syndrome” eller så kallade ”Stranger Danger”, d.v.s. oro för 
”fula gubbar”, verkliga eller uppdiktade: ”Even parents who understand the 
importance of outdoor play, find themselves caught in the middle, between 
allowing freedom and fearing the consequences” (sid. 2). Utan tillgång till 
sin närmiljö förlorar barn möjligheterna till lek och möten med andra män-
niskor. Barns behov av lek innebär att det är viktigt att de får leka färdigt, 
leka utan avbrott, annars kan lekavbrotten leda till att barn slutar leka (se 
t.ex. Björklid & Fischbein, 1996a). Lars-Erik Berg (1982, sid. 20) talar om 
”ett yttre hot mot den goda leken” och bristande förståelse för barns till-
gång till en god närmiljö måste kunna ses som ett yttre hot.  

 



 37

En miljöpsykologisk ansats  
Eftersom miljöpsykologi initialt var en del av min teoretiska ram, är det 
värt att nämna några ord om denna ansats21. Den fysiska miljön är ju fortfa-
rande en viktig del i avhandlingen även om miljöpsykologi inte räckte som 
teoretisk grund. Miljöpsykologin utvecklades som ett nytt forskningsfält i 
slutet av 50-talet och under 60-talet i USA. 1958 bildade William Ittelson 
och Harold Proshansky en miljöpsykologisk forskningsgrupp och 1964 in-
troducerades begreppet ”environmental psychology” av Ittelson. Syftet var 
framför allt att studera samhälleliga problem som miljöförstöring, samban-
det mellan boendemönster, trängsel och social identitet. Studierna bedrevs 
företrädesvis i naturliga, vardagliga miljöer. Den fysiska miljön är påtaglig 
och konkret i människans liv och miljöpsykologin gjorde det möjligt att 
studera samspelet mellan individen och miljön å ena sidan och mellan den 
fysiska och den sociala miljön å den andra. Ett problem för miljöpsykolo-
gins del var dock att den uppfattades som teorilös22. 1970 provade 
Proshansky m.fl. en första pragmatisk definition: ”Environmental 
psychology is what environmental psychologists do” (sid. 5). Med åren har 
fler dimensioner lagts till och Mirilia Bonnes och Gianfranco Secchiaroli 
skrev att de trodde att den mest lämpliga definitionen av det miljöpsykolo-
giska fältet var “the area of psychology which is concerned with the rela-
tionships between psychological processes and processes of the socio-
physical environment” (1995, sid. 68).  

Proshansky m.fl. (1983) betonade också, vilket även framgår i Ittelson 
m.fl. (1974), att: ”there is no social environment that is not also a physical 
environment” (Proshansky & Fabian, 1987, sid. 23). Proshansky m.fl. 
(1995) påpekade också att den fysiska miljön är oupplösligt knuten till den 
sociala och kulturella miljön. Det finns ett stort internationellt intresse 
genom den bredd som miljöpsykologisk forskning representerar och genom 
IAPS23, en internationell organisation, anordnas årliga konferenser kring en 
mångfald teman. Miljöpsykologisk forskning är tvärvetenskaplig och om-
fattar bl. a. psykologi, arkitektur, kulturgeografi, sociologi och pedagogik 
(Pol, 1993).  

                                              
21 1987 publicerades en omfattande handbok om miljöpsykologi (Stokols & Altman, 
1987) 
22 1995 skrev Daniel Stokols om The Paradox of Environmental Psychology; ”A 
paradoxical feature of environmental psychology is that its identity as a distinct area of 
study has become more diffuse and transperent”, sid. 821. Ittelson hade samtidigt funnit 
att den önskade teoretiska ramen inte hade uppnåtts.  
23 IAPS betyder International Association for People – Environment Studies.  
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I Sverige finns omfattande forskning inom det miljöpsykologiska fäl-
tet24. En avhandling i miljöpsykologi på Lärarhögskolan i Stockholm hand-
lade om barns utemiljöer (Björklid, 1982). Som exempel på aktuell forsk-
ning idag kan nämnas inriktning mot miljövänligt beteende, trafik- och 
miljöfrågor, trafikbeteende, platsanknytning, stress, och effekter av fysisk 
och kemisk miljöexponering, ljusets inverkan på människors hälsa och väl-
befinnande, färgsättningens betydelse för upplevelsen av inomhus- och 
utomhusmiljöer, upplevelse av bostadsområden, platsens betydelse för 
lärande, ”sjuka hus” och riskupplevelser25. År 2002, för att nämna en aktu-
ell studie, gjordes en miljöpsykologisk analys av upplevelsen att växa upp 
och bo i ett segregerat bostadsområde (Nordström, 2002). Här nämns bland 
annat att natur och platsutrymme uppskattas av de flesta svenskar och att 
det fanns en stark tro på att närhet till naturen skulle ge barnen en god start 
i livet (sid. 1 och 7). 

Utformningen av den fysiska miljön kan skapa förutsättningar för rörel-
sefrihet och social samvaro, men kan även utgöra hinder. Barriär är ett 
miljöpsykologiskt begrepp för sådana hinder. Att den fysiska miljön kan ha 
ett värde i sig själv och skapa vissa känslor för miljön eller för den aktivitet 
som pågår där, framgår i mina intervjuer med barnen: en solig lekplats 
kunde upplevas mer positivt än en skuggig, trots att den soligare lekplatsen 
egentligen var tråkigare. År 1995 publicerade Bonnes och Secchiaroli en 
sammanfattning av miljöpsykologin utifrån ett psyko-socialt perspektiv. 
Författarna lyfte bl.a. fram betydelsen av platsen och platsidentitet i relation 
till människorna som vistades där – aktiviteter och fysisk design – ett syn-
sätt som också ingår i min teoretiska ram. 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen jag valt att lyfta fram dels 
visar hur fysisk och social miljö samspelar, dels att barn behöver tillgång 
till närmiljöer och platser för lek och rekreation för sin utveckling och 
hemhörighetskänsla, vilket bidrar till att de lär sig behärska olika situatio-
ner. Forskningsöversikten ger också exempel på att barn använder alla plat-
ser om de är tillgängliga – även platser som är osynliga för vuxna – och att 
de gör det på olika sätt. Platser är uttryck för barns förankring och tillhörig-
het i tillvaron. Barn vill vara tillsammans och har drivkraft att skapa egna 

                                              
24 En enkel sökning på nätet (sidor från Sverige) på ordet miljöpsykologi gav 501 träffar. 
25 Även Asplund (1983), som jag till stor del grundar min teori på, tog upp miljöpsykolo-
giska aspekter och refererar till Ittelson m.fl., (1974) angående miljöförstörelse. 
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gemenskaper, men hindras från detta bl.a. genom sin låga status i konkur-
rensen – med trafik i första hand – om närmiljön och dess platser.  

Bostadsmiljöernas utformning har i ett helhetstänkande stor betydelse för 
barns rörelsefrihet som kan betraktas om grundläggande avseende om bar-
nen får tillgång till sin närmiljö. Därför har jag valt fyra olika bostadsområ-
den för mina studier. Dessa beskrivs i nästa kapitel.  
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KAPITEL 2. FYRA BOSTADSOMRÅDEN 
ÅREN 1994 - 1997 

 
 
 
 

Till denna studie valdes fyra bostadsområden medvetet ut på ett sådant sätt 
att de skulle representera fyra olika typområden avseende dels trafikplane-
ring i människors närmiljöer, dels områdenas karaktär, ålder och bygg-
mönster. Under samtal med två arkitekter, Sten Leijonhufvud och Rolf 
Johansson vid KTH Arkitektur, Bebyggelseanalys, fick jag bekräftat att 
dessa områden verkligen kunde betraktas som typområden. I Stockholms 
kommun valdes bostadsområdena Kvarterstad och Flygstad. Dessa områ-
den hörde till norra Europas barntätaste områden vid studiens genomfö-
rande. Kvarterstad ligger på Södermalm som hör till Stockholms innerstad. 
Flygstad är en förort strax söder om Stockholm. I Huddinge kommun val-
des områdena Segelsjö och Barrängen. Huddinge kommun ligger söder om 
Stockholm och är fortfarande till stora delar obebyggd. Namnen på områ-
dena är påhittade. Inte för att göra bostadsområdena anonyma utan för att 
komma ifrån en alltför lokal eller utpekande prägel26. Då områdena kan ses 
som typiska kan mina resultat peka på sådant – kvaliteter eller brister – som 
kan betraktas som generella för liknande områden och tolkas som menings-
fulla för t.ex. barns platskänsla. 

En miljöbeskrivning av de fyra bostadsområdena i sin helhet genomför-
des utifrån ett arkitektperspektiv av Marie Ekblad (1995) och denna ligger 
delvis till grund för miljöbeskrivningarna nedan (bilagorna 16 – 19). Till 
varje områdesbeskrivning finns de kartor som Ekblad bidrog med (a. a.) 27. 
Hon lade särskild vikt vid att peka ut utrymmen för biltrafik, de skolorna 
barnen gick i, gångvägar och grönområden, kollektivtrafik samt andra plat-
ser där barnen kunde vistas såsom centrum, idrottsplatser, bollplaner och 
bad. Trafikens särskiljande betydelse avspeglar sig i att jag dels beskrivit 
områdena i ordalag som total trafikseparering alternativt genomfartsleder 
med tät trafik, men områdesbeskrivningarna färgas även av informationen 
från barnen och föräldrarna – och till viss del även av mina egna iakttagel-
                                              
26 Den som är bekant med områdena kommer att kunna känna igen gator, platser och 
byggnader i de bifogade kartorna och fotona. 
27 Ekblads kartor, som visar delar av alla områden utom Kvarterstad, illustrerades i 
samma skala (1:20 000 och 1: 4000) och med samma ritteknik för att områdena skulle 
kunna jämföras. Det var av utrymmesskäl som kartbilderna är lagda så att väderstrecken 
fick olika riktningar. 



 41

ser och upplevelser. Jag vill göra läsaren uppmärksam på att beskriv-
ningarna inte gör anspråk på att vara statistiskt korrekta eller på något sätt 
heltäckande utan här ingår sådant som är relevant för denna studie28. Infor-
mationen som ges bygger på ett urval av vad jag ser som viktiga ingredien-
ser för att ge en levande bild av respektive område. Urvalet har också med 
vad jag tolkat som miljöinslag som påverkade barnen – t.ex. om det fanns 
ett ungkarlshotell eller ett badhus.  

En studie av detta slag om den fysiska bostadsmiljöns betydelse – där 
både bostadsområdena som helhet och speciella platser, gårdar och bygg-
nader är viktiga – måste visualiseras (bilagorna 20 – 23 är foton över områ-
dena). Jag har valt att göra det på olika sätt – väl medveten om att varken 
foton eller kartor kan betraktas som objektiva29. De ska framför allt ses som 
ett komplement till texten för att bättre förstå hur de olika områdena såg ut 
– ett försök att i bild återge områdenas planering och karaktär. Avsikten är 
också att kartorna och fotona ska vara till orienteringshjälp när barnen 
berättar om sina närmiljöer och vissa platser30.  

Socioekonomiska faktorer har inte beaktats i denna studie men jag ser 
det ändå som värdefullt att i mycket grova drag, visa hur det såg ut i de fyra 
områdena. Siffrorna i tabellerna 1 och 2 nedan är hämtade från Utrednings- 
och statistikkontoret (USK, 1999 och 2004) i Stockholm stad respektive 
Huddinge kommuns centrala statistikfunktion och avser åren 1996 – 1998 
och 2002/2003. Att siffrorna inte är exakta beror på det tillgängliga under-
laget och även att det är två olika kommuner31.  

                                              
28 Avsikten med beskrivningarna är egentligen inte att områdena ska jämföras med var-
andra utan att, i varje område, lyfta fram sådant som jag t.ex. upplever som bidragande 
till att vissa platser kanske används eller ej. 
29 Det är lätt att förledas att tro att foton och videofilmer skulle vara ett objektivt sätt att 
återge verkligheten, men det är fortfarande den som håller i kameran som väljer ut vad 
från verkligheten som ska visas. Med kamerans hjälp kan man t o m förändra en miljö 
bara genom att använda ett vidvinkelobjektiv.  
30 Vill man se kartor, foton och teckningar område för område får man lov att bläddra i 
bilagorna enligt följande: Kvarterstad = bilagorna 16, 20, 24 och 28. Flygstad = bilagorna 
17, 21, 25 och 29. Segelsjö = bilagorna 18, 22, 26 och 30 och Barrängen = bilagorna 19, 
23, 27 och 31. 
31 Siffror gäller dels några av åren som studien genomfördes, dels senare år som jämfö-
relse. Siffrorna ska inte ses som ett statistiskt exakt underlag men man ser däremot de 
ungefärliga förhållandena så att man kan göra en grov jämförelse mellan områdena sam-
tidigt som man ser eventuella förändringar. Det finns problem med att visa siffrorna på 
detta sätt. Det har inte gått att få fram helt jämförbara siffror eftersom siffrorna avser 
olika år även när de finns i samma årsbok,. I USK 1999 t.ex. avser uppgifterna åren 1996 
– 1998. Vissa uppgifter saknas helt och har markerats med ett X. Ett annat problem är 
siffrorna avseende Barrängen: det går bara att få fram aktuell statistik för ett större 
bostadsområde där Barrängen ingår. Den sociala strukturen i hela området är sannolikt 
inte helt i överensstämmelse med Barrängen. 
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Tabell 1. Socioekonomiska uppgifter 1996-1998  
  
 Kvarterstad Flygstad Segelsjö Barrängen 
Folkmängd totalt 
7-15 år 

 4 935 
 724 

 8 629 
 1 522 

 X 
 1 296 

 X 
 1 783 

Medelinkomst 
20-64 år 

 213 400  171 400  X  X 

Bidragstagare 
(%) 

 7,5  X  2,0  14,0 

Invånare med utl. 
bakgrund (%) 

 16,0  28,0  13,0  24,0 

Arbetslösa (%)  3,6  4,5  2,6  4,9 
Utbildningsnivå, 
eftergymn. (%): 
25-44 år 
45-64 år 
25-64 år 

 
 
 51,8 
 49,9 

 
 
 34,8 
 32,7 

 
 
 
 
 32,0 

  
 
 
 
 20,0 

 
 

Tabell 2. Socioekonomiska uppgifter 2002-2003  
   

 Kvarterstad Flygstad Segelsjö Barrängen 
Folkmängd totalt 
7-15 år 

 4 857 
 740 

 8 591 
 1 408 

 X 
 1 518 

 X 
 1 907 

Medelinkomst 
20-64 år 

 297 100  216 300  298 400  227 800 

Bidragstagare 
(%) 

 3,1  X  1,0  6,0 

Invånare med utl. 
bakgrund (%) 

 15,0  30,0  13,6  24,8 

Arbetslösa (%)  3,3  4,3  1,5  3,3 
Utbildningsnivå, 
eftergymn. (%): 
25-64 år 
 

 
 
 55,7 
  

 
 
 39,5 
  

 
 
 32,0 

 
 
 21,0 

 
Här följer nu en presentation av de fyra bostadsområdena var för sig32. Om-
rådesbeskrivningarna inleds först med en sammanfattning avseende trafik-
planeringen. Därefter följer en tolkning av mig, utifrån Larssons definition 
av typen stadsideal (1994, sid. 13). 

 

                                              
32 Områdena beskrivs som de såg ut när jag träffade barnen och deras föräldrar. Eventu-
ella förändringar som skett därefter tas inte upp här. Eftersom bostadsområdena finns 
kvar – med eller utan förändringar – har jag valt att skriva detta avsnitt i s. k. historiskt 
presens.  
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Kvarterstad 
 Ett modernt trafikfritt innerstadsområde från 90-talet, 

omgärdat av trafikerade stadsgator. 
 Stadsideal: den täta, stadsmässiga staden – områden med 

flerbostadshus. Sluten eller nästan sluten kvartersstad. Vissa 
former av kompakt gårdsbebyggelse. Den stora eller mellan-
stora staden som ideal. 

 
År 1995 bodde 4.600 människor i Kvarterstad, i 2.900 lägenheter. 1200 
barn var upp till sex år och 400 barn var mellan sju och tolv år. Vid tid-
punkten för enkätstudiens början, 1994/95, låg samtliga fyra skolor som 
ingår i studien utanför själva området, vilket gjorde att barnen var tvungna 
att passera minst en trafikerad väg för att komma till skolan (se bilagorna 
16 och 20).  

Kvarterstad är ett modernt innerstadsområde i Stockholm. Området lig-
ger i en dalgång – här låg för länge sedan en sjö – vilket gör att området 
ligger lägre än den omgivande gatunivån och är trafikseparerat, men i stäl-
let omgärdat av trafikerade gator. Kvarterstad, som tidigare var en järn-
vägsstation, stod klart 1993 och består av flerfamiljshus – vanligen sju 
våningar höga – med postmodernistisk utformning, vilket gör att området 
särskiljer sig från omgivande bebyggelse. Området är kompakt byggt och 
varje kvarter har en egen gård. Ett gångstråk sträcker sig igenom hela om-
rådet som gör att man kan ta sig till ett stort affärscentrum med bland annat 
en saluhall och biografer, inomhusbad, bibliotek och restauranger samt 
grönområden utan att behöva passera några gator. Alla bostadsentréer kan 
nås via detta gångstråk. Garage är byggda under jord. Lägenheterna är 
antingen hyresrätter tillhörande allmännyttan (vilket är den vanligaste 
boendeformen) eller bostadsrätter. I Kvarterstad finns även kollektiv-
boende.  

Utanför skolorna är hastigheten begränsad till 30 km/h. Till en av dessa 
skolor finns en gångtunnel under en stadsdelens mest trafikerade genom-
fartsgator. En gata som utgör en naturlig gräns mot Kvarterstadsområdet, 
blir samtidigt en barriär för barn på väg till en av skolorna. Denna gata fun-
gerar – trots förbudsskylt – även som genomfartsgata, som genom sin ut-
formning inbjuder till höga hastigheter. För att hindra bilister från att köra 
fortare än 30km/t har man gjort avsmalningar. Här ligger också ett ung-
karlshotell. 

År 1996 tillkommer en ny skola som har två klasser och som ligger inom 
själva bostadsområdet, vilket gör att barnen som går där inte behöver korsa 
någon gata. Här går ett av intervjubarnen. Mittemot en av skolorna ligger 
ett stort grönområde, och i anslutning till detta finns en stor och väl utnytt-
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jad idrottsplats och ett välskött koloniområde med småstugor och pyntade 
trädgårdar. Kvarterstad är väl försett vad gäller kommunala kommunika-
tionssätt: ett flertal busslinjer, tunnelbana och pendeltåg. Inom bostads-
området finns en lekplats och strax utanför Kvarterstad finns ytterligare två 
stora lekplatser med parkleksverksamhet. I en av parklekarna finns en 
grotta som förr hade droppstenar. För ungdomar finns några ställen med 
diskotek och pingis. 

Till Kvarterstads speciella karaktär bidrar framför allt två bostadsbygg-
nader med mycket särpräglad arkitektur33. Det höga tornet utgör fortfarande 
ett så kallat landmärke. I Kvarterstad finns även statyer i form av en stor 
druvklase och två hästar, ”Olle och Karla” och mindre skulpturer. Dessa 
fungerar både som utsmyckning och som lekredskap. Inne i saluhallen finns 
en hög staty i form av en apa som slår ihop en cymbal när man trycker på 
en knapp.  
 

Flygstad  
 En modern 80-talsförort med stadskänsla och med trafike-

rade gator, som till viss del utgörs av s.k. säckgator men 
också av två stora genomfartsgator.   

 Stadsideal: den täta, stadsmässiga staden – områden med 
flerbostadshus: Sluten eller nästan sluten kvartersstad. Vissa 
former av kompakt gårdsbebyggelse. Den stora eller mellan-
stora staden som ideal. 

 
1995 bodde här 8.300 människor i 3.500 lägenheter. 1.600 barn var upp till 
sex år gamla och 800 barn var mellan sju och tolv år (se bilagorna 17 och 
21). 

Flygstad, söder om Stockholm, är en modern 80-talsförort av stads-
karaktär med trafikerade gator. Området ligger på Flygstadsfältet som tidi-
gare fungerade som sportflygfält och under en lång period även användes 
för segelflygets skolverksamhet. Här fanns också utrymme för modellflyg 
och hundkapplöpning. Hundkapplöpningsbanan finns kvar idag, liksom en 
nedlagd modellbilbana. Mot den tredje sidan gränsar ett mindre industri-
område och på den fjärde sidan går en stor trafikled. Förutom fältet finns ett 
större skogsparti alldeles intill området. De boende har närhet till större 
friluftsområden med ett utomhusbad. Stora delar av Flygstadsfältet finns 
kvar på två sidor om bostadsområdet och utgör ett stort sammanhängande 
grönområde. 

                                              
33 Dessa byggnader ledde också till häftiga debatter avseende utformningen. 



 45

Bostadsområdet, som invigdes 1984, är format enligt en rutnätsplan och 
de flesta gatorna är återvändsgator, så kallade säckgator. Flerfamiljshusen 
dominerar – vanligen fyra våningar höga. Samtliga hus är röda och hela 
bostadsområdet bryter av på ett markant sätt mot det platta Flygstadsfältet. 
Endast ett tolvvåningshus markerar den östra änden av området och utgör, 
precis som det höga tornet i Kvarterstad, ett landmärke. I öster ligger också 
ett mindre område med radhus, byggda av de boende själva och mittemot 
en dubbel rad med nya femvåningshus som skiljer sig utseendemässigt från 
det ursprungliga Flygstad. Ungefär hälften av bostadshusen tillhörde all-
männyttan och hälften är bostadsrätter.  

Lekgårdarna, som finns inom varje ”husblock” i Flygstad, är trafiksepa-
rerade och så gott som samtliga parkeringsplatser är förlagda till ett antal P-
hus spridda inom hela området. Parkeringshusen är byggda i samma stil 
som bostadshusen för att smälta in i miljön. Det finns två större gator varav 
den ena är en bred och rak allé, Flygstads Allé. Här råder 30 km/h och för-
bud för genomfartstrafik bortsett från yrkestrafik34.  

Inom området finns affärer och post, restauranger, Kulturhus, före detta 
Folkets hus och två kyrkor samt ett ”Ungdomens Hus” 35. Ungdomens Hus 
är öppet på eftermiddagarna för barn på mellanstadiet och på kvällarna för 
de äldre barnen. Utmed allén ligger själva centrum med bland annat små-
affärer, till exempel skoaffär, presentaffär, video- och godisbutiker, Kultur-
huset, en frikyrka och tunnelbanan. Svenska kyrkan ligger en liten bit 
bortom centrum. Både svenska kyrkan och frikyrkan har ett varierat utbud 
av aktiviteter från vanliga gudstjänster till innebandy och konserter. Intill 
Kulturhuset finns minigolfbana och i Kulturhuset finns bibliotek och här 
visas också film. I nära anslutning till radhusområdet och det stora grön-
området ligger ett alkoholisthem. På fältet ligger också en parklek med 
smådjur som barnen får sköta om. Kommunikationerna till Flygstad består 
av bussar och tunnelbana. Här finns också ett Medborgarkontor. 

Barnen i studien går i tre olika skolor. Två av dessa ligger inom själva 
bostadsområdet medan den tredje skolan ligger i en närliggande förort i 
anslutning till en del av Flygstadsfältet. Huruvida barnen måste korsa 
någon bilgata på väg till skolan eller inte, beror på hur de bor i förhållande 
till de mindre gatorna i området respektive de två större genomfartsgatorna. 
Till skolan som ligger utanför Flygstad har barnen en helt bilfri skolväg 

                                              
34 Inom området finns ett trafikljus. En pappa sade: ”Man brukar skämta och säga att 
finns det ett trafiklyse någonstans så är det en stad.” 
35 Enligt Dagens Nyheter, 24/4 1999 hade Kulturhuset lagts ned och Ungdomens Hus 
drabbats av kraftiga nedskärningar. I denna avhandling beskrivs hur barnen/ungdomarna 
och föräldrarna upplevde Flygstad innan dessa förändringar inträffade. 
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som gör att de kan cykla eller gå. Tack vare det ökande antalet uppväxande 
barn finns numera även ett antal mindre skolenheter.  

I Flygstad görs insatser för att bibehålla en lugn utemiljö. Dels de natt-
vandrande föräldrarna, de s.k. ”Skyddsänglarna”, dels en organisation, 
”Lugna Gatan”, som framför allt består av yngre människor36. Det finns 
dessutom cyklande kvarterspolis. I Flygstad ordnades ”Flygstadsfestiva-
len”, loppmarknader och majbrasa37. 

 

Segelsjö 
 Ett typiskt villaområde från 1920-talet med tät trafik, fram-

för allt på de två stora genomgående trafiklederna men även 
på de mindre villavägarna.  

 Stadsideal: den gröna park- och naturstaden – förstadspräglad. Den 
glesa villa- eller radhusstaden. Idealet ”staden på landet” 

 
År 1995 bodde 5.500 människor i 3.300 bostäder i Segelsjö. 600 barn var 
upp till sex år och 400 barn var mellan sju och tolv år (se bilagorna 18 och 
22). 

Segelsjö är ett utpräglat villasamhälle från 1920-talet. På vissa ställen är 
det mycket tät trafik, medan andra mindre vägar är nästintill helt fria från 
trafik. Segelsjö, som från början har haft en sommarstugekaraktär, har för-
tätats med villor, rad- och kedjehus samt enstaka flerbostadshus. Så gott 
som alla bostäder i området är privatägda. Drygt 80 % av bostäderna är 
småhus/villor och nästan hälften har fem rum eller mer. 

Terrängen i Segelsjö är kuperad och på en bergshöjd i nordväst finns 
delar av en fornborg bevarade. I ladugården från 1840 finns ett mycket 
gammalt stall inrymt, som är i stort behov av upprustning38. Området grän-
sar till ett mindre industriområde på norra sidan och till ett stort industri-
område på västra sidan. 

Vägnätet inom Segelsjö uppstod utan planerares hjälp, då markägaren på 
1920-talet styckade och sålde sin jordbruksmark till småhusspekulanter. 
Segelsjö domineras av små och mellanstora villagator varav vissa saknar 
                                              
36 Ferdinand och Fang, som presenteras senare, har synpunkter på detta: ”Skyddsäng-
larna” tycker de är onödiga men att ”Lugna Gatan” finns tycker Fang känns tryggt. De är  
också ”schyssta”.  
37 Under den tid som studien pågår görs vissa förändringar: bland annat läggs affärer ned 
medan man å andra sidan får en bankomat, något som varit mycket efterfrågat av invå-
narna i Flygstad. Vårdcentralen läggs också ned och postkontoret får begränsade öppetti-
der.  
38 Det pågår livliga diskussioner under studiens gång kring att bygga ett nytt stall, vilket 
nu är gjort.  Där det gamla stallet ligger finns istället en ny skola och klasserna har namn 
efter några av hästarna.   
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trottoar. Vägar går fram till samtliga villatomter. Trafiksystemet är 
omodernt och försök har gjorts för att anpassa det till dagens bilsamhälle. 
Kommunen lät bland annat asfaltera vägar och anlägga några trottoarer. 
Vissa vägar är stängda för genomfartstrafik. Boende och besökande till rad- 
och kedjehusområdena får parkera utanför bebyggelseområdet. På vissa 
villavägar har de boende själva satt ut farthinder i form av blomlådor eller 
låtit skruva fast små plåthinder i asfalten39. Det finns två starkt trafikerade 
genomfartsleder och där dessa två vägar korsar varandra ligger Segelsjös 
centrum som består av mataffär, tobaksaffär, ett postkontor och ett kombi-
nerat bageri och konditori. Här ligger också områdets enda skola, 
Segelsjöskolan40, som barnen i studien går i. Så gott som ingen skolväg är 
bilfri. Nästan alla barn måste gå över minst en trafikerad väg, de flesta över 
flera, för att komma till denna skola. Under den ena av de två genomfarts-
vägarna alldeles intill skolan finns dock en gångtunnel. Ytterligare en 
gångtunnel finns inom villaområdet41. Alla barn i årskurs sex måste – från 
skolans sida – någon gång stå som skolpolis.  

I Segelsjö finns en större lekpark, elljusspår och idrottsplats42. Segelsjö 
ligger i direkt anslutning till öppna fält och ängar samt stora skogspartier 
Inom området finns en insjö och ett stort friluftsområde. De kollektiva 
kommunikationerna bestod i huvudsak av bussar med fem busslinjer, med 
vilka man kommer till ett närliggande centrum och tunnelbanan där. I kyr-
kan, som ligger inom villaområdet, finns olika aktiviteter för barn: barn-
timmar, mellanmål, man kan spela spel och leka – och så finns stället där 
man döps, berättar en flicka i en intervju. Kyrkan har också körverksamhet. 

 

Barrängen 
 Ett trafikseparerat radhusområde från 80-talet med en 

genomgående matarled. 
 Stadsideal: Den täta, stadsmässiga staden – områden med småhus. 

Sluten eller nästan sluten kvartersbebyggelse. Vissa former av kom-
pakt gårdsbebyggelse.  

 
År 1995 bodde det 5.700 människor här i 2.000 bostäder. 900 barn var upp 
till sex år och 600 barn var mellan sju och tolv år (se bilagorna 19 och 23).  

                                              
39 Dessa hinder såg ut som små ”spöken” som ”vek” sig om man körde på dem. 
40 Medan intervju- och miljöobservationsarbetet pågår höll man på med att anlägga en 
rondell på en av de stora trafiklederna, samt nya cykelbanor utanför skolan.  
41 1996, d.v.s. efter datainsamlingen, var arbetet i gång med att förbättra de gåendes 
trafikmiljöer i Segelsjö.  
42 Av denna park fanns år  2003 endast resterna av en bänk kvar. 
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Barrängen är ett till största delen trafikseparerat bostadsområde som fär-
digställts under 1980-talet. På 1930-talet styckades vissa delar av Barr-
ängen till små sommarstugetomter och på 1940-talet styckades omgivande 
marker till fritidshustomter som bebyggdes med villor. Nuvarande bebyg-
gelse följer dock inte det gamla planmönstret utan en helt ny områdesplan 
fastställdes 1975. Äldre trädgårdsanläggningar och trappor vittnar om 
svunna tider. Området domineras av radhus, vilka står inflyttningsklara 
1983. Ett flertal radhus är hyresrätter. 

Barrängen är kuperat och består av skogsklädda berg och dalgångar. På 
gångavstånd från bostadsområdet ligger en havsvik med två badplatser och 
ett gammalt torp från 1700-talet. Radhusområdet är till största delen trafik-
separerat vilket innebar att såväl de boende som besökande parkerade utan-
för själva bebyggelsen. Till villorna, som ligger alldeles invid radhusområ-
det kan man köra ända fram med bil. Området är byggt så att radhus-
längorna – som varierar något till karaktären – bildar grupper, mindre bo-
enheter, med småvägar som förbinder dem med varandra. Det finns små 
lekgårdar med sandlådor och gungställning – ibland också med små lekhus 
– mellan radhuslängorna. Detta ger en smått idyllisk känsla. Till en av 
skolorna i området, Barrängsskolan – som också barnen i studien går i – 
finns både gångbro och gångtunnlar som gör skolvägen dit helt bilfri för 
alla barn i radhusområdet. På Barrängsskolans skolgård finns en staty före-
ställande en häst, ”Barrängsshästen”.  

Genom området går en större matarled, som delar området i två delar. 
Här kör bussen och där den vänder ligger en mindre dagligvaruaffär, all-
mänt kallad ”Lill-ICA, men annars finns de närmaste affärerna framför allt 
i ett närbeläget inomhuscentrum, på gångavstånd från radhusområdet. Kol-
lektiva transportmedel utgörs av bussar och pendeltåg. 

 

Sammanfattning 
Av beskrivningarna har framgått att bostadsområdena verkligen kan ses 
som typområden genom att de skiljde sig åt på flera sätt. Beskrivningarna 
blev också olika omfattande, vilket delvis speglar områdenas karaktär och 
utbud. Beskrivningen av Kvarterstad är den fylligaste vilket naturligtvis 
beror på att det är ett område som har stort utbud. Att Barrängen å andra 
sidan får den minst omfattande beskrivningen, kanske beror just på att bar-
nen vistas inom ett ganska litet område medan alla affärer ligger utanför 
själva bostadsområdet. Beskrivningarna bygger ju till stor del på barnens 
utsagor. Skillnaderna mellan bostadsområdena söker en teoretisk förståelse 
som följer i nästa kapitel. 



 

DEL II   Teoretiska perspektiv 
och metodbeskrivning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Forskningsfråga, kun-
skapsintresse, vokabulär, sätt 
att varsebli, representera, 
bedöma och vikta olika ele-
ment som gör anspråk på att 
säga oss något om ”verklighe-
ten” (data), teori och meta-
teori, framställningssätt, an-
språk på auktoritet, etc. ... 
inget av detta kan tas för givet 
eller hanteras enkelt utan allt 
kan och bör problematiseras.” 

 
    Alvesson & Sköldberg  
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KAPITEL 3. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

 
 
 

Barnet i miljön 
Människan kan inte leva isolerat. Genom att möta andra lär hon alla dolda 
och synliga regler i vardagen. Därför är det nödvändigt att möta andra för 
att socialiseras. Genom att möta andra får man syn på sig själv och får ökad 
självinsikt. I växelverkan med andra skapas medvetande och jaguppfattning 
och genom dessa möten utvecklas människan och blir sålunda rustad för 
livet. Asplund menar att ”vi överhuvudtaget inte kan tänka oberoende av 
andra och till yttermera visso till tesen att vi överhuvudtaget inte finns till 
oberoende av andra” (1972, sid. 131). Jag utgår från teorier och synsätt som 
framhåller att människor utvecklas tillsammans med andra. Jag menar 
också att det krävs en miljö där möten med andra kan ske men som även 
innebär ett möte med miljön i sig, en upplevelse av själva platsen. I studien 
handlar det både om mötet mellan barn och andra människor och mellan 
barn och olika platser43. De forskare som jag refererar till som inspirations-
källor för val av metod (Björklid, Hart, Moore, Nordström, Rasmusson och 
Skantze; se metodkapitlet) har alla påpekat vikten av att barn har tillgång 
till sin närmiljö och gett positiva exempel på hur barnen använder närmil-
jön/utemiljön. Hart kan kanske ses som en pionjär på området med sin 
inspirerande bok, Children´s Experience of Place (1979). Här ges en mängd 
exempel på med vilken glädje barnen vistas och leker i olika utemiljöer. 
Hart studerade barns utforskande och användande av, kunskap om och 
känsla för platser. Syftet var att upptäcka landskapet som det existerar för 
barn. I introduktionen (sid. 3) skriver Hart: ”Where do children go when 
they leave their homes each day, how do they differentiate the environment 
into places and how do they feel about these places?” Jag vill, vilket fram-
går av syftet, utvidga detta genom att också ställa frågan, varför vissa plat-
ser upplevs som roligare/bättre – utan att vara planerade för barn – eller 

                                              
43 Jan Gehl för en diskussion (1987, sid. 15) där han betonar vikten av passiva kontakter. 
Han tar upp intensiteten i kontakt och menar att högst intensitet avser nära vänskap som 
sedan går via att vara vänner, till bekanta, till tillfälliga kontakter, till passiva kontakter 
för att komma till den lägsta intensiteten som bara innebär att man ser och hör någon (sid. 
16) Genom dessa passiva kontakter, som bara kan skapas om det finns ”liv mellan 
husen”, kan andra, mer aktiva kontakter gro.  
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varför de används mer. Vilka är de platskvaliteter som har betydelse för 
barn?  

Barn tillbringar i stort sett all sin tid i sin närmiljö, vilket också har 
framgått i statliga utredningar och i folkhälsoarbetet (SOU 1975:36; 
Folkhälsoinstitutet, 1996). Detta innebär att närmiljön måste fungera både 
som barnens lek- och utvecklingsmiljö. Redan 1970 kom ett betänkande om 
barns utemiljö (SOU 1970:1), som utgick från barns behov, lek och 
aktionsradie när den lyfte fram vikten av rörelse, utforskande av omvärlden 
och kontakt med andra barn och vuxna.  

Karlas berättelse, som inleder min text, ger olika exempel på att närmil-
jön är barns främsta uppväxtmiljö samtidigt som barnen är de främsta an-
vändarna av närmiljön. Miljöns utformning har betydelse för vilken typ av 
social samvaro som uppstår. I en artikel om närmiljön i relation till männi-
skans behov tog Margaret Mead (1972) upp vikten av att barn upplever 
variation i sin närmiljö – både en trygg närmiljö och en miljö som förbere-
der dem att möta ”konstigheter” och detta får de genom att möta andra, 
olika, människor: ”Certainly, we need areas where young children are safe 
... but – strangeness and danger are part of living in an urban environment” 
(sid. 248). Äldre barn måste dessutom kunna röra sig fritt även utanför 
familjära miljöer, trygga och med tolerans för det främmande.  

Mitt teoretiska perspektiv har inspirerats av kultursociologi genom att 
betydelsen av barns närmiljö omfattar hela deras vardag, vad de gör och 
vilka de möter. Sociologen Dag Østerberg skriver: ”Varje människa växer, 
alltifrån födseln, in i ett samhälle och en kultur. Dessa båda storheter låter 
sig bara tänkas åtskilda under förutsättning att de uppfattas som två sidor av 
samma sak – det socio-kulturella /.../ Det socio-kulturella står således för 
helheten av den sociala interaktionen och det kulturella” (1991, sid. 93-94). 
Kultursociologi är ett kunskapsområde i skärningspunkten mellan huma-
niora och samhällsvetenskap, där analysen av människors tankar och livs-
former knyts till samhällets struktur. Från kultursociologiska utgångspunk-
ter har ett antal breda analyser kring de kulturella bestämningarna av sådant 
som kollektiv och individuell identitet eller det normala och det avvikande 
samt andra grundläggande kategorier genomförts. Över lag finns en strävan 
att avtäcka vardagslivets former samt att problematisera hur detta byggs 
upp (jfr NE, 200344). För min del har detta gällt barns lek, att kartlägga en 
del av barns vardagsliv. Att forska om vardagslivet, om vad människor 
faktiskt gör tillsammans, betonar även Jonas Aspelin (2003, sid. 23). Det är 

                                              
44 Som stilbildande internationella forskare inom kunskapsområdet kan nämnas Pierre 
Bourdieu och Mary Douglas. I Sverige finns en professur i kultursociologi, som innehas 
sedan 1985 av Asplund, vilket också bidrar till att jag valt Asplunds teorier.  
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vad Asplunds teori handlar om och det är också vad min studie bygger på: 
att det är tillsammans med andra vi utvecklas till sociala individer, men jag 
lägger dessutom vikt vid att denna process har att göra med närmiljön och 
platsupplevelser. Därigenom utvecklas barn ytterligare genom viktiga kun-
skaper och goda eller dåliga erfarenheter. Barnens möten och tingens bety-
delse har också tolkats med hjälp av G. H. Meads teorier och eftersom 
mötena måste ta plats någonstans har jag valt att presentera tre platsteorier. 

I de inledande kapitlen har jag hittills, på olika sätt, beskrivit barns 
behov av att vistas i sin vardagsmiljö utan föräldrars eller andra vuxnas 
beskydd eller kontroll. Det är barnens vardagsmiljö som utgör grunden för 
studien och följande citat visar relevansen av mitt teorival (Asplund, 
1987/2002, sid. 25): ”Om man bortser från beteenden på den elementära 
gemenskapens nivå, så bortser man från en viktig aspekt av förhållandet 
mellan individ och samhälle, vilket i sin fulla utsträckning utgör social-
psykologins/kultursociologins (mitt tillägg) studieobjekt”45. Asplund skiljer 
på synsätt och teori men båda kretsar dock kring hans nyckelbegrepp social 
responsivitet46. Socialitet kan översättas med samhällelighet eller 
sällskaplighet. Responsivitet är bildat av respons med betydelsen svar eller 
gensvar. Barnens behov av rörelsefrihet och tillgängliga närmiljöer har med 
deras utvecklingsbehov att göra, vilket står i relation till social respons och 
den omgivande miljöns gensvar. Genom att betona vikten av platser som 
tillåter möten med andra människor och med platsen i sig, bygger jag stu-
dien teoretiskt i huvudsak på  

 
• Johan Asplunds teori om social respons och dess kontrast asocial 

responslöshet: ”Den socialt responsiva människan är en varelse som 
lever upp i närvaro med andra. I ensamhet eller isolering är denna 
varelse liv- och mållös” (Asplund, 1987/2002, sid. 12) 

 
• G. H. Meads teori om social samvaro: ”Det medvetande jag kallar 

mitt är egentligen inte något subjektivt, skilt från andra människor i 
de grupper jag tillhör. Det har vuxit fram i mänskliga möten och 
fortsätter att existera som en relation mellan mig och de andra” 
(1976, sid. 95) och hans syn på tingens betydelse  

                                              
45 Asplund presenteras som socialpsykolog och kultursociolog på Internet i  
samband med en reflektion kring hans bok ”Hur låter åskan?” 
www.bokforlagetkorpen.se/Asplund_askan.html. 
46 Skillnaden mellan begreppen är, enligt Asplund, att ”synsätt” är vidare och svagare än 
”teori”. En teori innefattar eller förutsätter alltid ett synsätt. Asplunds utveckling av båda 
begreppen är inflätade i varandra (1987/2002, sid. 11).   Asplund menar vidare att det 
finns ett antal begrepp som uppvisar visst släkttycke med begreppet social responsivitet 
och till dessa hör begreppen ”lek” och ”spel”. Se avsnittet Barns lek.  
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• David Canters, Christian Norberg-Schulz´ och Clarence Crafoords 
platsteorier och syn på plats, platsens betydelse ur Asplunds per-
spektiv samt på en diskussion kring begreppet platsidentitet.  

 

Avhandlingens centrala begrepp  
Studiens centrala begrepp befinner sig på två olika nivåer: en teoretisk nivå, 
där begreppen utgör både analytiska verktyg och forskningsobjekt och en 
mer empirinära nivå där begreppen fungerar som analytiska hjälpmedel. På 
den teoretiska nivån finns de två huvudbegreppen social responsivi-
tet/möten och plats/platsidentitet som presenteras i varsitt avsnitt nedan. De 
empirinära begreppen som används för att studera de fyra bostadsområdena 
är tillgänglighet, rörelsefrihet, lek/aktivitet och meningsfullhet. Rörelsefri-
het innebär den frihet barn har att själva ta sig till skola, kamrater eller 
andra aktiviteter utan att behöva eskorteras av någon vuxen och att själv-
ständigt kunna gå ut och leka – när man vill och med vem man vill – utan 
att planera i förväg47. Jag betraktar barnens rörelsefrihet som en syntes av 
miljöns tillgänglighet och barns aktiviteter. Barnens rörelsefrihet genom-
syrar hela studien och resultaten av rörelsefrihet sätts i relation till platsens 
kvaliteter. Symboliskt kan man se rörelsefrihetsbegreppet som ett uttryck 
för ett bostadsområdes kvaliteter och barns livskvalitet. Tillgänglighet och 
meningsfullhet tas upp i avsnittet Plats och platsidentitet medan barns lek 
presenteras sist, i ett eget avsnitt.  

 

Social responsivitet 
Asplunds begrepp social responsivitet är ett av de viktigaste teoretiska be-
greppen i studien. Det handlar om alla möten vi ständigt gör48. Nyckel-
begreppet innefattar två led: socialitet och responsivitet och de betyder vad 
de ser ut att betyda. Asplund menar att människan är en socialt responsiv 
varelse, som lever och utvecklas i samvaro med andra. Motsatsen är asocial 
responslöshet. Social responsivitet utvecklas över tid hos individen i rela-
tion till den omgivande miljön. Ingen samhällsföreteelse verkar, enligt min 
mening, ha undgått Asplunds teoretiska analys av social responsivitet49. 
Det Asplund betecknar som social responsivitet är det växelspel i form av 

                                              
47 Ordbruket ”själv” är problematiskt och ska heller inte förväxlas med att gå ensam. Att 
gå själv betyder att gå på egen hand. (Jfr DN, 19 febr. 2004) 
48 Möten är en del av social responsivitet. 
49 Jag kan inte ge Asplunds variationsrika litteratur rättvisa här, men rekommenderar 
den. Jag har t.ex. fascinerats över Asplunds sätt att till exempel så grundligt analysera en 
(för mig) så enkel sak som en tankenöt (Asplund, 2002b).  
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gensvar som utvecklas mellan två personer, eller flera, som är inbegripna i 
någon sorts samvaro. Asplund jämför detta med vad G. H. Mead menade 
med sitt begrepp rollövertagande. En viktig motpart är vad Mead kallar den 
generaliserande andre, men det är viktigt att tydliggöra att ”den generalise-
rande andre betecknar samhället i sin helhet som en abstrakt person, de in-
stitutionella nätverk som alla människor lever sitt liv inom: familj, utbild-
ning, religion, ekonomiska och politiska institutioner, i sista hand staten [...] 
Om ett barn begränsas i sitt umgänge till en person är risken stor att det får 
en relativt enkelriktad eller enfaldig identitetsutveckling” i stället för en 
mångsidig utveckling. ”Detta innebär att barnet behöver flera vuxna som 
alla reagerar på världen runt omkring” (Berg, 1998, sid. 162). Utifrån detta 
resonemang blir det viktigt att undersöka vilken variation som finns i när-
miljöerna och om hela samhället speglas.  

Det viktiga hos Asplunds begrepp är att elementärt mänskligt beteende 
fokuseras. ”Både synsättet och teorin har en generell prägel, men anspråket 
på generalitet sträcker sig inte utöver det sociala livets elementära former” 
(1987/2002, sid. 12). Det handlar om den socialt responsiva människan – 
en varelse som lever upp i närvaro med andra. Detta, att människor blir 
verkliga genom sitt förhållande till andra, är en central utgångspunkt när 
jag påstår att barns möten och sociala gemenskap är viktiga och att deras 
närmiljö därför måste skapa förutsättningar för sådana möten. Detta reso-
nemang finns även hos G. H. Mead. För Mead är, som nämnts tidigare, 
leken ett centralt fenomen och han ser den som ett utvecklingsfenomen i sin 
teoribildning och det är speciellt rollekarna som är viktiga för identitets-
utvecklingen. Barnet lär sig att dels ta andras roller, dels se sig själv utifrån 
(Mead, 1976). Meads grundläggande tes är att de själsliga fenomenen, 
medvetandet och jaget, är sociala produkter och att det är socialt umgänge 
(eller social samverkan) som är förutsättningen för och som frambringar 
individens medvetande och jag. Barns socialisation sker till stor del i bar-
nens fysiska och sociala närmiljö – i samspel med andra människor. ”Om 
individer är så skilda från varandra att de inte kan identifiera sig med var-
andra, om det inte finns någon gemensam grund, då kan det inte finnas 
något helt jag på någon sida” (a.a., sid. 222).  

Asplunds teori handlar om människans sällskaplighet och om hennes 
benägenhet att svara när det ställs frågor, men teorin handlar också om in-
skränkningar i människans sociala responsivitet (Asplund, 1987/2002, sid. 
29). Asplunds nyckelbegrepp social responsivitet innefattar allt från slags-
mål till medkänsla. En trätobroder är exempel på en äkta respons, liksom 
”att göra en annans sak till sin egen” (a.a., sid. 50). Han menar att det är 
just i vår sociala responsivitet som vi utvecklar vårt ego, vår individualitet: 
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”Det viktigaste villkoret är att en elementär form alltid till sin natur måste 
vara sociologisk eller kollektiv, aldrig psykologisk eller individuell” (sid. 
30), d.v.s. att en individ utformar sin identitet i vardagslivet. Därmed kan 
man kanske anta, att om denna sociala responsivitet saknas i vardagslivet, 
påverkar detta en individs sociala utveckling. ”Inom ramen för den ’nor-
mala’ sociala responsiviteten växlar vi lättvindigt identiteter och förblir 
ändå oss själva. Vi leker tusen lekar av formen: jag – du – jag – du – jag 
...(sid. 74)” Om barn får tillgång till sin närmiljö och möten med andra 
människor, bidrar det – just genom denna träning att växla identitet – till att 
de utformar sin egen identitet.  

Människan, inte minst barn, är i grunden nyfiken och social responsivitet 
innebär lekfullhet och experimentlusta – i motsats till den asociala 
responslösheten som är likgiltighet – och det är just genom lek och att få 
tillfälle att experimentera som barn utvecklas. Ytterligare en specifik hand-
ling menar Asplund har ett socialpsykologiskt intresse, nämligen ”det lind-
riga ofog som i Sverige kallas för att palla äpplen” (Asplund, 1992, sid. 77). 
Asplund menar att denna aktivitet handlar om stöld och upptåg tillsammans 
med andra. Asplund skriver också att föräldrar vilka har barn som inte pal-
lar äpplen borde känna viss oro. ”Barnet sitter inne och trycker medan alla 
andra är ute och pallar äpplen”. Jag föregår nu resultatredovisningen, men 
äppelpallarexemplet är så intressant i detta sammanhang att jag vill ta upp 
det här. I min studie kallade Kent och Kasper ett koloniområde i Kvarter-
stad för ”Äppelpallarnas paradis”. De berättade hur roligt det var att palla 
äpplen: ”Man pallar inte för att man vill ha äpplen, utan man pallar för att 
palla, för spänningen”. Roligast var det om man var flera och om det fanns 
en risk att bli upptäckt. Äppelpallarsituationen är också ett exempel på hur 
modellen, som beskrivs i det följande metodkapitlet (sid. 83 och framåt), 
kan användas och hur den bidrar till att förstå hur intimt platser och möten 
hänger samman. Att palla äpplen kan förstås som en handling i det fysiska 
rummet: i det här fallet pallar Kent och Kasper äpplen i koloniområdet 
samtidigt som det är en upplevelse av det fysiska rummet: ”äppelpallarnas 
paradis”. Att palla äpplen är också en handling i det sociala rummet: poj-
karna stjäl äpplena från någon och, inte minst, är det en upplevelse i det 
sociala rummet – de pallar för spänningen, risken att bli upptäckt. Upple-
velsen av pallandet är både fysisk och social: att springa vid eventuell upp-
täckt och gemenskapen i att vara flera som pallar äpplen tillsammans. Kan-
ske kan äppelpallandet också vara ett exempel på kvaliteter i närmiljön. 
Äppelpallning innebär aktivitet på en plats som förefaller ha både rymlig-
het, tillgänglighet och variation. Asplund har också en syn på platsen som 
står i relation till social responsivitet. Detta återkommer jag till. 
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Eftersom jag studerat barns närmiljöer med fokus på bland annat den 
fysiska utformningen, ser jag det som nödvändigt att göra en reflektion 
kring tingen i miljön50. Det är intressant att G. H. Mead (1976) – som oftast 
refererats till främst för sin teori om I/me, något som jag inte går in på i 
denna studie – såg betydelsen av den fysiska miljöns specifika betydelse i 
den interaktion som nämnts ovan och han talar just om fysiska föremål, 
tingen51: ”En liknande tillskrivning ligger i den omedelbara attityd som vi 
intar gentemot ej levande fysiska föremål omkring oss. Vi tar en attityd 
gentemot dem som om de vore sociala varelser ... Denna individs sociala 
attityd gentemot fysiska ting är just samma attityd som man har gentemot 
andra objekt: det är en social attityd. Mannen sparkar stolen som han 
snubblar över” (sid. 138 – 139). Detta ser jag som en parallell till Asplunds 
resonemang om att vi samtalar med tingen omkring oss. Ingen av så skilda 
företeelser som drakflygning (1987/2002), schackspel (2002b) eller sorg 
(1987/2002) kan betraktas som solohandlingar. Asplund menar att ingen-
ting vi gör kan betraktas som enmansaktiviteter52. Karla talar bestämt med 
statyhästen med samma namn. Moira von Wright, som i sin avhandling år 
2000 gjorde en rekonstruktion av G. H. Meads teori om intersubjektivitet 
tar också upp hans syn på meningen hos fysiska objekt53: ”Mead hävdar att 
all individuell handling som är inriktad gentemot fysiska objekt, är 
meningsfull handling” (a.a., sid. 94). Själva handlingen är det mest grund-
läggande begreppet hos Mead och den sociala handlingen innebär samspel 
mellan flera individer. Von Wright fortsätter ”I den sociala interaktionspro-
cessen och genom bl.a. förmågan att ta den andres attityd eller perspektiv 
kan människor få perspektiv på sig själva och bli medvetna om sig själva ... 
I det skedet har såväl sociala som fysiska objekt redan blivit symboler” och 
här konstitueras inte bara medvetenhet utan också självmedvetande (a.a., 
sid. 112). 
                                              
50 Tingens betydelse skulle även kunna tas upp under rubriken plats, men då tingen enligt 
G. H. Meads beskrivning förefaller ha så stark anknytning till social responsivitet, har jag 
valt att göra det här. 
51 Här gör G. H. Mead en jämförelse med människans attityd till djur och att vi ger dem 
sådan personlighet som vi själva har (a a). 
52 Inte ens att tala för sig själv är en ”solohandling”. Att tala för sig själv inbegriper en 
talare som växlar mellan två stämmor. Asplund undrar om man över huvud taget kan 
tänka och lösa problem annat än i dialog. Detta för också tanken till G. H. Meads reso-
nemang om I och me. Jag har fått en personlig känsla av att det förhåller sig så: man är 
aldrig riktigt ensam. Läser jag en text är jag med personen som skrivit den och kanske 
också med personer och saker i texten. När jag gör en så enkel handling som att packa 
hundens saker för kommande träningspass, är jag redan med min hund.   
53 Jag har här valt att göra ett andrahands-referat: dels har von Wright gjort en så grund-
läggande studie av G. H. Meads teori, dels skriver hon själv att ”läsningen av Mead 
krävde stöd av andra läsare” (sid. 56). 
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G. H. Mead lade stor vikt vid själva upplevelsen och det var något som 
jag frågade barnen om – vad de tyckte om sin närmiljö. Om människan kan 
utveckla sin känslighet för miljön kan detta också bidra till mångsidighet: 
omgivningen kan upplevas allt rikare. Följande citat visar hur G. H. Mead 
såg på betydelsen av hela miljön54: 

 
Det är möjligt för icke levande föremål, i lika hög grad som för andra mänsk-
liga organismer, att utgöra generaliserade och organiserade – den fullständigt 
socialiserade – andre för varje given mänsklig individ ....Varje sak – varje 
föremål eller uppsättning objekt, antingen levande eller livlösa, mänskliga eller 
djuriska, eller enbart fysiska – gentemot vilken han handlar, eller för vilken 
han reagerar socialt är en beståndsdel i det som för honom är den generalise-
rande andre; genom att inta dennas attityd gentemot sig själv blir han medveten 
om sig själv som ett objekt eller individ, och sålunda utvecklar han ett jag eller 
en personlighet.  (1976, sid. 277) 

 
Jag har funnit att synen på relationen individ – samhälle hos de två teoreti-
kerna jag valt att använda mig av har slående likheter. Jag ser paralleller 
mellan G. H. Meads teorier angående identitetsbildning och socialisations-
processer och Asplunds teori55. Mead skriver att det måste finnas sociala 
processer för att det ska kunna finnas individer (1976, sid. 142). Med-
vetande är endast en utveckling och en produkt av social interaktion (sid. 
143). Asplund uttrycker sig på ett liknande sätt: ”Individuella själsliga 
fenomen är inte en förutsättning för socialt umgänge eller social samver-
kan. Det är i stället socialt umgänge och social samverkan som är en förut-
sättning för individuella själsliga fenomen” (Asplund, 1972, sid. 136). De 
har även likartad syn på relationen individ – individ: Asplunds teori om 
social responsivitet kan jämföras med Mead, när han skriver att social 
handling inte är imitation utan att det istället innebär att man sätter sig själv 
in i den andres situation. Den sociala meningen finner vi i vår egen respons 
(von Wright, 2000, sid. 93). Perspektivtagande är en social process där 
någon sätter sig in i andras situation, genom att vi blivit medvetna om andra 
(men för den skull inte imiterat dem). ”Om vi har rigida gränser mellan 
olika grupper av människor kan perspektivtagande inte ske” (a.a., sid. 100). 
Dessa citat av Asplund, G. H. Mead och von Wright visar alla, men olika 
uttryckt, min syn på varför barn verkligen måste få tillfälle att göra många 
olika möten i sina vardagsmiljöer för att förstå andra och vidga sitt eget 
perspektiv. 

 

                                              
54 Citatet ger exempel på hur såväl andra människor som föremål (även djur) har bety-
delse för människan. Barnen och föräldrarna i studien ger också många exempel som kan 
jämföras med detta.  
55 Mead menar att var man befinner sig – hela kontexten – har med ens identitet att göra. 
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Plats och platsidentitet 
Det andra huvudbegreppet, platsen – som i denna studie är intimt förknip-
pat med det närbesläktade begreppet platsidentitet – motsvaras i sinnevärl-
den av den plats eller de platser i närmiljön där barnen vistas och/eller som 
har betydelse för dem. Men innan jag går in på dessa begrepp, vill jag 
uppehålla mig vid vardagliga uttrycket närmiljö. Jag har inte kunnat und-
vika att använda mig av närmiljön som ännu ett slags begrepp, genom att 
bostadsområdena utgör barnens närmiljö och att platserna är belägna inom 
dessa. I denna studie kan plats och närmiljö uppfattas som synonyma och 
jag inleder detta avsnitt med en definition av det vanliga och oprecisa ut-
trycket närmiljön med fokus på storlek och gränsdragning56. När jag påbör-
jade dessa studier använde jag ordet utemiljö, men det blev efterhand miss-
visande eftersom även portar, trappuppgångar, tunnelbaneperronger och 
saluhallar fanns med bland de platser som barnen använde. Leanne Rivlin 
(1987, sid. 2) definierade närmiljö/grannskap på följande sätt57: 

 
The criterion for a neighbourhood ... presumes some agreement on boundaries 
and a name and the recognition of distinguishing characteristics of the setting.  

When a name is used by those living or working within the area, it 
contributes to the area´s identity and becomes a referent for what might be a 
collection of shops and houses. 

 
Storleken på en plats är avhängig av varje enskild individs gränsdragning 
för just ”sin” närmiljö. Kevin Lynch (1964) beskriver hur staden kan upp-
fattas som sammansatt av områden, som definieras av bland annat bygg-
nadsstrukturen, men betonar att uppfattningen om områdenas storlek och 
gränser kan vara högst subjektiv och variera från person till person58. David 
Canter (1977, sid. 32) skriver: ”This problem of place identification is a 
central methodological one because it may be unclear where one place 
begins and another ends.” Ett pragmatiskt sätt att lösa frågan blev att utgå 
från Thibergs definition av närmiljö (1982, sid. 24): 

 
Närmiljön är den verklighet som vi just nu brukar för vår verksamhet.  
Gränsdragningen beror av vilka vi är, vad vi gör och hur miljön är utformad.  

 
                                              
56 Detta har även med metodologiska frågor att göra: t.ex. var bedömde jag – och barnen 
– att deras ”närmiljö” började och slutade? 
57 Två av bostadsområdena i denna studie, Kvarterstad och Flygstad  är klart avgränsade 
genom det sätt man planerat den fysiska miljön på, medan gränserna för Barrängen och 
framför allt för Segelsjö mer kan bedömas utifrån invånarnas uppfattning om vad som är 
deras närmiljö. 
58 Relph skriver (1976, sid. 3 – 4) att det är oklart hur begreppen ”place, region, area and 
location” förhåller sig till varandra – och vad som är just plats. När barnen och föräld-
rarna t.ex. berättade att det var lugnt just där de bodde, var jag emellanåt osäker på om de 
avsåg hela området eller bara deras egen gata.   
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Thiberg skriver att närmiljön är den del av totalmiljön som vid ett bestämt 
tillfälle kan relateras till brukarnas verksamhet och som upplevs som en 
naturlig och avgränsad omgivning kring denna verksamhet. Begreppet av-
ser på så sätt fysiskt/rumsliga förhållanden, men omfattar också sociala och 
kulturella förhållanden som kan kopplas till de rumsliga förutsättningarna 
och brukarnas verksamhet. Med stöd av ovan nämnda exempel menar jag 
att barnens närmiljö, i min studie, omfattar såväl utrymmen och platser de 
faktiskt vistas på och utrymmen och platser de berättar om, som platser de 
inte vågar vistas i, alternativt längtar efter. Närmiljön är alltså så stor del av 
bostadsområdet som varje enskilt barn kan ”greppa”, det vill säga känner 
till och känner sig hemma i – oavsett om de får ta sig dit eller inte. Och, 
precis som Thiberg, menar jag att den disponibla närmiljön blir olika för 
olika barn. Jag drar sålunda en parallell mellan hela närmiljön och de plat-
ser som barnen använder och känner till. Jag kommer att alternera mellan 
begreppen närmiljö och plats59. 

Eftersom närmiljön för barnens vidkommande inrymmer alla aspekter av 
livet, är detta något jag tagit fasta på när jag påstår att barn behöver tillgång 
till en närmiljö med meningsfulla platser60. Ytterligare ett analysverktyg i 
detta sammanhang är därför meningsfullhet som är nära förknippat med 
platsens/närmiljöns kvaliteter. Ges t.ex. möjligheter till meningsfulla upp-
levelser61?  

Rivlin (1987) betonade betydelsen av grannskapets kvaliteter och hur 
denna påverkar människors relation till varandra och till omgivningen62. 
Sven Thiberg (1982) nämner försök som gjorts för att komma åt hur man 
ska kunna beskriva kvaliteter i närmiljön ur byggnadsfunktionellt syfte. En 
väg att göra detta var att knyta beskrivningen till aktiviteter i närmiljön, 
men fler dimensioner behövdes, som till exempel rymlighet, tillgänglighet 
och variation. Aktivitet och tillgänglighet är också två av mina centrala 
                                              
59 Jag kommer t.ex. att använda mig av uttrycket närmiljö när jag talar om skillnader 
mellan de fyra närmiljöerna/bostadsområdena.  
60 Meningsfulla platser och platser med vissa kvaliteter kallar jag ibland goda platser. 
Hemmet utgör också en viktig miljö i barnens liv, men diskuteras inte här. 
61 Aaron Antonovsky (1991) menar att meningsfullhet är en av faktorerna för att 
människan ska uppnå känsla av sammanhang, KASAM. Jag ser det som viktigt att 
platsen kan bidra till att barn utvecklar denna känsla. Andra faktorer för KASAM är 
hanterbarhet och begriplighet.  
62 I ”Livet mellem husene” skriver Jan Gehl (1987, sid. 9) att det fanns tre slags ute-
aktiviteter: nödvändiga under alla förhållanden (att gå till skola eller arbete), valfria 
under goda förhållanden och sociala i offentligt tillgängliga miljöer. Gehl menade att i 
miljöer med dålig kvalitet kunde enbart nödvändiga aktiviteter förekomma medan valfria 
och sociala aktiviteter, t.ex. att barn kan gå vart de vill eller leka med andra barn, 
förutsätter utemiljöer med hög kvalitet – och här skriver han faktiskt bra eller dålig 
kvalitet, men längre fram använder han begreppet kvaliteter och möjligheter.  
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begrepp och tillsammans med rymd och variation kommer jag att fokusera 
dessa aspekter när jag försöker tolka om barnens platser kan ses som 
meningsfulla.  

Närmiljöernas och platsernas kvaliteter och karaktär – och om de upp-
levs som meningsfulla – kommer nu att belysas närmare. När jag studerar 
barnens tillgång till olika platser måste jag ställa frågan: hur är dessa plat-
ser? Det är detta ”hur” beträffande de fyra bostadsområdena, som kommer 
att analyseras längre fram. För att ge en grund för mitt resonemang kring 
vad en plats är vill jag presentera tre platsteorier med olika bredd. Två 
platsteorier tillhör arkitekterna David Canter (1977) respektive Christian 
Norberg-Schulz (1999) som jag även kompletterar med ytterligare exempel 
på hur en plats kan beskrivas. Platsteorierna och platsbeskrivningarna ger 
olika perspektiv på begreppet plats, samtidigt som de ger stöd för barns 
behov av tillgång till sin närmiljö i stort och olika platser där. Canter och 
Norberg-Schulz har båda bidragit till utvecklingen av begreppet platsteori – 
i viss kontrast mot varandra. Canters platsteori utgår från en mer kvantitativ 
hållning medan Norberg-Schulz utgår från filosofiska aspekter63.  

Canter (1977) beskriver, på liknande sätt som Asplund, hur en plats 
responderar och ger kunskap, men där slutar också likheten dem emellan, 
som jag ser det. Canter tar upp de psykologiska processer som hjälper oss 
att förstå platser, att använda dem och att skapa dem – och om hur platser 
påverkar oss. Canter har använt sig av kognitiva och mentala kartor för att 
studera den fysiska miljön. Han anser att en plats har tre huvudbeståndsde-
lar: ”A place is the result of relationship between actions, conceptions and 
physical attributes. It follows that we have not fully identified the place 
until we know a) what behavior is associated with ... a given locus, b) what 
the physical parameters of that setting are and c) the description, or 
conception, which people hold of that behavior in that physical 
environment” (a.a., sid. 158-159). Anledningen att jag tar upp Canters 
platsteori, trots att jag tycker att den saknar viktiga komponenter, är att den 
kan bidra till en konkret platsförståelse och till viss del kan belysa mina 
resultat – vad barnen gjorde kan ses som bundet till en viss plats64. I mot-
sats till Canter skriver Norberg-Schulz (1999, sid. 91): ”En konkret term för 

                                              
63 Platsen som fenomen grundar sig bland annat på tidiga filosofiska traditioner med 
Husserls fenomenologi, Sartre och Heidegger (Bengtsson, 1994.) 
64 Castello (2000), arkitekt och stadsplanerare från Brasilien – tillika professor och 
forskare, refererar dels till Canters bok från 1977, men även till Stokols & Schumaker, 
1981 – två andra initierade miljöspykologer när han skriver på sid.2: ”Environmental 
psychology literature understands place either as those units of experience within which 
activities and physical form are amalgamted or as the physical and symbolic context of 
human action”. Det är denna senare, djupare, betydelse som jag menar saknas hos Canter. 
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omgivning är plats. Ett vanligt språkbruk är att handlingar och skeenden 
äger rum eller tar plats65. Det är meningslöst att tänka sig ett skeende utan 
referens till en lokalitet. Platsen är uppenbarligen en integrerad del av exi-
stensen”, något som Canter inte verkade intressera sig för. Och Norberg-
Schulz fortsätter med att beskriva, på liknande sätt som Asplund, hur vi 
med ordet plats menar en totalitet av konkreta ting med materiell substans, 
form, textur och färg. Tillsammans bestämmer dessa ting en miljökaraktär, 
som är platsens väsen som också, enligt Mead, har betydelse för den sociala 
interaktionen. En plats är därför ett kvalitativt totalt fenomen. Norberg-
Schulz menar också att städer och hus består av en mångfald speciella plat-
ser (a.a., sid. 92). Begreppet karaktär beskriver han så här: ”Karaktären 
bestäms av hur ting är och den ger vår undersökning en bas i den vardag-
liga livsvärldens konkreta fenomen”, (sid. 98). ”När vi besöker en främ-
mande stad slås vi vanligen av dess speciella karaktär ... men det måste 
understrykas att alla platser har karaktär.” Ett bostadsområdes karaktär kan 
också bero på olika speciella kännetecken. Dessa kan beteckna en allmän 
omfattande atmosfär eller en konkret form, som att en boplats måste vara 
skyddande t.ex. (sid. 101-102)66.” Kännetecknen ger, som jag ser det, 
bostadsområdets karaktär som bidrar till hur vi upplever platsen och som är 
en del av platsidentiteten, den del som innebär platsens egen identitet oav-
sett olika upplevelser hos människor67. Genom Norberg-Schulz vill jag 
lyfta fram att platsen är en del av existensen och att Canters teori är alltför 
ofullständig för att kunna passa mina syften. Relph (1976, sid. 168), som 
skrev sin bok just som ett alternativ till att förstå miljön genom abstrakta 
modeller och teorier, vidgade också platsbegreppet: ”To be human is to live 
                                              
65 I Ehns & Löfgrens bok Kulturanalyser (2001) finns ett intressant kapitel som heter just 
”Ta plats” (sid. 85 – 109) där bland annat fysiska och mentala landskap beskrivs. ”För 
människor som rör sig i en fysisk miljö, ett stycke bondelandskap eller en asfaltsdjungel, 
får omgivningen en kulturell form med föreställningar om vackert och fult, nyttigt och 
onyttigt, dramatiskt och enformigt. Platsen förmedlar kanske trygg hemkänsla eller klau-
strofobisk instängdhet.” Här talas också om totala upplevelserum där olika handlingar är 
tillåtna respektive vad man inte får göra (på badstranden t.ex.).  
66 Lynch (1981, sid.131) framhöll också, att trots att känslan för en plats kan variera från 
en person till en annan, finns det ändå ”some significant and fundamental constancies in 
the experience of the same place by different people”.  Lynch ger också exempel på fak-
torer som vindskydd och eld.  
67 Två av bostadsområdena som ingick i denna studie gav exempel på tydlig karaktär: 
Flygstad, med sina röda tegelhus, tydligt avgränsade mitt ute på ett fält, är ett tydligt 
exempel på en miljö som motsvarar denna definition. Även Kvarterstad har en unik 
karaktär som, tack vare sin speciella arkitektur, skiljer ut bostadsområdet ur sin omgiv-
ning, trots att det är helt integrerat med den gamla, befintliga byggnationen.  
68 Både Canter och Relph är förhållandevis gamla referenser (1977 respektive 1976) 
vilket är en anledning till att jag har med dessa referenser: dels för att visa att detta fortfa-
rande är aktuellt, dels att de båda representerar olika synsätt. 
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in a world that is filled with significant places: to be human is to have and 
to know your place.” Detta ser jag som ett exempel på ett djupare sätt att 
betrakta platsen som betydelsefull och som sin egen. Jag kommer att ta upp 
huruvida barnen upplever detta – som kanske också kan bidra till förståel-
sen av platsidentitet. Kanske det är just vad Karla gör – upplever sin plats 
bland meningsfulla platser. Kevin Lynch har också bidragit till platsens 
teori genom sina omfattande empiriska studier av konkreta urbana miljöer 
(1960; 1981) och 1981 skrev han: ”Place identity is closely linked to perso-
nal identity. I am here supports I am.” (sid. 132). Jag ser detta citat som ett 
exempel på uttryck för att förstå att platsen och det egna jaget är intimt för-
knippade och att platsen bidrar till människans jaguppfattning, precis det 
som även Mead betonar.  

 
Vad menas då i detta sammanhang med en plats? Jag vill i begreppet innesluta 
något mycket mera än en geografisk lokalitet, jag menar också en flerdimen-
sionell rymd av hemhörighet, hemortsrätt och meningsfullhet, en rymd där jag 
som individ ryms och där jag finner trygghet, men också en plats som är min 
basstation varifrån jag kan kommunicera med andra och samverka med dem. 
Med utgångspunkt från denna plats kan jag bearbeta min syn på världen, 
skapa min identitet och därifrån kan jag synas, visa mig, ha utsikt och själv 
sända ut signaler. Till den platsen kan jag inbjuda dem som jag känner tillit 
och kärlek till och därifrån kan jag också, när det behövs, försvara mig mot 
oönskat främmande intrång. 
  Crafoord, 1997, sid. 8-9 (mina kursiveringar) 

 
Psykoanalytikern Clarence Crafoords syn på plats vill jag betrakta som en 
tredje platsteori. Jag ser ytterligare innebörder – t.ex. hemhörighet, 
meningsfullhet, trygghet, kommunikation, bearbetning och identitets-
skapande – som visar hur viktig en plats är för oss, vuxna såväl som barn. 
Hans syn vidgar de tidigare platsteorierna. En plats är mycket mer än bara 
en fysisk lokal och vikten av att ha tillgång till olika platser är central – det 
framkommer även hos Norberg-Schulz och Asplund: inte minst en existen-
tiell innebörd.  

I sina texter inbegriper Asplund platsbegreppet och berör kanske något 
av det jag anser vara själva kärnan hos detta begrepp, nämligen kontext-
bundenheten, vilket jag ser liktydigt med platsbundenhet69. Relph (1976, 
sid. 29) tar upp att människor som har ett mobilt liv, t.ex. nomader, ändå är 
fästa vid platsen. Detta var något som jag hade funderat över: hur ser plats-

                                              
69 Kontextbundenhet kan ses som en del av att det handlar om hela miljön/hela kontex-
ten, något som både G. H. Mead och Norberg-Schulz säger. Asplund nämner platsen i 
olika sammanhang men i kapitlet ”Topofili” (1983, sid. 169-170) tar han upp platsen 
särskilt och säger att han med topofili menar människans bundenhet till platsen, hennes 
platsbundenhet.  
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tillhörigheten ut om man inte är bofast? Kan man då uppleva platsbunden-
het? Norberg-Schulz´ platsteori, som jag funnit mycket användbar, har bli-
vit kritiserad av Jan Bengtsson (1994) beträffande innebörden i platsbun-
denhet. Bengtsson menade att Norberg-Schulz´ tes är falsk och han grun-
dade detta på följande: människan är idag mer mobil än någonsin och hen-
nes existens kan inte begränsas till identifikation med en viss plats. 
Bengtsson skriver att identifikation med platsen visserligen spelar en viktig 
roll i många människors identitetsbildning, men att mycket annat också in-
går såsom människans sociala gemenskap och kultur m.m.70. Men icke 
desto mindre, menar jag, är varje platsupplevelse viktig och såväl den 
sociala gemenskapen som den kulturella måste ta plats någonstans. 
Asplund menar att bundenhet inte bara avser affektiva band och att plats 
inte bara avses materiell omgivning: ”I sin snävaste bemärkelse är topofili 
liktydig med bundenhet till en given fysisk lokal. I sin vidaste bemärkelse 
är topofili detsamma som kontextbundenhet, varvid den fysiska lokalen 
utgör blott ett element i kontexten”. Med detta synsätt kanske man skulle 
kunna förstå att nomader kan känna platsbundenhet – trots att de flyttar – 
genom att miljön upplevs sammanhållen och meningsfull/begriplig. Plats-
bundenhet blir sålunda något man bär inom sig. Relph fortsätter sitt 
resonemang (1976, sid. 30):  

 
Similarly in contemporary society the most mobile and transient people are not 
automatically homeless or placeless, but may be able to achieve very quickly 
an attachment to new places either because the landscapes are similar to ones 
already wellknown or because those people are open to new experiences.  

 
Just att människan blivit platslös menar Asplund är ett nytt och uppseende-
väckande begrepp. Asplund skriver: ”Hemkänsla, liksom hemlängtan, är ett 
sentimentalt och undflyende begrepp, medan ’platskänsla’ refererar till 
någonting som kan uppsökas och inspekteras: den fysiska platsen” och 
Asplund vidareutvecklar detta i följande citat, som påminner om Crafoords 
citat ovan:  

 
I vardagsspråket torde man med platser avse föga mer än fysiska lokaler. Det 
teoretiska platsbegrepp, som jag skall försöka inringa, refererar inte enbart till 
fysiska lokaler. Varje plats är en fysisk lokal, men inte varje fysisk lokal är en 
plats. Platser måste ha en viss permanens. Någon sorts ögonblickliga platser 
kan man inte tala om. En plats måste vara i princip möjlig att återvända till och 
helst bör en plats vara tillgänglig för flera på varandra följande generationer. 
En plats är emellertid inte detsamma som det ställe, varstädes man varaktigt 
uppehåller sig. Ej heller är en plats det ställe, dit man kommer på signifikanta 
besök. På en plats måste man kunna orientera sig. Utöver den blotta fysiska 

                                              
70 ”Gemensamt för alla dessa komponenter är att de är platsöverskridande”, Bengtsson, 
1994, sid. 30. 
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orienteringen måste man kunna lära känna en plats... ställa frågor till – och få 
svar. En plats är ’levande’ i den bemärkelsen att den responderar. ’Platslöshet’ 
betyder ur denna synpunkt, att man inte kan lära känna sin miljö i djupare 
bemärkelse. Den sistnämnda är inte lärorik eller den erbjuder inga tillfällen till 
förkovran. Detta behöver inte entydigt sammanhänga med bebyggelsens 
fysiska karaktär. 

   1983, sid. 180-182, (mina kursiveringar) 
 

I detta citat uppmålar Asplund, i likhet med Crafoord, en mer existentiell 
innebörd hos platsen men kursiveringarna här ger ytterligare två dimensio-
ner. För det första ser jag paralleller med närmiljön som informell lärande-
miljö, som jag tidigare nämnt, vilket sker om platsen svarar. Då blir plat-
serna lärorika och kan bidra till barns förkovran. Asplund uttrycker, för det 
andra, inte bara vad han menar med plats, utan även vad en plats inte är. 
Jag tror att för att förstå platsens betydelse, måste man kanske även defini-
era just vad en plats inte är – och ”placelessness” fungerar som en form av 
alienation. Om en plats inte är levande så responderar den inte. Detta skulle 
kunna ses som en del av förståelsen avseende vad som är kvaliteter i när-
miljön. Platslöshet är olust, menar Asplund och skriver att motsatsen, djup 
lust, kan förknippas med när pappersdraken kommer i responsiv kontakt 
med vindarna. I detta sammanhang tar Asplund även upp äkta platser. Han 
menar att den äkta platsen inte bör förväxlas med den egna vrån. Den äkta 
platsen är en delad plats och den djupa platskänslan är social – ”Och den 
djupa platskänslan skulle vara liktydig med en djup delaktighet”, (a.a., sid. 
84). 

En förutsättning för att närmiljön och dess platser ska kunna användas 
och upplevas är att dessa är tillgängliga – ett av de centrala begreppen71. 
Vilka kvaliteter en miljö än må ha saknar betydelse om miljön inte går att 
nå. En tillgänglig miljö innebär att det inte finns några restriktioner i form 
av risker eller hinder och är en förutsättning för orienterbarhet. Individens 
tillgång till en miljö, en plats, beror på i vilken omfattning miljön skapar 
sammanhang och ger möjlighet till orientering. Asplund talar i citatet ovan 
också om att människor måste kunna orientera sig på en plats. Detta är 
något jag funnit hos flera forskare och som även framgår av mina resultat. 
Ett bostadsområde bör utformas så att individen kan ”avläsa” den, göra sig 
en bild – en föreställning av densamma menar Lynch (1960): ”A vivid and 
integrated setting, capable of producing a sharp image, plays a social role 
as well” (sid. 4). Faktorer som att hitta och att inte känna sig rädd är väsent-
liga samtidigt som miljön måste ha något ”överraskande” värde. Relph 

                                              
71 Se även barnmiljöutredningens definition av tillgänglighet i avsnittet Bostadsmiljöer 
och helhetstänkande. 
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(1976, sid. 35) skriver om en sorts allmän plats som kan ”be understood by 
its physical or symbolic qualities of ’placeness’” och han jämför detta med 
Lynch´s begrepp ”high imageability; places that in some way stand out 
from the surrounding area”. Detta torde även ha med kännetecken och 
karaktär att göra. 

I sin avhandling, Stadens Språk (1994), tar Bo Larsson upp de mer eller 
mindre medvetna grundregler som gör stadsgestaltningen meningsfull och 
han slår fast att man tillägnar sig den fysiska miljön genom de centrala 
begreppen identifikation och orientering (sid. 11)72. Identitet, skriver 
Larsson, måste betraktas på två sätt: ”Dels med utgångspunkt i människan 
– personlig identitet, gruppidentitet, kulturell tillhörighet etc. – dels med 
utgångspunkt i bebyggelse, miljö eller omgivning – platsens speciella 
karaktär och möjligheter. Identifikationen med den fysiska platsen innebär 
en meningsfull relation mellan människan och hennes omgivning. Identifi-
kationen har att göra med begrepp som ställe, platsens ande och genus loci, 
d.v.s. en förståelse av platsens särskilda karaktär, som bl.a. bestäms av 
strukturella sammanhang och den historiska bakgrunden. Stället (platsen) 
har en egen karaktär, betydelse eller historia. Orientering är relaterad till 
våra vardagliga handlingar, till dessas rumsliga relationer. Orientering har 
två dimensioner: Sammanhanget med omgivningen och orienteringen inom 
området.” Detta resonemang visar hur platsen och dess karaktär, 
möten/social respons, meningsfullhet/sammanhang, orienterbarhet etc. 
intimt hänger samman, samtidigt som det leder vidare till platsidentitet. 

Miljöpsykologerna Proshansky, Fabian och Kaminoff väckte tidigt mitt 
intresse för detta begrepp (1983 och 1995) och jag finner att platsidentitet 
fortfarande har relevans för studien. Platsidentitet kan ses som relationen 
mellan den fysiska, den sociala och den kulturella världen och individens 
eget jag. Författarna ansåg att allt för liten hänsyn hade tagits till platsens 
betydelse för människans identitet (1983, sid. 80):  

 
Place-identity cognitions express and reflect the physical settings and their 
properties that support and are directly relevant to the social roles and 
attributes that define who the person is, how he or she is to behave, and what 
he or she is worth. 

 
Om platsidentitet har Asplund, Crafoord, Lilja, Lynch, Nordström, 
Proshansky och Relph tänkt och forskat, för att nämna ett fåtal73. De har 
framför allt utgått från utvecklingspsykologiska och psykologiska perspek-

                                              
72 Detta är en avhandling om Stadgestaltning och bostadsbyggande i Nordiska huvud-
städer som både tar upp stadsbebyggelse, ny som äldre, och förorter. 
73 Alla som nämns här utom Lilja, refererar jag även till på andra ställen i texten. Lilja 
har bedrivit studier om människa och miljö (Lilja, 1996). 
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tiv men även utifrån en miljöpsykologisk ansats. Nordström skrev t.ex. att 
begreppet platsidentitet myntats ”för att beskriva – inte platsers identitet 
utan – individens upplevelser av för henne – och hennes identitet menings-
fulla platser (Nordström, 1994, sid. 188). Och vidare (sid. 196): ”Den 
fysiska omvärlden har betydelse för oss inte bara för att den talar om för 
oss var vi är utan även vilka vi är. Med tingens hjälp orienterar vi oss i till-
varon, känner vi igen oss”. Många gånger tycker jag att platsidentitets-
begreppet lämnats alltför lättvindigt eller koncentrerats i ett rent identitets-
tänkande. Twigger-Ross & Uzzell (1996) menade att trots att många 
använder detta begrepp så är det få som har lyckats lansera en klar och teo-
retiskt förankrad redovisning rörande relationen plats – identitet (se även 
Heurlin-Norinder, 2003, sid. 170). Därför presenteras aldrig någon för-
klaring på hur och varför platser skulle vara betydelsefulla för självuppfatt-
ningen. Avsikten med detta avsnitt är inte att göra någon fullständig analys 
av begreppet platsidentitet. Jag har i stället valt att ta upp några exempel 
från relativt aktuell forskning.  

I Castellos artikel framgår att platsidentitetsbegreppet ännu inte fått sin 
förklaring74. Han skriver (2000, sid. 3): ”One specific challenge mentioned 
in the Conference syllabus encourages the development of researches 
aiming at a better understanding of place-identity”. Castello jämförde två 
bostadsområden med olika social – och till viss del geografisk – karaktär 
och sökte faktorer som tillförde kvalitet till en bostadsmiljö. Han tyckte sig 
se att ju mer människor upplever sig rotade på en plats, desto rikare är 
denna plats på naturliga och sociala värden och omvänt: ju starkare en plats 
erkänns genom dess naturliga och sociala värden, desto mer uppskattas den 
och upplevs med tillgivenhet. Han skriver vidare (sid. 16): ”All in all, an 
insight into the deepest environmental assets will always be necessary to 
bring out the very essence of a place”. Dessa faktorer – tillgångar/fördelar 
(“assets”), som skulle kunna bidra till att definiera miljökvaliteter och i 
förlängningen även en del av vad som är platsidentitet – är något av det jag 
söker i de fyra bostadsområdena. Huruvida jag kunnat identifiera kvaliteter 
i närmiljön diskuteras i kapitel 7.  

Med platsidentitet kan avses någon form av tillhörighetskänsla, att känna 
sig hemma75. Att känna sig hemma, menar Relph (1976, sid. 33) har fram-
för allt att göra med att människor ”share the same piece of ground … not 

                                              
74 Trots att denna artikel presenterades så sent som år 2000 på IAPS:s internationella 
konferens i Paris. 
75 Som också har samband med orienterbarhet. 
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only that they are with people of similar interest”76. Jag menar att plats-
identitet, som bl.a. innebär människans meningsfulla förhållande till en 
fysisk plats, både betyder att människan till stor del tillskriver platsen dess 
identitet, men också att platsen har en sorts identitet i sig själv – det jag 
redan beskrivit som platsens karaktär/egenart. Anette Sandberg tar i sin av-
handling (2002) upp platsidentitetsbegreppet och skriver att det motsvarar 
individers upplevelse av platser som är meningsfulla för individens identi-
tet: ”Platsidentitet innebär att individer tillskriver platsen en identitet, inte 
att platsen har en identitet i sig själv” (sid. 30). Sandberg delar med andra 
ord inte uppfattningen att platsen har en egen identitet.  

Relph skriver (1976, sid. 63): ”It seems a commonplace that almost 
everyone is born with the need for identification with his surroundings and 
a relationship to them – with the need to be in a recognisable place. So 
sense of place is not a fine extra art, it is something we cannot to do with-
out.” Det är detta jag vill lägga in i begreppet, någon form av platskänsla: 
hemmahörande/tillhörighet, eller som Asplund uttrycker det, platsbunden-
het. Det blir fruktbart när jag försöker definiera vad som är barnens plats-
känsla då jag tror att det som barnen gör, och kanske i ännu högre grad, allt 
det de upplever – respektive vad de inte gör eller upplever – kan förstås 
utifrån begreppet platsidentitet. Platsidentitet skulle kunna ses som en del 
av den totala platskänslan.  

I en studie om kvinnors platsidentitet av Karin Perman (1999) framgår 
att hon menar att begreppet platskänsla eller platsidentitet, som inkluderar 
människors vardagshandlingar, används av geografer för att beskriva män-
niskors förhållande till en plats och att platsen inte är densamma för alla77. 
Perman skriver att denna platsidentitet kanske är samma sak som hem-
bygdskänsla, ett sorts kulturellt välbefinnande (sid. 13 - 14) och att motsat-
sen skulle kunna vara alienation, avsaknad av band till och identifiering 
med platsen. Författaren presenterar vad som kanske skulle kunna fungera 
som en definition av begreppet platsidentitet/platskänsla (trots avsaknad av 
teoretisk referens): ”En situation där man väl känner omgivningen och kan 
identifiera sig själv och sin plats i omgivningen på ett betryggande sätt” 
(sid. 53).  

I detta avsnitt har jag gett flera exempel på att begrepp som platsbunden-
het, platskänsla och platsidentitet är oklara genom att de flyter in i var-
                                              
76 Castello (2000, sid. 19) återkommer till upplevelsen att vara rotad – ”Rootedness of 
people to places” – och avslutar sin artikel (a.a.) med att betona vikten av att människor 
återförsäkras ”the sense of belonging to a local place – whatever its scale”.   
77 En slutsats av denna rapport är att kvinnor lämnar bruksorter då de – till skillnad från 
män – inte upplever att något håller de kvar. De har mindre känsla för hembygden än 
männen p.g.a. att just bruksorter symboliserar manliga ideal och värderingar. 
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andra. Jag har exemplifierat detta genom att ge olika forskares perspektiv 
men även utifrån min egen syn på innebörden i, framför allt, begreppet 
platsidentitet. I kapitel 7 gör jag en genomgående analys av begreppen i 
relation till varandra och till mina resultat. 

 

Barns lek 
Barnens lek och aktivitet är bärande i studien eftersom den bygger på vad 
barnen gör i sin närmiljö och var detta sker. Vad barnen gör ute, eller inte 
gör, utgör tillsammans med vad de tycker om sin närmiljö, underlag för 
mina analyser, tolkningar och slutsatser och jag vill relatera detta till när-
miljöns utformning och platsens betydelse78. Därför vill jag ta upp frågan: 
Varför leker barn och vilken nytta för leken med sig? Redan Platon ställde 
den frågan och många har försökt förklara fenomenet lek. Enklast kanske 
dessa teorier kan sammanfattas med att barnet måste få leka. Leken är vik-
tig för barnets totala utveckling. (Se t.ex. E. H. Erikson, 1954/1993 och G. 
H. Mead, 1976) Barnet testar en roll i leken som har en tydlig förankring i 
miljön, varför barn måste ha tillgång till sin närmiljö. Genom den sociala 
interaktion som lek innebär, lär sig barnet att se omvärlden även ur andras 
perspektiv. Det är ett sätt där barn prövar nya situationer och lär sig 
behärska verkligheten genom att bearbeta, öva och få erfarenhet Därigenom 
kan de nå herravälde över tillvaron. Om barnet ska kunna samspela med 
den omgivande miljön genom lek, ställer detta krav på hur närmiljön ut-
formas. Detta gör det viktigt att uppmärksamma om leken ser olika ut i 
olika närmiljöer. 

Utan att fördjupa mig i olika lekteorier, vill jag ta upp några exempel på 
lekens betydelse med inspiration från Asplund79. Johan Huizinga (1945), 
vars bok om den lekande människan är en klassiker, ser leken som en kul-
turföreteelse och kultur förutsätter mänsklig samvaro80. Leken, som han 
slår fast som äldre än kulturen (a.a., sid. 9), skapar spänning, glädje och 
lust, den är meningsfull och har en social funktion: ”Leken antar omedel-
bart fast gestalt som kulturform” (sid. 18), vilket innebär att den kvarstår 
och övergår till senare släktled och kan upprepas. ”Denna möjlighet till 
upprepning är en av lekens mest väsentliga egenskaper” (sid. 19) och leken 

                                              
78 Jag använder båda begreppen lek och aktivitet genom att både de yngre och de äldre 
barnen ibland bara ”är” eller sitter och pratar. 
79 För den som vill skaffa sig en överblick över olika lekteorier rekommenderar jag Kent 
Hägglunds lekteoriöversikt (1989). 
80 Huizingas syn på leken är fortfarande aktuell framgår av en ”Under-strecket-artikel” i 
Svenska Dagbladet den 25 september 2004 med rubriken ”I leken når människan sin 
fulländning”. 
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för alltså kulturen vidare. Asplund är kritisk till Huizingas sätt att betrakta 
leken: han tycker att Huizinga försöker att nagla fast leken och att leken 
därmed förlorar sin lekfullhet (1987/2002, sid. 66). Medan Huizinga ser lek 
som kulturbevarande, betraktar Asplund leken (och spelet) som spontant 
uppstånden i ögonblicket, genom släkttycke med social responsivitet 
(1987/2002, sid. 17). Asplund skriver (sid. 66) att ”Begreppen lektid och 
lekplats är allt annat än ointressanta ... Man kan leka när som helst och var 
som helst. När leken bryter fram, förvandlas tiden till lektid och platsen till 
lekplats.” När Karla och hennes kamrater är på väg hem från skolan fångar 
de en groda. Skolvägen blir så både lektid och lekplats. 

Crafoord (1997) relaterar barns och ungdomars lek till betydelsen av 
plats för deras utveckling (sid. 81). Crafoord skriver om iordninggjorda 
lekplatser eller lekmiljöer, men även om ”improviserade platser på vilken 
gård eller äng som helst. Överallt sker olika former av lekande.” Crafoord 
fortsätter: ”Barn och ungdomar träffas, har konflikter, spelar spel och kny-
ter kontakter och vänskapsband och hela tiden är de flesta beredda till 
äventyr och lekar. Ett gemensamt utbyte sker och den sociala färdigheten 
utvecklas allteftersom nya gestalter knyts till ungdomarnas inre scenario”. 
Gehl, som är arkitekt, skriver (1987) att leksituationer kan arrangeras på 
förskolor eller genom barnkalas, men som regel arrangeras inte leken. Den 
växer fram spontant, något som Crafoord hävdar. Gehl gör en koppling 
mellan lek och att man måste mötas i samma rum, d.v.s. hos honom fram-
står såväl den sociala som den fysiska miljöns betydelse. Gehl menar att det 
är mötet, att man är i samma rum, som är den första förutsättningen för lek:  

 
Den opstår, når børnene opholder sig samme sted. Når de ser andre lege. Når 
de har lyst til og lege, og derfor går ud for at lege uden egentlig at være sikre 
på, at der kommer nogen leg i gang. Den første forudsætning er, at man befin-
der sig i samme rum. At man mødes.   (sid. 17) 

 
Berg (1982) talar om den lekande människan utifrån en socialpsykologisk 
ansats och han fäster stor vikt vid G. H. Meads syn på lek där den ses som 
ett kommunikativt handlande, som ett fenomen i sig. ”Det medvetna jaget 
växer fram genom en social process” (sid. 35) – i mötena med andra. Berg 
skriver vidare: ”Inte bara jag själv och Du uppstår mellan oss, utan också 
glädjen, det som gör att vi väljer livet. Våra känslor är kollektiv egendom i 
sin egenskap av mänskliga känslor” (sid. 66) 81.  

 

                                              
81 Castello (2000) talar om ett socialt kollektivt minne ur ett socialpsykologiskt per-
spektiv. Detta kollektiva minne ”förklarar” känslan av kontinuitet och varaktighet i 
hemorten för alla människor som bor där (sid. 17). 
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Sammanfattning 
Jag menar att barns vardag måste innehålla möjligheter till spontana möten 
med människor och möten med platser. Möten med olika människor ger 
barnen möjlighet att växla identitet och sätta sig in i andras situation för att 
därigenom stabilisera sin egen identitet. Genom teorivalet vill jag förstå och 
tolka den totala miljöns betydelse i allmänhet och platsens betydelse i syn-
nerhet för barns välbefinnande och utveckling. Jag kommer att använda mig 
av social responsivitet för att tolka betydelsen av de möten barnen gör – 
eller inte gör. Norberg-Schulz´, Crafoords och Asplunds syn på plats, till-
sammans med G. H. Mead, använder jag för att förklara platsens specifika 
och existentiella betydelse. Genom tillgängliga närmiljöer kan barn – 
genom lek och aktiviteter – göra viktiga sociala och miljömässiga erfaren-
heter. Möjlighet till social respons och tillgång till platser kan bidra till att 
barn utvecklas mångsidigare både socialt och avseende miljöupplevelser. 
Valet av metoder har skett utifrån att barnens närmiljö bedöms som viktig. 
För att placera barnen i fokus har jag gjort deltagande miljöobservationer 
tillsammans med barnen och arbetat med kartor. 
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KAPITEL 4. METODOLOGISKA ÖVER-
VÄGANDEN, UNDERSÖKNINGSGRUPP 
OCH GENOMFÖRANDE 

 
 
 
 

Metoder och barn 
Valet av metoder grundades dels på att studien om barns rörelsefrihet in-
gick i ett större sammanhang, i forskningsprogrammet Barn – Trafik som 
nämnts tidigare, dels på att metodval alltid ska styras av undersökningens 
inriktning, teoretiska ramar och syfte. ”Man väljer vissa metoder för att de 
ger den information man är på jakt efter så att man kan fullborda sin under-
sökning” (Bell, 1993, sid. 63). Studien, som i hög grad riktar sig till barn 
och handlar om deras synpunkter och upplevelser bygger på ett flertal 
metoder: enkäter med både fasta svarsalternativ och öppna frågor samt 
intervjuer och deltagande miljöobservationer. I samband med intervjuerna 
med barnen lät jag dem också arbeta med kartor och kryssa ställen där de 
ofta vistades, hade kamrater etc. Redan när arbetet med barnenkäten på-
börjades var avsikten att den skulle kompletteras med samtal med barnen. 
Genom att, tillsammans med barnen, studera deras närmiljö fick jag – ut-
över resultaten från enkäten avseende rörelsefrihet – även förståelse för vad 
miljön kunde betyda för dem. Intervjuerna är en uppföljning av både enkät-
studien och de deltagande miljöobservationerna. Utöver detta har jag även 
intervjuat föräldrar.  

I detta kapitel beskrivs samtliga metoder i avsnitt med motsvarande 
rubriker. Jag redogör även för urval och bortfall – bortfallet sammanställs 
sist i respektive avsnitt. Slutligen presenteras den analysmodell jag använt 
vid databearbetningen liksom tillvägagångssättet när jag omarbetade det 
insamlade intervju- och deltagande miljöobservationsmaterialet till berät-
telser – bl.a. för att göra materialet mer levande och låta barnen själva 
komma till tals. 

Andra forskare, som också har vänt sig direkt till barn, var i början inspi-
rationskällor för mitt metodval. Till exempel har Pia Björklid (1992), Roger 
Hart (1979), Robin Moore (1986), Maria Nordström (1990 och 2000), 
Bodil Rasmusson (1998) och Ann Skantze (1996) låtit barn få komma till 
tals genom olika uttryckssätt såsom intervjuer med barn, barns egna skrift-
liga berättelser och dagböcker, barn som fått fotografera eller visa sin när-
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miljö etc. Det var främst tack vare att barnen visade mig runt som jag lärde 
känna bostadsområdena. Det ”kunde” verkligen sin närmiljö vilket stöder 
påståendet att de är specialister på sin närmiljö, goda observatörer och 
miljöorienterade. De visade verkligen närmiljöernas icke-platser som man 
skyndar förbi, men som barn använder” (Harvard, 1998, sid. 56). Ingegerd 
Harvard har bl.a. arbetat med funktionsnedsättning och lek samt med att 
utveckla barns lekplatser utifrån deras egna tankar och önskemål.  

Begreppet deltagande miljöobservationer konstruerade jag själv och det 
växte fram under studiens gång. Initialt benämnde jag ”promenaderna” till-
sammans med barnen i deras bostadsområde för deltagande observationer, 
men jag fann detta uttryck alltmer vilseledande. Deltagande observationer 
hör till den etnografiska forskningstraditionen och innebär, till skillnad från 
rena observationer, att forskaren, som namnet antyder, på något sätt har en 
deltagande roll i det som ska studeras (Atkinson & Hammersley, 1994) – 
men jag studerade inte barnen82. Jag observerade inte deras beteende i när-
miljön, utan det var närmiljön som barnen och jag studerade tillsammans 
och barnen var mina ledsagare. Av denna anledning valde jag att kalla 
promenaderna för deltagande miljöobservationer. Vill man verkligen stu-
dera barns vardag är intervjuer och – inte minst – deltagande miljöobserva-
tioner oöverträffade som metoder. Barnen var så intresserade av att gå ut 
med mig att inget påverkade ”uppdraget” att visa mig sitt bostadsområde – 
vare sig att det var snöstorm (Karla i Kvarterstad), iskallt och inte något att 
visa (Sven och Sivert i Segelsjö), isande nordlig vind och för övrigt ”bara 
tråkigt” (Ferdinand och Fang i Flygstad) eller höststorm (Boel i Barrängen).  

 

Varför olika metoder? 
Avsikten med att använda flera metoder var att dessa tillsammans, genom 
så kallad metodisk triangulering (Patton, 1990), skulle ge vidare vyer och 
stabilare resultat83. Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (1994) skriver också 

                                              
82 Jag har inspirerats av den etnografiska forskningen, men är medveten om att jag inte 
uppfyller samtliga krav. Mitt modifierade etnografiska perspektiv kan t.ex. sägas omfatta 
miljöobservationerna då jag vistas ute i områdena tillsammans med barnen.   
83 Som forskare använder man begreppet triangulering något ”lättvindigt” i tron att 
triangulering innebär att man använt olika metoder, t.ex. enkäter och intervjuer, trots att 
man inte fått in olika aspekter utan frågar om ”samma sak” fast på skilda sätt. Vad min 
studie beträffar innebar triangulering dels en enkät för att söka svar på hur många barn i 
varje område som fick gå på egen hand till skola och kamrater, dels deltagande miljö-
observationer tillsammans med barn för att få ”syn” på hur de använde sin närmiljö och 
en kvalitativ förståelse för områdenas betydelse samt uppföljande intervjuer med barnen 
och som ett ytterligare komplement även med föräldrar. Vad teorin beträffar vägde jag 
samman Asplund och G. H. Mead med olika perspektiv på platsens betydelse. 
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att man med triangulering kan – genom att ta hjälp av olika metoder, t.ex. 
en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder – säkrare bestämma 
ett visst fenomen. Tanken att man ringar in vad man vill studera på olika 
sätt, medför samtidigt en risk att resultaten pekar åt olika håll. ”Olika 
metoder fångar in olika slags aspekter, varvid det blir svårt att utifrån kom-
binationen av dessa nå fram till ett samstämmigt svar”, medan å andra sidan 
bredden i etnografiska metoder gör det möjligt att ”få ett rikare, mer varie-
rat material snarare än ett välbelagt sådant” (sid. 111). Jag vågar påstå att 
trovärdigheten kring närmiljöns betydelse har ökat genom att barnen fått ge 
uttryck för sina synpunkter både i skrift och i tal samt ute i närmiljön till-
sammans med mig, genom sina berättelser. Att använda olika metoder gav 
barnen olika möjligheter att uttrycka sig på olika sätt. Barn som t.ex. inte 
var så bra på att kryssa i enkätfrågor eller bara besvara frågor under en 
intervju, fick ett nytt tillfälle att ge sina synpunkter under promenaderna. 
Att arbeta med kartorna gav dessutom ett konkret material att samtala 
kring. 

Denna studie ligger delvis metodologiskt nära grundad teori men även, 
som redan nämnts, nära den etnografiska inriktningen – som kan ge en 
friare ansats (Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 109 ff) – och som jag anser 
stöder den metod som jag själv valt att kalla deltagande miljöobservationer. 
Atkinson & Hammersley (1994) skriver att etnografisk metod kan hänföras 
såväl till ett filosofiskt paradigm som en metod som används bäst som det 
passar, men att oftast ”In practical terms, ethnography usually refers to 
forms of social research having a substantial number of the following 
features: 

 
• a strong emphasis on exploring the nature of particular social 

phenomena, rather than setting out to test hypotheses about them 
• a tendency to work primarily with “unstructured” data, that is, data 

that have not been coded at the point of data collection in terms of 
closed set of analytic categories 

• analysis of data that involves explicit interpretation of the meaning 
and function of human actions, the product of which mainly takes 
the form of verbal descriptions” 

(a a., sid. 248) 
 

Enkelt uttryckt ”har jag varit där” och tillsammans med barnen observerat 
miljöer och händelser och tagit del av synpunkter i naturliga situationer. 
Etnografi är inriktad på att förstå människors perspektiv genom att delta 
och observera deras aktiviteter i det dagliga livet, vilket kräver ett öppet 
sinnelag. Detta stämmer i hög grad när man i sin forskning vänder sig till 
barn, även om studien styrs av teoretisk referensram. Det fordras personlig 
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involvering, flexibilitet och tillsammans med barnen kom jag också nära 
det som skulle studeras: ”Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill 
veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag vill förstå meningen i din 
upplevelse ... uppleva tingen som du upplever dem” (Spradley, 1979, sid. 
34). Detta var skälet att jag valde att låta barnen själva besvara ett fråge-
formulär samt berätta om och visa sin närmiljö – det var deras egen syn jag 
ville ha. Detta motsvarar också mitt sätt att definiera barnperspektiv (se 
kaptel 1. Barnforskning): att, som t.ex. Rasmusson (1994) och Ivarsson 
(2003) beskriver det, försöka att se det man vill studera med barns ögon – 
en grannlaga uppgift, enligt Ivarsson.  
 

Datainsamling och genomförande 
Samtliga metoder föregicks av utprovningar. Innan jag gick ut till skolorna 
(se bilaga 9, tabell 7) provade jag enkäten genom att låta två barn, en pojke 
och en flicka i årskurs två besvara den. Båda kunde läsa och vågade ge 
synpunkter. Dessa synpunkter ledde till vissa förtydliganden, varefter 
enkäten provades ut i en hel klass (årskurs två). Innan jag påbörjade de 
deltagande miljöobservationerna gjorde jag först två ”provpromenader” 
med pojkar i årskurs två, i Barrängen och Kvarterstad. Den andra prov-
promenaden blev så informativ att den fick ingå som en del av mitt data-
underlag. Jag gjorde också en provintervju med en flicka i årskurs två vilket 
resulterade i en del ändringar och tillägg. Slutligen gjorde jag även en 
provintervju med en förälder på telefon efter att jag fått kontakt med 
familjer som var positiva till att bli intervjuade. Den provintervjun påver-
kade inte utformningen av intervjuguiden till formuläret. Nedan presenteras 
först urvalet och därefter de olika metoderna, först med barnen och därefter 
föräldrarna. För en jämförande kronologisk ordning av genomförandet, se 
bilaga 1. 

 

Urvalet avseende två delstudier 
Urvalet avseende bostadsområden, barn och föräldrar hänger samman med 
en tidigare genomförd enkätstudie i nio bostadsområden (Björklid, 1996b), 
som vände sig till föräldrar84. Bland dessa nio områden valdes fyra ut till 

                                              
84 Föräldraenkäten hade distribuerats under hösten och vintern 1993/94 till familjer med 
barn i s.k. 6-årsverksamhet samt i årskurserna 1, 3, 4 och 6. Cirka 1000 föräldrar i nio 
bostadsområden hade besvarat ett frågeformulär angående vad de tyckte om sitt bostads-
område i stort, om trafiksäkerheten och vad som oroade dem för att nämna några exem-
pel.  
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denna studie (se kapitlet Fyra bostadsområden beskrivs). I den tidigare för-
äldraenkäten hade en del föräldrar kryssat ”ja” på en fråga om de också 
kunde tänka sig att bli kontaktade för intervju längre fram. Hösten och vin-
tern 1994/95, började jag ta personlig kontakt med några av dessa familjer. 
Jag vände mig till föräldrar i de fyra bostadsområdena, som hade barn i 
årskurs två eller fem85. 

I de fyra bostadsområdena som ingick i min studie besvarade 732 barn 
enkäten. Sammanlagt var det 36 klasser som deltog och barnen gick i års-
kurserna två och fem (se bilaga 8, tabell 5 och 6). Av två anledningar valde 
jag dessa årskurser: dels befann sig barnen i en förhållandevis ”lugn” mel-
lanperiod av låg- respektive mellanstadiet. De hade kommit en bit i sin läs-
utveckling och för båda årskategorierna gällde att de inte just påbörjat ett 
nytt stadium och heller inte var på väg att byta. Dessutom gjorde valet av 
dessa åldrar det möjligt att göra vissa jämförelser med den engelska studien 
av Hillman m fl (1990) om barns rörelsefrihet som togs upp i avsnittet 
”Hinder i barns närmiljö”. De 16 barn som valdes ut för deltagande miljö-
observation och efterföljande intervju var barn till de föräldrar som sagt ja 
till att delta i min studie och till att bli intervjuade. I första hand vände jag 
mig till det barn i familjen som gick i tvåan eller femman. Antalet barn 
ökade sedan till 32 genom att de fick ta med sig kamrater om de ville både 
vid promenaden och vid intervjun. Av flera skäl blev det intressant att även 
ta med barn i andra åldrar – därav spridningen i åldrar som framgår av 
bilaga 3. Dels blev ”mina” barn äldre genom att datainsamlingen pågick 
under flera år, dels hade barnen syskon vars synpunkter också blev värde-
fulla. Det var inte av en slump att syskonen kom att delta. Det berodde till 
stor del på att det ibland var svårt att få tag på familjer/barn som var intres-
serade av att ställa upp, men dessutom att det blev lättare att samtala med 
barn i familjer där jag redan etablerat kontakt. Sammanfattningsvis träffade 
jag totalt 32 barn vid 19 deltagande miljöobservationstillfällen och 17 
intervjutillfällen samt 24 vuxna vid 19 tillfällen (för översikt se bilagorna 3 
– 5). Barnens namn är ändrade liksom namnen på de skolor som ingått i 
studien.  

 

En enkät till barn: ”Detta handlar om Dig.” 
Enkäten besvarades av 732 barn i årskurserna två och fem, läsåret 1994/95 
(enkäten finns i bilaga 14). Genom att låta ett större antal barn besvara ett 
frågeformulär kunde information om huruvida de till exempel fick gå själva 
                                              
85 När studien genomfördes användes begreppen årskurs, vilket numera heter år. Man 
hade också stadieindelning. Jag använder de gamla begreppen här för enkelhetens skull.  
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till skolan och fritidsaktiviteter, samlas in relativt snabbt. Efter tillstånd och 
kontakter med ansvarig skolpersonal på respektive skola bestämde jag tid 
för besök med alla berörda klasslärare. Varje lärare informerades muntligt 
om syftet. Jag inledde alltid mina besök med att presentera mig för barnen 
och berättade sedan om anledningen till mitt besök. Jag var noga att betona 
att det inte var fråga om något prov och att det inte fanns några ”rätta” svar, 
utan att det var viktigt att varje barn funderade på hur det var för hans eller 
hennes egen del. Det viktigaste med mitt besök var att få information om 
hur deras rörelsefrihet såg ut. Jag betonade också att jag inte kom från 
skolpolisen.  

Det kan vara värt att reflektera kring huruvida situationen när barnen 
fyllde i enkäten påverkade resultaten i någon riktning. Ingen situation var 
den andra lik, vilket är naturligt i levande miljöer. Ibland möttes jag av 
trötta barn eller barn som var just varit i slagsmål. Det hände att man glömt 
att jag skulle komma och ett par gånger fick jag ta rollen som vikarie sam-
tidigt som jag samlade in mina data. Den erfarenhet jag hade med mig från 
både förskola och grundskola bidrog sannolikt till att jag kunde hantera de 
olika situationerna. Vid ett tillfälle var det till att börja med kaos i klass-
rummet. Ändå kan jag påstå att alla barn var måna om att göra sitt bästa 
och det går inte att bortse från styrkan i att låta barn vara informanter.  

Bortfallet: Av rättviseskäl fick samtliga barn i klasserna vara med och 
besvara frågeformuläret. Totalt fick jag in 732 enkäter86. Detta medförde att 
en del barn bodde på gator som inte stämde överens med vad som egentli-
gen var ”områdestypiskt”. Gatorna delades därför upp genom kodning och 
resultaten i enkätstudien (detta gäller Kvarterstad87 och Barrängen) grundar 
sig i princip på de 523 barn som faktiskt bodde områdestypiskt. Jag 
betraktade de 190 enkäterna som besvarats av barn som bodde fel som ett 
tillskott – jag fick dem på köpet. I Flygstad och Segelsjö bodde alla barn 
som besvarade enkäten områdestypiskt. Det verkliga bortfallet såg ut enligt 
följande (se bil. 9 och 10, tab. 7 och 8): Av 773 enkäter som delats ut av 
mig personligen var bortfallet bara 41 (5 %). Av de 70 enkäter som skickats 
med posten, kom bara 45 in, alltså ett bortfall på 25 % (trots påminnelser). 

                                              
86 I kapitlet Deltstudie I och i bilaga 8, tabellerna 5 och 6 framgår varför jag här talar om 
523 resp. 732 barn. 
87 En kort förklaring angående Kvarterstad; De fyra skolorna som ingick i studien hade 
ett betydligt större upptagningsområde än enbart Kvarterstad. Detta innebär att barnen 
som besvarat frågorna, kom i stort sett från hela stadsdelen. Det är påtagliga skillnader i 
närmiljö beroende på var barnen bor i förhållande till skola och kamrater om man ser till 
om de bor i eller utanför Kvarterstad. Det framgår också av intervjuerna där barn som 
bodde i Kvarterstad berättade om ”läskiga” korsningar med mycket trafik utanför områ-
det. 
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Att det överhuvud taget blev något bortfall alls, även då jag själv var ute på 
skolorna berodde på att några barn helt enkelt glömde att ge mig enkäten. 
En bortfallsanalys över varje fråga ger en bild av vilka frågor som var enkla 
eller roliga att besvara. Det interna bortfallet varierade mellan 0 och 15 %. 
För övervägande antal frågor var bortfallet mindre än 4 %. Hur det interna 
bortfallet ser ut fråga för fråga redovisas i bil. 11, tab. 9. 

 

Deltagande miljöobservationer tillsammans med barn: ”Vill du 
visa mig Ditt bostadsområde?” 
Genom föräldraintervjuerna lärde jag känna familjerna så pass att jag kunde 
fråga om jag fick träffa och intervjua det barn i familjen som hade ”rätt” 
ålder. Barnen själva tillfrågades i samband med eller strax efter föräldra-
intervjuerna. Jag berättade att jag dels ville gå ut och observera närmiljön 
tillsammans med barnet, dels att jag ville göra en uppföljande intervju. 
Samtliga föräldrar jag träffat ställde sig positiva till detta och i de flesta fall 
ville barnen både bli intervjuade och visa sitt bostadsområde. Genom att 
datainsamlingen pågick under flera år och att några yngre syskon tillkom, 
blev det större åldersspridning på barnen (de var mellan åtta och fjorton år) 
jämfört med i enkätundersökningen. Anledningen till att jag valde att låta 
några syskon också bli ”intervjubarn” var dels att jag redan hade en etable-
rad kontakt, samtidigt som det var svårt att få med nya familjer, dels att det 
var intressant att även se vilken rörelsefrihet litet yngre barn hade. 

Jag träffade barnen på skoltid av det skälet att barnen skulle vara pigga 
och att det skulle vara ljust ute. Innan jag bestämde tid med barnen 
skickade jag ett brev till respektive lärare där jag beskrev syftet med min 
studie och där det också fanns en svarstalong. Lärarna fick tillfälle att svara 
om det passade att jag gick ut med barnen på skoltid och kunde också 
lämna synpunkter på lämplig tidpunkt. De barn som ville ta med sig någon 
kamrat fick göra det och ville de heller vara ensam så gick det också bra. 
Vissa barn kände sig nog säkrare eller mindre blyga tillsammans med en 
kamrat och jag fick ju också fler informanter. Barnen och jag var ute mel-
lan 45 minuter och en och en halv timme. Tiden påverkades dels av barnens 
skoldag, men också av hur mycket de hade att visa – och kanske även av 
vädret (se bilaga 3).  

Innan vi började gå berättade jag för barnen att det handlade om dem och 
deras närmiljö: vad de brukade göra, var de brukade vara, vart de fick gå 
själva och vad de tyckte om sin miljö. Jag förklarade för barnen att de fick 
visa mig vad de själva tyckte var viktigt att visa i sitt bostadsområde, roligt, 
intressant eller spännande, om det fanns farliga eller svåra trafikställen, om 
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det fanns speciellt otäcka eller roliga platser och över huvud taget platser 
som de lekte eller bara vistades på. Samtidigt fick de berätta om området 
och om människorna där, vad som var bra eller dåligt, bäst eller sämst. 
Samtalen styrdes naturligtvis av frågor jag ställde, men jag måste poängtera 
att barnen även berättade spontant vad de tyckte om sin närmiljö.  

Promenaderna började nästan alltid med att barnen visade mig sin skol-
väg. Vid de deltagande miljöobservationerna utgick jag inte ifrån några 
specificerade frågor, men jag hade syftet med att gå ut med barnen klart 
och jag hade intervjufrågor i bakhuvudet. I början funderade jag över hur 
mycket jag skulle styra – om jag överhuvud taget skulle göra det eller om 
barnen fritt skulle få visa vad de ville. Barnen hade ju fått en del informa-
tion redan när jag frågade om de ville delta. En del barn hade tänkt ut i för-
väg vad de ville visa medan några behövde hjälp att komma igång. Ibland 
blev det snabb framfart över bakgårdar och genom buskage då vissa barn 
var otroligt ivriga att hinna visa så mycket som möjligt. Några av barnen 
pratade minnen och ville visa platser som varit viktiga när de var mindre. 
Ibland visade de saker som de var upprörda över, saker som blivit sämre. 
Många barn hade hur mycket som helst att visa, medan andra inte ville eller 
kom på någonting som de tyckte var värt att visa mig. Eftersom trafiken var 
en del av mitt problemområde visade de också om det fanns gator och 
korsningar som de upplevde som besvärliga, samtidigt som många frågor 
kretsade kring trafiken i närmiljön.  

Vid de deltagande miljöobservationerna använde jag inte bandspelare av 
praktiska skäl, utan skrev istället ned stödord. Alla intryck och all informa-
tion jag fått, skrev jag ned – med hjälp av dessa stödord – alltid i direkt an-
slutning till varje promenad88. På så sätt gick ingen information förlorad. 

Bortfallet – som även avser intervjuerna som beskrivs i nästa avsnitt: 
Bara en flicka sade nej direkt och ville inte alls delta (Frida i Flygstad). Två 
pojkar (Sven och hans kamrat Sivert i Segelsjö), som var med på promena-
den, ville inte bli intervjuade efteråt. Ytterligare två pojkar (Kent och hans 
kamrat Kasper i Kvarterstad) deltog bara i den deltagande miljöobservatio-
nen – båda flyttade från bostadsområdet – varför det aldrig blev någon upp-
följande intervju. 

 

                                              
88 Jag tyckte ibland att jag saknade kamera, men det var ändå ett medvetet val att inte 
fotografera samtidigt som jag var ute med barnen. Det hade – precis som problemet med 
att använda bandspelare – varit praktiskt omöjligt att hinna fotografera samtidigt som jag 
skulle koncentrera mig på vad barnen visade och vilka synpunkter de hade. Fotografierna 
som finns i denna avhandling är tagna vid ett senare tillfälle.  
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Intervjuer med barn 
Barnen intervjuades för det mesta i skolan, ibland i direkt anslutning till att 
barnen och jag varit ute och studerat deras närmiljö, ibland vid ett senare 
tillfälle. Några gånger intervjuade jag barnen i deras hemmiljö. Oavsett var 
intervjuerna ägde rum, såg jag till att vi hade en lugn, ostörd vrå. Vid inter-
vjuerna använde jag alltid bandspelare och skrev dessutom stödord. Vid 
intervjutillfället samtalade vi också kring en karta över bostadsområdet och 
barnen fick fylla i sin egen ”rörelsekarta” (detta beskrivs i nästa avsnitt). 
Intervjufrågorna skulle fånga upp sådant som barnen pratat om och visat 
under miljöobservationen, för att få ett mer ingående samtal kring detta. Vi 
pratade om ifall det fanns något i deras närmiljö som de tyckte hindrade 
dem från att göra saker de ville. Allt eftersom intervjuerna genomfördes 
utvecklade jag frågorna något. Detta berodde på att jag dels fann det nöd-
vändigt att utvidga frågeområdena i relation till vad barnen berättade, dels 
anpassa intervjuerna mer till barnens ålder89. Ett exempel på utvidgning var 
att jag ville pröva om man kunde prata om saker i närmiljön som skulle 
kunna förklara begreppet platsidentitet. Jag använde mig av vissa huvud-
frågeområden och utifrån dessa pratade barnen fritt om betydelsen av kam-
rater, mörker, socialt nätverk och andra människor i området, restriktioner, 
farliga och roliga ställen och så vidare. Vi pratade också om vad som var 
”fint” eller ”fult” ute och om det var viktigt hur det såg ut: om det fanns 
speciella platser/byggnader som de tyckte något särskilt om.  

Ett bekant forskningsdilemma är att man kan misstänka att man ibland 
inte får ärliga svar, utan svar som är anpassade av olika skäl, men eftersom 
barnen var så angelägna att fråga mig om de inte förstod, så tolkade jag 
detta som att allra flesta barn inte hade något behov av att svara som de 
trodde att det förväntades. Det var skillnad på hur mycket information om 
de olika områdena jag fick från barnen, något som gäller både för de delta-
gande miljöobservationerna och intervjuerna. Detta beror naturligtvis på att 
intervjupersoner är olika som informatörer, men i den här studien beror 
detta också på att det var skillnad avseende vad barnen kunde göra, men 
också att jag träffade fler barn i Segelsjö och Kvarterstad90. Jag har inte 
utelämnat information från några barn utan försökt ta med allt som är av 
intresse.  

 

                                              
89 Till exempel, vid intervjun med Kajsa och Karolin i Kvarterstad i årskurs sex, som var 
den andra intervjun jag gjorde (den första var med en yngre flicka i åk tre) upptäcker jag 
att många av frågorna var mer anpassade för yngre barn.  
90 Det var svårare att få tag på familjer/barn i rätt ålder och med ”rätt adress” som ville 
ställa upp i Flygstad och Barrängen. 
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Att arbeta med kartor – ett försök att konkretisera barnens 
rörelsefrihet i sitt bostadsområde. 
Som en pedagogisk komplettering arbetade jag med kartor tillsammans 
med barnen. Kartorna fungerade både som underlag för samtalen och som 
hjälp för barnen att orientera sig. Det visade sig svårt att få fram, för mitt 
syfte, användbara kartor över områdena. Jag valde därför att göra egna 
akvarellkartor (se bilagorna 28 – 31). Dessa kartor (som hade ett format av 
dubbel A3) uppskattades mycket av barnen. Alla kartorna var lika omsorgs-
fullt gjorda även om de inte var skalenliga. 

Kartorna tog jag fram när vi påbörjade intervjun. Barnen kunde utan svå-
righet hitta överallt på kartan: sitt hus, sin skola, gatorna och var kamra-
terna bodde och pratade om var de olika platserna låg. Alla barn fick göra 
sin egen ”rörelsekarta”. Med en overheadpenna kryssade de på en transpa-
rent plastfilm, som lades ovanpå akvarellkartan, hur långt de fick gå/cykla 
själva, sin skolväg, var de hade sina kamrater och för övrigt alla platser som 
de brukade vara på själva. Om två barn deltog vid samma intervju använde 
de olika färger. Kanske bidrog det faktum, att de tyckte att kartorna var 
fina, till att de var så intresserade av att sätta ut sina kryss.  

 

Föräldraintervjuer 
Sammanlagt intervjuade jag 24 föräldrar. Bortsett från två telefonintervjuer 
genomfördes samtliga intervjuer i hemma hos föräldrarna. Det var alltid 
trevlig och avspänd stämning. Att intervjusituationen är lugn och trygg är 
en betydelsefull faktor för intervjuns genomförande (Banaka, 1981). Alla 
intervjuer utom telefonintervjuerna91 bandades och för säkerhets skull skrev 
jag ned även stödord. Ibland var båda föräldrarna med vid intervjun92.  

Intervjuerna genomfördes som forskningssamtal, där de intervjuade per-
sonerna inbjöds att tala ”fritt” utifrån en checklista/intervjuguide. Avsikten 
med att ha en checklista som stöd, var att intervjuerna skulle få samma in-
riktning, trots att frågorna var av öppen karaktär och inte alltid kom i 
samma ordningsföljd (Jacobsen, 1993). Intervjuerna inleddes alltid med att 
föräldrarna fick berätta vad de tyckte allmänt om sitt bostadsområde och de 

                                              
91 Telefonintervjuerna blev inte lika omfattande som de andra intervjuerna. Dessutom 
hade jag bara mina minnesanteckningar att lita till.  
92 I detta sammanhang kan nämnas att vid ett par tillfällen var även barnen med vilket 
gav en extra ”krydda” åt intervjun, t.ex. genom dialogen som uppstod mellan barn och 
föräldrar. Det kunde handla om hur det var när barnet var något år yngre – att föräldern 
trott att barnet varit nöjd med sin rörelsefrihet medan barnet faktiskt tyckt att det varit 
tråkigt att inte få cykla längre bort. Det kunde också handla om litet upprörda känslor när 
det kom fram att en förälder försökt påverka vilka kamrater barnen skulle ha.  
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gav goda exempel på att människor är mycket engagerade i sina barn och 
sitt bostadsområde och gärna berättar om detta. Om samtalet kom ifrån 
ämnet, kunde jag lätt styra tillbaka samtalet genom att fokusera på någon av 
uppföljningsfrågorna. Dessa halvstrukturerade forskningsintervjuer kan ses 
som professionella samtal om vardagen (Kvale, 1997). Föräldraintervjuerna 
gav information om vad som eventuellt oroade dem för sina barns vid-
kommande, men blev också viktiga genom att de visade överensstämmelser 
med barnens synpunkter och upplevelser vad gäller just rena trafik-
planeringsmissar i närmiljön93. Detta gav stöd åt hur observanta även bar-
nen var, vilket bidrog till min syn på barns deltagande i forsknings-
sammanhang: barns utsagor kan fungera som dataunderlag. Dessutom fick 
jag ta del av föräldrarnas uppfattning om närmiljöns betydelse både för dem 
som vuxna och för barn samt vad de visste om vad barnen gjorde ute. 
Genom att intervjua deras föräldrar fick jag ett vuxenperspektiv på miljön 
som också kompletterade vad barnen berättade och visade. 

Bortfallet: Det fanns inget egentligt bortfall. De föräldrar som sagt ja när 
jag kontaktade dem ställde också upp för intervju. Däremot var det många 
som inte ville eller hade tid när jag ringde första gången och det såg också 
olika ut vad gäller hur många jag hade att välja på94. När jag kontaktade 
föräldrarna försökte jag att, så långt det var möjligt, ”handplocka” mina 
intervjupersoner så att de skulle bo områdestypiskt. Svårigheterna med att 
faktiskt hitta intresserade föräldrar/barn som bodde områdestypiskt kan 
snarare ses som ett urvalsproblem än bortfall. I Barrängsskolan fanns det 
bara en årskurs 5 och därför inkluderades en pojke, trots att han inte bodde 
trafikseparerat.  

 

Databearbetning 
Svaren på de fasta frågorna i enkäten bearbetades med hjälp av statistikpro-
grammet SPSS, Statistical Package for Social Science (Norusis, 1993). De 
öppna svaren dokumenterades separat och bearbetades därefter manuellt. 
Så gott som samtliga intervjuer bandades och både barn- och föräldrainter-
vjuerna skrevs ut ordagrant. Anledningen till detta var att jag ville ”se” 
varje intervju i sin helhet för att kunna göra så empiriförankrade tolkningar 
och analyser som möjligt. Jag hade också tidigare gjort en sammanfattning 

                                              
93 Ett exempel på sådana missar är att trots att ett bostadsområde är helt trafikfritt måste 
barnen passera trafikerade vägar för att komma till och från skolan. 
94 I Kvarterstad hade 27 föräldrar med barn i åk 2 svarat ”ja”, och 9 med barn i åk 5. I 
Flygstad var motsvarande siffror 9 resp. 8. I Segelsjö 16 resp. 10 och i Barrängen 14 resp. 
2 – och det är också de barn/familjer som är med i studien.  
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över de temata som jag från början haft som underlag för intervju-
frågorna95. Arbetet med att skriva ut och bearbeta alla intervjuer och 
promenader var både tidskrävande och svårt. Detta berodde sannolikt på 
den ”öppna” strukturen, vilket i sin tur hade lett till att jag fått så mycket 
”extra” information (se fotnot 98). Jag läste materialet med olika ”glas-
ögon”, för att både söka trafikmiljöns betydelse och den komplexa miljöns 
betydelse för vad barn och föräldrar tycker och vad de gör. Som forskare 
brottas man inte minst med detta problem. Hur ska man skriva citat, vad 
ska med etc.? Hur göra rättvisa åt både dem som låtit sig intervjuas och åt 
sin egen insats/studie? Kvale varnar för utskriften, eftersom den blir en 
hybrid mellan en muntlig diskurs, ansikte mot ansikte, och en skriven text 
som skapas för en allmän och avlägsen publik (1997, sid. 166). Jag känner 
igen mig i denna beskrivning. I arbetet med att bearbeta den mängd av data 
jag hade, tillkom den analysmodell som presenteras i följande avsnitt. 

 

Presentation av en analysmodell 
För att bringa ordning i den mängd kvalitativa data som jag använder som 
underlag, använde jag en modell (figur 1), som även visade sig vara 
användbar för fortsatta analyser. Genom att kategorisera data i de fyra fäl-
ten kunde jag få en tydlig bild över vad barnen gjorde och hur de upplevde 
sin närmiljö – och indirekt om de hade rörelsefrihet96. 

 
 Det fysiska rummet Det sociala rummet 
Att handla  1.  3. 
Att uppleva  2.   4.  

Figur 1. En analysmodell (efter Harvard, 1998) 

 
Som i alla förenklade modeller är inte heller dessa fyra fält varandra ute-
slutande. Mycket av det barnen gjorde kan placeras i flera fält. Nedan följer 
en kort beskrivning över vilken typ av data som jag har placerat i respektive 

                                              
95 Dessa teman avsåg bostadsområdet och gällde vad föräldrarna ansåg om sin närmiljö 
allmänt sett, vilka risker de såg, om de upplevde oro/stress, vad de gjorde åt detta och 
vad de önskade (Heurlin-Norinder, 1999a).  
96 Modellen är ursprungligen ett korsdiagram som arkitekt Ingegerd Harvard presenterat 
i Ute i mellanrummen (1998): ”Korsdiagrammet avser att beskriva fyra former av sam-
spel människa/miljö med inriktning på planering” (a.a., sid. 54) och det var främst lek-
platser som avsågs.  
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fält. Först sammanfattar jag exempel på hur Harvard beskriver dessa fält 
(a.a.) och därefter hur jag själv arbetat97. 

 
1. Att handla i det fysiska rummet.  
Harvard skriver att barn använder omgivningen på sitt sätt och efter sina 
behov. Närmiljön innehåller ofta ”ickeplatser”, ställen som folk skyndar 
förbi. De som bor där, framför allt barnen, är specialister på sin närmiljö, 
goda observatörer och miljöorienterade. I detta fält skrev jag in barnens 
aktiviteter: cyklar, bygger kojor, busar, leker häst och kungafamilj, spelar 
boll och ritar hagar. Här skrev jag också saker som barnen berättade, ut-
talat, att de inte gjorde. Detta fält var lättast att fylla i.  

 
2. Att uppleva i det fysiska rummet. 
Detta fält beskriver Harvard som att miljön ger signaler som kan förstärkas 
genom fysisk planering – att förstå naturen, människan, samhället och det 
förflutna. Bristande omsorg om rummet är en negativ signal med djup 
innebörd: här finns ingen som bryr sig. Här skrev jag in data som ”Tycker 
att gården är det finaste i hela området” – med andra ord saker som upplev-
des positivt eller negativt (fint eller fult, roligt eller tråkigt). Jag skrev också 
vad de tyckte om naturen speciellt, då den ofta verkade ha stor betydelse 
samt om barnen hade berättat att de hittade i sitt område. I detta fält finns 
dessutom inskrivet när barnen inte ville visa eller inte tyckte att det fanns 
något att visa. Det var ju också en upplevelse om än negativ. Om området 
upplevdes som ”dött” har jag kategoriserat i två fält: både som fysisk och 
social upplevelse. 

 
3. Att handla i det sociala rummet 
Sociala handlingar behöver ofta fysiska incitament. Rumslighet och fredade 
vrår är viktiga förutsättningar för fantasilekar. Den fysiska miljöns utform-
ning ses dels som en ”ram”, en förutsättning för det sociala livet, för 
mötena, i ett bostadsområde, dels som miljöfaktor som har ett eget värde, 
som har betydelse för människor. Så beskriver Harvard detta fält och här 
skrev jag sådant som: ”Det är inget kul att vara ensam ute”, eller ”För att 
leka kull måste man vara flera”. Här skrev jag också sådant som först ver-
kade vara enbart fysisk handling – till exempel att barnen gick på disco – 
men som också var en social handling. Man är inte på disco ensam. Att 
”hjälpa gamla tanter som trillat” bedömde jag mer vara en ”social” än en 
”fysisk” handling, även om den har fysiska inslag.  

                                              
97 Även här måste jag föregå resultatpresentation för att kunna ge exempel. 
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4. Att uppleva i det sociala rummet 
Det fjärde fältet slutligen beskriver Harvard på följande sätt: Det är i stads-
rummet som barn möter omvärlden i form av andra människor. Det kan 
betyda att vara med utan att direkt medverka, känna tillhörighet, att se och 
synas. Här skrev jag in sådant som när barnen berättade att de ”kände 
farbrorn i affären”, men även om ”läskiga gubbar/gäng”. Att de hjälpte 
gamla tanter som ramlat, är ett av många exempel på sådant som hörde 
hemma i flera fält. Här skrev jag även minnen som barnen berättade om: 
”De här stenarna har legat här sedan urminnes tider”. Litet överraskande 
var det – och mycket intressant – att barnen ofta spontant berättade om hur 
det var när de var yngre.  
 
Modellen bidrog till att lyfta ut väsentlig information ur det omfattande 
datamaterialet och jag fick ett mer koncentrerat och överblickbart material 
att bearbeta98. Genom modellen blev det tydligt hur barnens aktiviteter, 
sociala kontakter och rörelsefrihet tedde sig, vilket kunde sättas i relation 
till bostadsområdets utformning och karaktär. Naturens betydelse framgick 
både av fälten för fysisk handling och upplevelse. Men vissa data hamnade 
nödvändigtvis i flera fält och modellen visade sig ha svagheter som dels 
berodde på att inget man gör eller upplever sker isolerat från sitt samman-
hang som också mina exempel visar. Fälten gick, som jag redan nämnt, inte 
att betrakta som åtskilda och det gick inte alltid att skilja de fyra fälten åt. 
Att barn gungar är naturligtvis en ren handling i det fysiska rummet, men 
kan ju också innebära en social handling: man gungar tillsammans med 
någon kamrat och upplevelsen av glädjen att tillsammans gunga högt.  

Enkäten hade några öppna frågor och svaren presenteras på sid. 90 i 
kapitel 5. Dessa svar är exempel på data som kunde skrivas in i modellens 
fält 1, men många av dem passar även i fält 3. Barnen skrev t.ex. att de 
tyckte bäst om att åka skridskor, leka kurragömma, slåss på låtsas och spio-
nera på kompisar – d.v.s. de gjorde saker tillsammans med andra barn. Hur 
de upplevde det fysiska och det sociala rummet framgår inte av enkät-
svaren, men jag tolkar barnens svar så att det är en upplevelse av den 
fysiska miljön i att gå i löv eller springa i gräs. Att leka hemlösa barn måste 
kunna betraktas som en handling, fält 1, men också som en upplevelse i det 
sociala rummet, fält 4.  

Vad som skulle kunna visa att en miljö har hög kvalitet måste med andra 
ord sökas i samtliga fält och är en tolkningsfråga som har samband med 

                                              
98 Som vid alla intervjuer fick även jag information om sådant som inte hörde till studien. 
Om vad barnen t.ex. gjorde på fritids. Sådan information har jag inte tagit med. Däremot 
är allt jag bedömt av vikt för studien kategoriserat i modellens fyra fält. 
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barnens aktiviteter och upplevelser. Modellen var – trots sin ”fyrkantighet” 
och vissa svårigheter med kategoriseringen – en god hjälp på vägen.  

 

Att skriva och presentera insamlade data  
I rapporterna (1997 och 1999) använde jag citat för att spegla något som 
var särskilt målande beskrivet eller bra uttryckt rörande en specifik tendens 
och citaten återgavs för det mesta ordagrant. Vissa enstaka bearbetningar 
hade gjorts för att göra dem mer lättlästa utan att påverka innehållet. Ändå 
upplevde jag att citaten hängde i luften, för sig själva, vilket bidrog till att 
jag funderat mycket på hur man skulle kunna göra istället. Det är svårt att 
återge resultat från öppna intervjuer och Entwistle skriver om svårigheterna 
med att förmedla resultaten av till exempel öppna intervjuer (I: Marton 
m.fl., 1996, sid. 33): ”För att kunna återge en helhetsbild av de funna 
kategorierna måste man presentera en hel rad citat som täcker de 
avgränsade punkterna.” 

Jag har tidigare beskrivit min ambition att finna lämpliga metoder för 
datainsamling. Nu stod jag inför frågan hur data skulle kunna presenteras 
på lämpligt sätt. Här följer en beskrivning av hur jag gått till väga med 
bearbetningen från data till det jag kallar barnens berättelser Jag kom fram 
till att jag ville konstruera en berättelse genom att koncentrera innehållet i 
några av barnintervjuerna och samtalen från miljöobservationerna. Några 
sammanhängande berättelser – istället för en mängd lösryckta citat – ansåg 
jag bättre skulle orientera läsaren. I likhet med Heyman vill jag hävda: 
”Kunskapen uppstår genom forskarens konstruktioner – exempelvis i 
berättelser – i mötet mellan det forskande subjektet och det som undersöks” 
(1999, sid. 165). Frågan ”Hur kan jag rekonstruera den ursprungliga histo-
ria som berättades av intervjupersonen till en historia som jag vill berätta 
för min publik?” upplever jag stämmer med hur jag arbetade mig fram till 
mina barnberättelser (Kvale, 1997, sid. 168). Kvale skriver också att i en 
öppen, icke styrande intervju berättar intervjupersonen en eller flera histo-
rier för forskaren och att den utskrivna intervjun kan likna en berättande 
text – något som är lätt att glömma bort. Jag gjorde dessa berättelser via 
omvägen ”tusensidesutskrift” (a.a.).  

Det jag gjorde var att – efter att jag tolkat och analyserat datamaterialet – 
tog information och sådana uttryck som jag funnit bärande från mina ut-
skrifter och skrev ihop dem som om barnen skulle ha berättat fritt och 
sammanhängande om sin närmiljö för mig, utan att jag skulle ha frågat eller 
avbrutit. I bilaga 6 har jag klippt in korta exempel på hur det utskrivna, 
obearbetade datamaterialet såg ut – både från den deltagande miljöobserva-
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tionen och den efterföljande intervjun med Sigrid och Sonja – innan det 
konstruerades till en berättelse. Dessa kan jämföras med resultatet i kapitel 
6: Sigrids och Sonjas berättelse om Segelsjö. I samma kapitel presenteras 
ytterligare tre berättelser från de fyra bostadsområdena och att jag valt just 
dessa barn som representanter för de fyra områdena, beror på att de var sär-
skilt verbala på ett sätt som gjorde att det gick att bearbeta det insamlade 
materialet till sammanhängande berättelser. Något som är viktigt att fram-
hålla här är att jag, trots att jag konstruerat berättelserna, helt hållit mig till 
vad barnen sagt och deras egna uttryckssätt. Jag har försökt att skriva så att 
allt av vikt för studien kommit med så att det blir möjligt att höra barnens 
röster99. Detta diskuteras vidare i metoddiskussionen i kapitel 7.  

 

Etiska aspekter 
Som forskare har man alltid ett särskilt etiskt ansvar. Gällande etiska prin-
ciper som man måste ta hänsyn och förhålla sig till framgår i Vetenskaps-
rådets skrift (2002) rörande etiska spörsmål och i HSFR:s forskningsetiska 
principer (1994) Här finns kraven på öppenhet, information till de delta-
gande, konfidentiell hantering av materialet m.m..  

Hur jag exempelvis har gått till väga när jag kontaktat intervjupersoner 
framgår i metodkapitlet längre fram. Här vill jag däremot ta upp några 
aspekter kring det speciella ansvar forskare har. Det handlar dels om ett 
forskningsetiskt ansvar (Petersson, 1994) avseende hela genomförandet – 
att frågeställningar har relevans för studien t.ex. – dels, som i mitt fall ett 
särskilt ansvar mot barnen som deltagit. Här handlade det framför allt om 
mitt etiska ansvar mot deltagande part, men inte enbart så som Vetenskaps-
rådet uttrycker i de fyra huvudkraven. I mitt fall rörde huvudkravens regler 
att barnen själva fick bestämma om de ville delta eller om de ville av-
bryta100, men jag hade andra etiska överväganden att ta ställning till.  

Ett exempel på forskningsetiskt dilemma handlade om att barnen ibland 
berättade hemligheter för mig och att de gjorde saker som jag upplevde 
som ganska farliga. I båda fallen fick jag ibland lova att inte berätta det för 

                                              
99 Jag har inte ändrat på ord eller uttryck de använder utan jag använder barnens egna ord 
så långt det är möjligt – även om jag tillrättalägger texten. Det jag gjort är att disponera 
om texten så att det blir som ett berättande flöde. Vissa saker är svar på mina frågor, 
annat är barnens spontana kommentarer eller synpunkter. Barnen berättar alltså inte alltid 
spontant om t.ex. statyer, vilket mina berättelser kan ge sken av, utan det kommer som 
svar på något jag frågat.  
100 De två barn som inte ville vara med hade föräldrar som sagt att barnen ville delta. När 
jag så träffade barnen själv stämde inte detta. Två andra barn deltog bara i den deltagande 
miljöobservationen, men ville inte bli intervjuade. 
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någon annan. Hemligheter kunde gälla att de var kära eller att de använde 
förbjudna utgångar i skolan. Vad som jag upplevde som farligheter gällde 
just hur de använde sin närmiljö: en flicka berättade att hennes syster gick 
ned till strandkanten fast hon inte fick och vissa pojkar cyklade runt på ett 
trafikfarligt sätt medan andra åkte skateboard i stora P-hus eller åkte – 
olovandes – till närliggande centrum. Men jag ville inte bryta deras för-
troende genom att berätta för deras föräldrar, så jag valde att själv säga 
något om att det kunde vara farligt.  

Ett etiskt ställningstagande var också hur jag skulle hantera namnen på 
barnen och på bostadsområdena. Trots att jag visste att det, av flera skäl, 
var nödvändigt att byta namn kändes detta länge helt omöjligt. Jag brotta-
des länge med problemet – inte minst för att de som deltagit i studien skulle 
kunna uppleva att jag nedvärderade deras bostadsområde om jag skrev 
något negativt. Efter att ha bytt ut alla namn kunde jag frigöra mig från den 
känslan och det visade sig också att jag först då verkligen kunde distansera 
mig från empirin. 

Ett annat dilemma var om det var etiskt riktigt på det sätt jag hanterade 
det insamlade materialet: jag bearbetade om flera timmars intervjuer till 
konstruerade berättelser. Detta har jag beskrivit ingående i metodkapitlet.  

Eftersom studien vänder sig till barn, involveras deras föräldrar och de 
får också en viktig roll. De kan till att börja med ifrågasätta barnens delta-
gande. De kan å andra sidan tycka att barnen ska/”måste” vara med – något 
som barnen kanske inte håller med om (jag fick sådana exempel). Därtill 
kommer barnets eget intresse och förståelsen för vad som pågår. Jag lade 
mig vinn om att berätta vad studien handlade om och varför jag ville ha 
deras medverkan – både när de skulle fylla i enkäten och när jag träffade 
dem. Att det var spännande att få tillträde till deras vardagsmiljöer och 
aktiviteter och att de var så positivt inställda. Ivarsson (2003) tar upp etiska 
aspekter som t.ex. att barnens föräldrar måste informeras vilket kan ha 
betydelse för deras barns medverkan. Ivarsson ställer frågan (2003, sid. 73): 
Vad har vi som forskare att erbjuda dem som utsätts för våra studier i gen-
gäld? Intresse och uppmärksamhet t.ex., menar Ivarsson, och det tror jag att 
mina intervjupersoner, och särskilt barnen, upplevde – något som jag tolkar 
har visat sig i deras engagemang. Ytterligare en aspekt i detta sammanhang 
är att barnen kanske tycker att det är pinsamt i efterhand – när studien väl 
har blivit en avhandling. Då kan de ha blivit ”nästan-vuxna” och kanske 
inte alls tycker att det känns bra, det sätt på vilket deras medverkan fram-
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kommer i texten. Detta antyder ett helt annat ansvar: det att återkoppla 
resultaten till dem som deltog, många år senare101.  

Barnen deltog med stort intresse och jag upplevde att de verkligen 
ansträngde sig för att dela med sig av all sin information: sina upplevelser 
och sina aktiviteter. Mitt ansvar gällde särskilt att förvalta barnens engage-
mang, men också att behandla materialet på ett korrekt vetenskapligt sätt 
men så att detta ändå framkom och så att barnen skulle kunna tas på allvar 
av andra läsare. Det finns en annan sida av detta att låta barn delta. Om 
barns medverkan inte respekteras, finns alltid en risk för skendemokrati: 
man låter barnen tro att deras medverkan är viktig. I min studie däremot är 
barnens medverkan nödvändig då hela studien bygger på den och jag hop-
pas att barnen – och föräldrarna – kommer att ta del av denna avhandling 
och att barnen, som inte längre är barn, upplever att de bidragit till en för-
ståelse för betydelsen av och en utveckling av barns platser.  

                                              
101 Jag har inte gjort denna återkoppling. Jag hade en tanke att jag skulle göra det, men 
upptäckte att de flesta av mina familjer hade flyttat.  



 

DEL III  Resultat av två delstudier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Det spelar ingen roll hur det 
ser ut bara det är någon buske här och där 
något som man kan leka med. Att det händer 
någonting. Om till exempel någonting går 
sönder så är det kul att kolla på när alla lagar 
och så där. Alla försöker hjälpa till. Det ska 
finnas folk att prata med och katter att locka 
och så där. Det är inte bara hur det ser ut 
utan hur det är – snälla människor –snäll 
omgivning. Inte så många avgaser, inte så 
många bilar.” 

 
    Klas, nio år, Kvarterstad 
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KAPITEL 5. DELSTUDIE I – EN ENKÄT-
STUDIE OM BARNS RÖRELSEFRIHET 

 
 
 
 

I detta kapitel sammanfattas den första delen av min undersökning. I sin 
helhet har den presenterats i Heurlin-Norinder, 1997a. Syftet med enkätstu-
dien var att, i relation till trafik- och boendemiljöerna i de fyra bostads-
områdena, undersöka barns rörelsefrihet i sin närmiljö, d.v.s. om de själv-
ständigt kunde röra sig i och utnyttja sin närmiljö102:  

 
• Hur tog sig barnen till och från skola och fritidsaktiviteter? Deras 

huvudsakliga färdsätt? 
• Hade barnen sällskap och i så fall med vem? Förälder/annan vuxen 

eller kamrat/syskon103? 
• Fick barnen cykla själva, utan vuxen? I så fall – var? 
• Fick barnen röra sig utan vuxens sällskap i sin närmiljö (till exempel 

gå själva till sina kamrater eller över stora gator)? 
• Var barnen rädda när de skulle gå över en gata? 
• Var lekte barnen helst utomhus och vad gjorde de helst104? 

 
Andra exempel på frågor handlade om ifall de fick gå till centrum själva, 
om de hade regler för hur långt de fick gå själva och om det var något de 
ville ändra på utomhus. 

 

Några viktiga resultat av enkätstudien 
Resultaten som redovisades i en rapport 1997 (Heurlin-Norinder, 1997a) 
gällde i första hand svaren från de 523 barn som tillhörde den faktiska 
undersökningsgruppen (se bilaga 8, tabell 5 och 6)105. Det vanligaste sättet 

                                              
102 Enkäten finns som bilaga 14. Frågorna, som riktades till barn i årskurs två och fem, 
rörde bland annat hur många barn som gick själva, åkte bil etc. eller hur många barn som 
å andra sidan eskorterades av någon annan person, vuxen eller äldre syskon/kamrat. 
Några av barnen som fyllde i enkäten kom jag senare i kontakt med när jag träffade dem 
för miljöobservationer och intervjuer, men jag har inte jämfört deras enkätsvar med resul-
taten i den uppföljande studien.  
103 Så här långt rörde frågorna bara den aktuella undersökningsdagen. 
104 I denna delstudie användes orden utomhus och utemiljö. Jag ändrade det till närmiljö 
när jag, i den uppföljande delstudien, varseblev att barnen även använde trapphus, inom-
huscentrum etc.  
105 Se även metodkapitlet, urval och bortfall. Att trafiken hade betydelse bygger på en 
tolkning av det faktum att andelen barn som åkte bil till skolan i Kvarterstad ökade från  
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att komma till skolan var att gå. 80 % hade kryssat för det svaret. Däremot 
fick inte alla barn gå utan någon vuxen106. Av figur 2, bilaga 32 kan man 
utläsa hur fördelningen ser ut avseende hur barnen tog sig till skolan och 
hur bostadsområdena skiljer sig åt. I Kvarterstad och i Barrängen var det 
relativt stor andel barn som gick till fots, i Flygstad gick nästan alla barn, 
medan bara drygt hälften av barnen i Segelsjö gick. Här åkte i stället många 
barn bil. 

Om man tittade på hur många barn i årskurs två som fick gå ensamma 
eller tillsammans med en kamrat alternativt blev följda av någon vuxen till 
skolan – till fots eller med bil – blev det en tydlig skillnad mellan områ-
dena. 40 % av barnen i årskurs två hade sällskap med en vuxen till skolan 
och den högsta andelen var i Segelsjö. Den lägsta andelen barn som eskor-
terades var i Flygstad, se figur 3, bilaga 32. 

I Segelsjö fanns den högsta andelen barn som blev skjutsade till sko-
lan107. En uppdelning på årskurs två respektive fem visar också att det 
framför allt skilde sig vad gällde bilåkning för de äldre barnen. I de övriga 
tre områdena var det inget barn, som gick i femman, som åkte bil108, se 
figur 4, bilaga 32.  

De tydligaste resultaten gällde skillnader rörande hur stor andel barn som 
blev skjutsade till fritidsaktiviteter. Totalt sett deltog drygt 70 % av alla 
barn i undersökningsgruppen i någon form av fritidsaktivitet. I figur 5, 
bilaga 32, framgår fördelningen mellan de yngre och de äldre barnen som 
åkte bil uppdelade på de fyra områdena.  

I bilaga 15 framgår samtliga färdsätt till fritidsaktiviteter. I Barrängen till 
exempel cyklar störst andel barn medan barnen åker bil i Segelsjö, går i 
Kvarterstad och åker kollektivt i Barrängen och Flygstad (de äldre barnen). 

Att cykla är både ett naturligt och roligt sätt att ta sig fram för barn. Det 
var också något som bekräftades av barnen vid intervjuer och deltagande 

                                                                                                                            
5 % till 24 % när jag tog med samtliga 732 barn. Om barnen till exempel bodde på andra 
sidan Storgatan – en av de korsningar som både barn och föräldrar påtalade som ”otäck, 
farlig, läskig” vid intervjuerna – och var tvungna att korsa den på väg till skolan, valde 
sannolikt även innerstadsföräldrar att skjutsa sina barn.  
106 Att ha sällskap med sina kamrater eller att vara flera stycken tillsammans på väg till 
skolan var något som barnen i den uppföljande studien berättade att de tyckte var roligt: 
”Man väntar på varandra, man kan prata och så”.  
107 En konsekvens av bilskjutsningen var att föräldrarna själva bidrog till köbildning vid 
skolan, en annan att barnen inte var ordentligt klädda för utevistelse, eftersom de åkt bil 
till skolan. Under informella samtal med några lärare framkom det att detta hindrade hela 
klassen att spontant gå ut om man skulle vilja det.  
108 Den intensiva bilåkningen var även något som bekräftades i mina intervjuer; ”Här är 
det barn i bil ....”, som en mamma uttryckte det. Barnen klagade på att de ibland kom för 
sent till lektioner för att det tog sån tid att komma över gatan. 
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miljöobservationer. Nästan alla barn (94 %) hade kryssat för att de hade en 
egen cykel och 90 % av dem att de fick cykla utan vuxens sällskap. Men 
resultaten gällande var barnen fick cykla själva blev svårtolkade. Dels var 
det svårt att förstå hur barnen tolkat vad som menades med små respektive 
stora gator, som det var formulerat i enkäten. På samma sätt blev det svårt 
att tolka svaren rörande om barnen fick gå ensamma över gator eller till alla 
kamrater själva.  

 

Öppna svar – barnens favoritplatser och 
favoritsysselsättning 
Några av enkätfrågorna var öppna. Trots att många barn gick i årskurs två 
hade de klarat av att besvara dessa frågor, som ju krävde mer än att bara 
kunna läsa frågan och sätta ett kryss. En sådan fråga gällde om barnen hade 
någon favoritplats ute. 230 barn hade svarat ja på den frågan (av samtliga 
732 barn; 478 hade svarat nej.) Om man svarat ja fanns en följdfråga: 
”Var?”. På den frågan hade 192 barn svarat och här följer några exempel på 
var barnen hade sina favoritplatser. Antalet barn står inom parentes.  

”Gården” eller så fanns ordet gård med (24). En speciell park (17). 
Hockeyrink/fotbollsplan/bandyplan (23). I stallet eller på hästryggen/på 
volten (5). Många barn (44) hade skrivit ”naturrelaterade” ord som skogen, 
klätterträd, koja (19), berget, ängen, bakom vinbärsbuskarna etc. Hit kan ju 
också de svar höra där barnen nämner djur som t.ex. 4H-parken i Flygstad 
eller kaninparken. Några hade skrivit ”hemligt” alternativt ”det vill jag inte 
berätta” och några hade skrivit ”Konsum”, ”inne i stan” eller vid Ovala 
huset. Ett barn hade skrivit ”i en container”. Några har skrivit ”skolgården” 
– ett barn med tillägg ”när inte några är där”.   

På frågan ”Vad tycker du allra bäst om att göra ute?” svarade 503 barn. 
Många hade svarat att det bästa de visste var att göra något ”snörelaterat”; 
åka skridskor, skidor, pulka och snowracer, ha snöbollskrig och bygga snö-
gubbar109. Andra vanliga svar var att cykla, leka, t.ex. kurragömma, eller att 
slåss på låtsas, rida, spela fotboll, gunga, bara gå omkring och prata/vara 
med kompisar etc. Så fanns det udda, litet roliga svar som att mata ankor, 
leka hemlösa barn, gå och plinga på tjejer, busa, spionera med kompisar 
och leka flagga eller gå i löv och springa i gräs. Att leka hund, leka med 
dockor, köra dockvagn, och att vara med djuren: t.ex. kaninerna Tussen, 
Murre och Tussilago i 4H-parken i Flygstad.  

                                              
109 Det var också framför allt på vinterhalvåret som de fyllde i enkäterna. 
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De öppna svaren visade framför allt att många barn verkligen hade en 
speciell plats som de uppskattade. Platser som nämns – och vad barnen 
brukar göra – stämde helt överens med vad barnen senare visade mig och 
berättade om i den uppföljande studien. Särskilt gården var en plats som 
nästan alla barn på något sätt relaterade till.110 Gårdens betydelse är något 
som jag tolkar som exempel på platsbundenhet (Asplund, 1983) och som är 
uttryck för hemhörighet och trygghet (Crafoord, 1997): man är så gott som 
hemma när man vistas på sin gård. Platser som var naturrelaterade och plat-
ser där man kunde idrotta och leka visade sig också vara betydelsefulla. Att 
en favoritplats finns i en container eller t.o.m. är hemlig, kan innebära att 
dessa platser är platser med god utsikt – utan insyn – och också skyddande 
(Crafoord, 1997; Norberg-Schulz, 1991). Att över 500 barn svarade på frå-
gan vad de helst gjorde ute tolkade jag som ett tecken på att barnen dels var 
intresserade av att svara på mina frågor, dels verkligen använde platser i sin 
närmiljö.  

 

Barnens skolväg i tecknad form   
363 barn ritade sin skolväg på en tom sida sist i enkäten. Flera av teck-
ningar var intressanta och några av dem har jag tagit med som exempel. 
Teckningarna finns som bilagor 24 – 27. 

I Kvarterstad föreställde många teckningar gator. Andra inslag i teck-
ningarna var bilar och några som verkligen är på väg mot skolan samt 
övergångsställen. En gångtunnel fanns med på någon och trapporna som 
barnen använde för att komma till skolan från Kvarterstadsområdet – och 
där några av intervjubarnen, Klas och Kajsa, senare berättade att de lekte 
eller hjälpte tanter som trillade. Människor förekom sparsamt – antingen i 
form av streckgubbar eller som smågubbar med namn (kompisars). Ett fåtal 
hade ritat ”riktiga” människor. På några teckningar fanns cyklar men ingen 
som cyklade på dem. Ett barn hade ritat en krock med en bil och en ambu-
lans. Tre barn hade ritat skolklockan. En teckning föreställde bara ett över-
gångsställe. I Kvarterstad hade inga barn ritat affärer, bortsett från ett par 
som har ritat ”Rimi”. Men affärerna, trots att det finns många affärer i detta 
område, hör sannolikt inte till deras skolväg. Den teckning som får repre-
sentera detta bostadsområde (bilaga 24) visar den väg till skolan i området, 
som Karla senare berättade om, och där barnen inte behöver konfronteras 
med bilar. Man ser hur bilarna leds runt i en u-sväng.  

                                              
110 Detta gällde även de vuxna. 
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I Flygstad hade fem barn av sju i samma klass, ritat 4H-parken, på olika 
sätt. Dessa teckningar visade en viss variation: Gator, garage och P-hus 
plus allén men även affärer, posten, kulturhuset med biblioteket – och män-
niskor. Annars fanns skog, gröna fält och gårdar. Barnen här passerade tro-
ligen fler affärer på sin väg till skolan än i de övriga områdena. En teckning 
visade 4H-gården och det stod ”min kaninunge” skrivet. Den teckning som 
får representera detta bostadsområde föreställer, som jag tolkar det, platser 
som upplevs som några viktiga hållpunkter, riktmärken som Lynch kallar 
dem (1960), för ett barn på väg till skolan (bilaga 25). 

I Segelsjö slutligen var flera teckningar snarlika dem från Barrängen med 
träd och småhus – om det inte varit för trafikljusen och skolpoliserna. En 
sådan teckning får också representera området (bilaga 26). Här fanns 
Konsum och rödljusen vid skolan, många vägar, gångtunnel och över-
gångsställen. En teckning föreställde en rondell som var ganska nyanlagd 
och som flera barn också pratade om vid intervjuerna, som visar hur en 
pojke åkte bil till skolan. När han gick brukade han gå över övergångsstäl-
lena, berättade han. Några teckningar föreställde endast en bil och många 
föreställde garage och parkeringsplatsen vid skolan. Ett par barn hade ritat 
sin cykelväg och någon lekplats. Ett barn hade skrivit ”Åh nej, jag kommer 
för sent” och ”Puh, jag hann”. På en teckning stod det ”Höll på att bli över-
körd” och några barn hade ritat detaljerad skolväg förbi idrotts-/fotbollsplan 
och skog och jag tror att de hade ganska långt till skolan. Tre barn hade 
skrivit ”trottoar” – något som annars verkligen saknades i Segelsjö – och 
någon hade skrivit ”genom grisbyn”, ett radhusområde där husen är rosa. 
På en teckning stod det ”inte mycket bilar” och en teckning visade en lång 
rad av streckgubbar på väg till skolan. I Segelsjö hade många barn fortsatt 
rita sin skolväg på baksidan av pappret vilket säkert berodde på att många 
barn hade långt till skolan i detta område, vilket sannolikt också bidrog till 
att många barn får skjuts.  

I Barrängen hade nästan alla barn i samma klass ritat gångbron och 
teckningen i bilaga 27 är ett exempel. Denna teckning är dessutom en god 
illustration över hur området ser ut med radhus, villor och skog. Det visade 
även många andra teckningar plus lilla affären, Lill-ICA, och fotbollspla-
nen. Gångbron återkommer liksom gångtunnlarna. Det är bara ett barn som 
har ritat endast en bil. Ett barn, i årskurs fem, hade skrivit ”där är det äck-
ligt att cykla” och ett barn hade ritat en flicka på en cykel och skrivit 
”dödsolycka – en tjej åkte in i ett berg vid min gård”.  

Eftersom syftet med enkäten var att fokusera trafikmiljön och teckning-
arna, enligt instruktionen barnen fick, skulle föreställa deras skolväg, hade 
de ritat mycket som handlade om bilar, gator, korsningar, gångtunnlar, 
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övergångsställen, cykelvägar – och skolpoliser. Man får en bild av hur bar-
nen tog sig till skolan och hur deras skolväg såg ut111. Man kan se vissa 
skillnader mellan områdena och det går ofta att se vilket område som barnet 
ritat: t.ex. fler träd och gångbron i Barrängen, den stora korsningen i Segel-
sjö, den tidigare beskrivna trappan i Kvarterstad och djuren i Flygstad. 
Detta skulle jag vilja tolka som att varje område och varje plats har sin spe-
ciella karaktär, som bl.a. Norberg-Schulz talar om (1999). Det är nästan 
aldrig några människor med på teckningarna och det kanske har sin för-
klaring i att teckningarna föreställer just den fysiska miljön – d.v.s. skolvä-
gen. Men det känns förvånande att vare sig barnen i de stadsliknande miljö-
erna Kvarterstad och Flygstad – där det måste har varit mycket folk i 
rörelse – eller Barrängen, där det måste ha varit många barn som gick till 
skolan, inte ritade människor. Däremot har flera barn i alla områden skrivit: 
”min kompis hus”. Bortsett från det förekom det knappast några detaljer 
som kan sättas i relation till social responsivitet och platsens betydelse och 
därför går det heller inte att se några skillnader mellan områdena utifrån 
teckningarna i dessa avseenden.  

Många teckningar visar att barnen på olika sätt konfronteras med bilar, 
d.v.s. bilister, men kan nog också ses som en form av social respons: att 
barnen inte är ensamma på sin skolväg, men jag ser det som en mycket 
negativ aspekt av social respons när barnen t.ex. skriver: ”Höll på att bli 
överkörd”.  

 

Slutsatser av denna delstudie 
Figur 6, slutligen, i bilaga 32, illustrerar andelen yngre och äldre barn, som 
gick till skolan utan sällskap med någon vuxen. Vid en jämförelse mellan 
resultaten från England 1971 respektive 1990 (Hillman m.fl., 1990) och 
mina resultat från 1994/95, förefaller det som om Sveriges trafikmiljö mest 
liknade den i England 1971 – i alla fall vad gällde de äldre barnen. Men ett 
bostadsområde, Segelsjö, avvek och där liknade siffrorna mer de engelska 
resultaten från 1990. 

Segelsjö, med två trafikerade leder genom bostadsområdet och, inte 
minst, en problematisk morgontrafiksituation kring skolan, visade också 
högst andel barn som blev skjutsade till skolan vilket sannolikt har ett sam-
band. Att många barn blev skjutsade till skolan i villaområdet Segelsjö var 
också något som diskuterades i intervjuerna i samband med föräldrars oro 
                                              
111 Att ett barn hade skrivit ”Åh nej, jag kommer för sent”, fick sin förklaring i den upp-
följande studien: barnen hindrades att komma över gatan p.g.a. alla bilar, vilket ledde till 
att de kom för sent till första lektionen. 
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för trafiken. Föräldrar, som inte hade tillgång till bil sade t.ex. att detta fak-
tiskt hade påverkat barnens ”val” av fritidsaktiviteter112. Sammantaget 
måste resultaten av enkäten ändå betraktas mer som en ”fingervisning” vad 
avser barnens rörelsefrihet och det var ju också därför den kompletterades 
med en kvalitativ, uppföljande studie. Om man enbart tittar på resultaten av 
enkäten är inte skillnaderna överlag så tydliga, bortsett från hur barnen tog 
sig till skolan och i ännu högre grad, till fritidsaktiviteterna, avseende vari-
ation mellan bostadsområdena. Skillnaderna visade sig däremot vid inter-
vjuerna och de deltagande miljöobservationerna, vilket beskrivs i följande 
kapitel (kap. 6). Då framkom betydelsen av var i bostadsområdet man 
bodde. För att ta Segelsjö som ett exempel så kunde många barn gå till sina 
kamrater själva, men bara om de bodde precis i närheten och inom det egna 
”kvarteret”113. Men bodde kamraterna i stället på andra sidan av någon av 
de trafikerade lederna, så fick barnet inte gå dit utan att följas av någon 
vuxen. Variationen i vad barnen helst gjorde utomhus och att så många 
barn hade besvarat den frågan anser jag visar hur viktig närmiljön är. Detta 
plus att gården och till exempel lekparker och idrottsplatser framstod som 
viktiga, bekräftades också av den efterföljande kvalitativa studien.   

Sammanfattningsvis visade enkätsvaren att de äldre barnen hade större 
rörelsefrihet vilket måste anses vara naturligt. Men det var även så att poj-
karna hade något större rörelsefrihet än flickorna och det gällde framför allt 
att få vara ute själv när det var mörkt. Hälften av pojkarna hade svarat ja, 
jämfört med bara en fjärdedel av flickorna. Denna genusskillnad har även 
annan forskning visat: Hart, 1979, Björklid, 1982, Parkinson, 1987 och 
Blakely, 1995.  

Huvudfrågan i enkätstudien var om och i vilken utsträckning barnen 
kunde röra sig fritt och självständigt i sin närmiljö, utan att behöva ledsagas 
av vuxna. I de ursprungliga delstudierna fanns också ett visst fokus på 
barns och föräldrars eventuella oro114. Ett intressant resultat är att det vanli-
gaste sättet att ta sig till skolan var att gå – även om barnen inte gick själva. 
Resultaten visade att det fanns skillnader mellan bostadsområdena och av 
figurerna 2 t.o.m. 5 framgår på olika sätt att trafiken fungerar som barriär 
och att barns rörelsefrihet blir begränsad. I villaområdet var det t.ex. vanli-

                                              
112 Här vill jag nämna att bland familjerna som deltog vid intervjuerna var det endast en 
familj i Kvarterstad och en i Flygstad som inte hade bil. Föräldrarna berättade att detta 
har påverkat vilken fritidsaktivitet barnen hade kunnat välja. En aktivitet som krävde 
skjuts (beroende på tung utrustning eller långa avstånd) gick inte. 
113 Föräldrarna sade också: ”Just här, där vi bor, är det lugnt”. 
114 Många av frågeställningarna i den kvantitativa delstudien hängde samman med en 
trafikmiljöstressmodell som integrerade begrepp som coping och inlärd hjälplöshet 
(Björklid, 1996b).  
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gare att barnen blev skjutsade både till skola och fritidsaktiviteter jämfört 
med andra tre områdena, vilket omvänt också resulterade i att det var i 
villaområdet som den lägsta andelen barn gick ensamma eller med en kam-
rat till skolan. Det framgår dock att barnen i Stockholm och Huddinge 
1994/95 hade större rörelsefrihet på väg till skolan, jämfört med motsva-
rande resultat från Hillmans m.fl. studie. Jag drog slutsatsen att den totala 
planeringen av ett bostadsområdes utformning/design har stor betydelse för 
barns viktiga vardagsliv i sin närmiljö. Resultaten från enkäten och de allra 
första föräldraintervjuerna gav således upphov till nya frågor115. I nästa 
kapitel fortsätter redovisningen av resultaten från den fördjupade delstudien 
med de deltagande miljöobservationerna och intervjuerna.  

                                              
115 Parallellt med enkätbearbetningen påbörjade jag föräldraintervjuerna. Se bilaga 1 för 
en kronologisk översikt över arbetsgången i studien. 
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KAPITEL 6. DELSTUDIE II – PLATSER 
FÖR LEK OCH UTVECKLING 

 
 
 
 

G. H. Mead skrev t.ex. att medvetande endast är en utveckling och en pro-
dukt av social interaktion (1976, sid. 143) och enligt Asplund är indivi-
duella själsliga fenomen inte en förutsättning för socialt umgänge eller 
social samverkan utan i stället är det socialt umgänge och social samverkan 
som är en förutsättning för individuella själsliga fenomen (Asplund, 1971, 
sid. 136). I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuer och miljöobser-
vationer områdesvis116. Även resultaten från rörelsekartorna redovisas. Det 
är genom dessa resultat som jag senare kommer att analysera huruvida bar-
nens närmiljöer har några av de egenskaper och kvaliteter som jag tagit upp 
i kapitel 3 och som de inledande citaten visar exempel på. Men allra först 
följer en presentation av samtliga 32 barn som deltog. 

 

Presentation av barnen som deltog 
Jag har valt att även presentera barnen som deltog i studien områdesvis117. I 
Kvarterstad och i Flygstad bodde alla familjerna i lägenheter. I Segelsjö 
bodde alla i villor och i Barrängen bodde alla utom Björns familj i radhus. 
Björns familj bodde i en fristående villa.  

 
Kvarterstad 
Kalle gick i årskurs ett och var det enda barn jag träffade i Kvarterstad, 
som gick i en skola som låg trafikseparerat, d.v.s. inom Kvarterstads-
området118. Han behövde därför inte passera någon trafikerad gata för att 

                                              
116 Efter att ha omarbetat texten ett flertal gånger har jag valt att presentera resultaten 
områdesvis eftersom detta ger en mer jämförbar bild. 
117 De barn som presenteras ensamma hade också själva valt att delta utan att ta med sig 
någon kamrat. För att skapa ett sammanhang runt barnen i avhandlingen, men också för 
att föräldrarna deltog i studien, presenteras hela familjerna. Två barn som presenteras in-
går inte i studien, men deras föräldrar blev intervjuade och jag träffade även barnen. 
Bosse visade mig sin skolväg. Resultaten från intervjuerna med föräldrarna har återgivits 
utförligt i rapporten från 1999 (Heurlin-Norinder, 1999a).  
118 I Kvarterstad gick intervjubarnen i fyra olika skolor och det skilde sig åt hur dessa 
skolor var belägna i relation till hur trafikmiljön var utformad. 
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komma till skolan, vilket de andra barnen måste. Kalle lärde mig hur man 
gör sprängdeg119. Kalle var bror till Kajsa.  

Kajsa och hennes bästa kamrat Karolin gick årskurs sex vid tidpunkten 
för den deltagande miljöobservationen och i årskurs sju när jag intervjuade 
dem120. De hade känt varandra sedan de var små och nyinflyttade i Kvarter-
stad. Båda hade fritidsaktiviteter som tog mycket tid i anspråk. Kajsa spe-
lade fotboll tre gånger i veckan och Karolin tränade simhopp fem gånger i 
veckan. Kajsas familj hade bott i kollektivhus sedan 1987 och det var hen-
nes (och Kalles) mamma blev intervjuad. 

Karla gick i årskurs tre när vi gjorde den deltagande miljöobservationen 
och i årskurs fyra när jag intervjuade henne121. Karla tränade simhopp två 
gånger i veckan, spelade flöjt och gick på fritids. Hon hade en bror som var 
nio år och vid intervjun var han och båda föräldrarna med. Familjen hade 
bott i området sedan 1980. På väg till skolan brukade Karla få åka på pap-
pans ena cykelpedal. 

Klas gick i årskurs fyra i en skola som låg angränsande till bostadsområ-
det. Efter skolan stannade han gärna kvar på fritidshemmet som ”frivillig” 
och han spelade piano. Ibland hade Klas stress med läxorna. Klas hade inga 
syskon. Familjen hade bott i Kvarterstad sedan första huset blev klart. De 
bodde i ett kollektivhus med bland annat gemensam matsal. De hade tidi-
gare bott ”mellan två trafikleder”. Båda föräldrarna var med vid föräldra-
intervjun.  

Kent och hans kamrat Kasper gick i årskurs sex. Båda pojkarna flyttade 
från Kvarterstad efter den deltagande miljöobservationen. Av den anled-
ningen blev det ingen intervju. Kent hade två yngre syskon. Kents mamma 
blev intervjuad. 

Kjell bodde inte inom själva Kvarterstadsområdet men både han och 
hans kamrat Knut (som Kjell kände från hockeyträningen) hade ändå syn-

                                              
119 Sprängdegsrecept: ”Man tar den gula plastkoppen i ett Kinderegg och lägger i 
bakpulver och mjöl. Sedan går man ut, dit där man ska spränga och så häller man i litet 
vatten och skakar och så smäller det. Man får inte ha i vattnet på en gång för då kan det 
smälla i handen.” 
120 Det fanns några skillnader mellan den deltagande observationen och intervjun. När de 
gick i årskurs sex tyckte de båda att fulla gubbar var läskiga, men i årskurs sju upplevdes 
de som mest ”knäppa”. Dessutom trivdes inte Karolin lika bra längre och båda tyckte att 
det inte fanns så mycket att göra längre. Detta verkar ha mer med åldern att göra än om-
rådets utformning.  
121 Skillnaden mellan de två tillfällena var att i årskurs tre tyckte Karla att det var litet 
otäckt med trafik, men i årskurs fyra var hon inte rädd längre. Det var bara läskigt om 
man gick nära bilarna.  
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punkter som var av intresse för studien och fick därför vara med122. Kjell 
bodde mittemot Kvarterstad i ett nybyggt hus, medan Knut bodde i ett av 
de gamla stadskvarteren en bit ifrån Kvarterstad. De gick båda i årskurs 
fyra. 

 
Flygstad  
Faidon och Frej gick i årskurs fyra123. Båda pojkarna spelade fotboll i en 
klubb, en bit från Flygstad. Faidons mamma kom från Finland och pappan 
från Grekland. Faidon hade också en äldre syster och familjen hade bott i 
Flygstad sedan 1985. De hade valt Flygstad av två skäl: dels var det barn-
vänligt, dels var det spännande att det var nytt och skulle bli som en små-
stadsmiljö. Vid föräldraintervjun var både Faidons mamma och pappa med. 
Frejs mamma hade också bott i Flygstad sedan 1985 och hade hamnat här 
mer av en slump. 

Filip gick i årskurs fem. Han spelade gitarr och baseball och var bror till 
Fanny som också var ett av intervjubarnen. Fanny gick i årskurs sju. Hon 
tyckte om att titta på TV och var inte ute så ofta. Familjen hade bott i Flyg-
stad sedan 1984, men flyttat inom området 1990 (tidigare hade de bott när-
mare centrum). Vid intervjutillfället var hela familjen med vilket även 
inkluderade Filips och Fannys syster, Flisa, som gick i årskurs ett.  

Ferdinand och Fang gick i årskurs sju. Ferdinand var född i Sverige 
men hans mamma var svensk-polsk och pappan kom från Jugoslavien. 
Fang kom från Kina och hade bott i Flygstad i ca tre år. Båda pratade bra 
svenska. Båda hade fritidsaktiviteter – basket respektive pingis – men ingen 
av dem gjorde detta i Flygstad. Fang delade ut reklam och tyckte annars om 
att vara hemma och spela dataspel. Ferdinand var mest hemma och lyss-
nade på musik.  

                                              
122 Jag kom i kontakt med Kjell och Knut tack vare att Kjell helt nyligen bott i Segelsjö 
och varit bästa vän med ett av mina intervjubarn där. Intervjun med Kjell är intressant för 
att den blev en sorts jämförelse med Segelsjö och både Kjell och mamman hade 
intressanta synpunkter på närmiljön både i staden och i Segelsjö. Mammans och Kjells 
synpunkter gick för övrigt isär på vissa punkter. Det var Knut som berättade mest om vad 
han gjorde och om olika platser, trots att det egentligen var Kjell och hans mamma som 
var mina intervjupersoner. Det berodde nog på att Kjell var nyinflyttad och inte hade 
hunnit skaffa sig samma miljökännedom ännu som Knut. Knut hade bott här hela sitt liv 
och var bara två – tre år när Kvarterstad byggdes. Kjell längtade tillbaka till Segelsjö och 
var egentligen mer intresserad av Segelsjöskartan än av kartan över Kvarterstad. Det var 
också intressant att se hur dessa pojkar inte använde Kvarterstadsområdet, trots att de 
bodde alldeles intill.  
123 Både Faidon och Frejs familj tillhör mina intervjufamiljer men vad jag inte visste när 
jag bestämde tid med Faidon, var att pojkarna var bästa kamrater – inte förrän jag pro-
menerat runt med dem ett tag. Jag trodde först att Frej ”bara” var en klasskamrat som 
Faidon valt att ta med sig. Av den anledningen blev också Frejs mamma intervjuad.   
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Och så Frida, som efter att jag intervjuat pappan, varken ville visa mig 
Flygstad eller bli intervjuad. Frida gick i årskurs tre. Vid intervjun med 
pappan satt hon med och kommenterade vissa saker. Hon tyckte att det var 
bra i Flygstad och hon trivdes. Hon var litet rädd för bussarna och för full-
gubbar, men det var bara om hon skulle gå till ett närliggande bostads-
område124. Men i Flygstad upplevde hon inga fullgubbar. Frida hade också 
en äldre bror. Familjen hade valt att flytta till Flygstad för närheten till sko-
gen och trafikplaneringen.  

 
Segelsjö 
Sixten gick i årskurs två. Han spelade fotboll och innebandy i skolan, sjöng 
i kör, dansade och gick på Öppet Hus i kyrkan125. Det var Sixtens mamma 
som var med vid föräldraintervjun. Familjen hade flyttat till Segelsjö för att 
slippa trafik och för att få bo nära skogen.  

Sigrid och Sonja gick i årskurs tre i Segelsjöskolan126. Sigrid var lilla-
syster till Stina som presenteras nedan. Sigbritt och Sonja bodde bredvid 
varandra och var bästisar. Flickorna spelade fotboll och gick på gymnastik 
tillsammans.  

Stina och hennes kamrat Svea gick också i årskurs tre när vi gjorde den 
deltagande miljöobservationen men i årskurs fyra när jag intervjuade dem. 
Båda gick på fritids och Stina spelade fotboll. Hon hade ridit tidigare och 
skulle börja igen. Flickorna bodde en bra bit ifrån varandra men lekte 
ibland. Stinas familj hade flyttat från söder i Stockholm till Segelsjö – och 
det var för miljöns skull, berättade pappan vid en telefonintervju. I familjen 
fanns också en yngre bror.  

Sune och hans kamrat Sverker gick i årskurs fyra. Sverker var bara med 
vid den deltagande miljöobservationen. Vid intervjutillfället var Sune en-
sam. Båda spelade landbandy och tränade hockey (Sune fyra 
gånger/veckan). Ibland sprang Sune i elljusspåret med sin äldre bror. Förr 
spelade han också fotboll. Vid intervjun med mamman var Sune också 
med.  

Sissela och hennes kamrat Sussy gick i årskurs sex när de visade mig 
Segelsjö och i årskurs sju vid intervjutillfället. Sissela och Sussy höll mest 

                                              
124 I detta angränsande bostadsområde låg Flygstadsskola III. 
125 Egentligen ville Sixten fäktas, men det fick han inte, eftersom det hade inneburit att 
han måste skjutsas dit. De föräldrar i studien som inte hade tillgång till bil, sade att detta 
faktiskt hade påverkat barnens ”val” av fritidsaktiviteter. En mamma i Flygstad sade: ”I 
och med att vi inte har någon bil så har vi ju nästan styrt upp litet av deras aktiviteter 
också – i och med att det fanns en hel del grejor i Flygstad så ... ja, vi har försökt att lik-
som välja det.” 
126 Samtliga Segelsjöbarn gick i Segelsjöskolan. 
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av allt på med sina djur. Sissela hade egen häst som hon red och så hade 
hon ett mindre ”zoo” hemma i sin källare, där hon bland annat födde upp 
hamstrar och möss. Vissa behöll hon men de flesta sålde hon. Sissela dan-
sade också, bland annat showdans i kyrkan. Sussy red också och hade en 
hamster. Mycket tid gick åt till deras fritidsintressen. I Segelsjöskolan 
måste alla barn som gick i årskurs sex stå skolpolis. Flickorna tyckte att det 
var roligt, men jobbigt att inte kamraterna lydde. Ibland blev det ”kö” bland 
barnen innan de kunde släppas över gatan. Det var svårt att se och det kom 
bilar hela tiden. Sussy tyckte att hon bodde i Segelsjös fulaste hus: det var 
”äckelgrönt”. 

Sven och Sivert gick i årskurs sex och ville bara vara med på en delta-
gande miljöobservation. Både Sven och Sivert hade bestämda fritidsaktivi-
teter – hockey och fotboll – men Sven tränade framför allt mycket BMX 
(cross-cykel) och tävlade. Sven och Sivert tyckte, i motsats till flickorna, 
inte om att vara skolpolis – eller att bli ”tvingad” till det.  

 
Barrängen 
Bodil gick i årskurs två127. Bodil hade valt att ta med sig sin klasskamrat 
Berit, som gick i årskurs ett (de gick i åldersblandad klass). De umgicks 
inte på fritiden eftersom de bodde i olika radhuslängor. Bodil var lillasyster 
till Blenda. 

Blenda och Barbara gick i årskurs fyra. Blenda hade undulater och på 
fritiden red hon också. Barbara hade marsvinsungar och spelade tvärflöjt 
och så samlade hon på kastanjer. Hon hade 925 stycken. Flickorna bodde 
inte i samma radhuslänga och lekte inte med varandra efter skolan. Blendas 
familj hade bott i området sedan 1981 och det var mamman som blev inter-
vjuad. 

Boel gick i årskurs sex när vi gjorde den deltagande miljöobservationen 
och i årskurs sju vid intervjutillfället – och då hade hon bytt skola. Boel var 
handikappad genom en förvärvad hjärnskada. Första gången jag träffade 
henne var när jag intervjuade föräldrarna. Då gick Boel i årskurs fem och 
hade vit käpp som hon visade mig, men som hon avskydde. Hon hade nyli-
gen slutat åka rullstol. Jag upplevde det som extra viktigt att se om området 
erbjöd henne något som var positivt. Boel hade svårt att gå och hennes syn 
var kraftigt nedsatt. När jag träffade Boel i årskurs sex red hon, men det 
hade hon slutat med i årskurs sju. I årskurs sju åkte hon ofta till ett ställe 
där blinda barn och ungdomar träffades. 

                                              
127 Barnen i Barrängen gick i två olika skolor. 
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Björn gick i årskurs sex när han visade mig sitt bostadsområde men 
hade också bytt skola i årskurs sju, vid det andra intervjutillfället. Björn 
cyklade oftast och han spelade handboll och fotboll på sin fritid. Björn åkte 
aldrig in till stan och var heller aldrig på ungdomsgården nere i Centrum. 
Pappan blev intervjuad på telefon.  

Och så till sist, Bosse, som gick i årskurs två och var en av de allra första 
pojkarna jag träffade i studien. Men när jag intervjuat mamman ville Bosse 
bara visa mig sin skolväg. För övrigt ville han inte vara med. Men många 
av mammans synpunkter var intressanta och dessa fanns därför med bland 
resultaten i rapporten från 1999 (1999a).  

 

Resultaten områdesvis avseende rörelsefrihet, 
lek/aktiviteter, möten samt vad barnen tyckte om  
sin närmiljö. 
Detta avsnitt är en empirinära sammanfattning av resultaten och handlar om 
vilken rörelsefrihet barnen hade samt vad de gjorde, vilka de mötte och vad 
de tyckte om de fyra bostadsområdena128. Resultaten som följer områdesvis 
inleds med en berättelse – som är bearbetade av mig på samma sätt som 
Karlas inledande berättelse. Språkligt har jag valt att använda barnens ord. 
Det innebär att jag skriver ord som väldigt, fint eller bra, eftersom det är så 
barnen uttrycker sig. Efter varje berättelse kommer en sammanfattning av 
vad de 26 andra barnen i samma bostadsområde gjorde och tyckte – d.v.s. 
de barn vars utsagor inte bearbetats till berättelser129. Allt som presenteras 
här bygger på intervjuer och promenader med barnen130. 

Innan jag går vidare vill jag säga något om hur jag valt att hantera resul-
taten från föräldraintervjuerna i denna text. Här fanns naturligtvis mycket 
av intresse för studien – t.ex. uppgav alla föräldrar att de önskade, och såg 
till, att de hade någon form av kontroll över sina barn när de vistades ute131. 

                                              
128 Dessa resultat har delvis rapporterats, men där lyfte jag särskilt fram farliga eller 
oroande aspekter avseende trafikmiljöerna (Heurlin-Norinder, 1999a). 
129 Det var 32 barn som deltog totalt men Karlas berättelse är redan presenterad. 
130 Jag använder ordet promenader istället för deltagande miljöobservationer för 
läsbarhetens skull. Ibland nämner jag barnen gruppvis, ”de yngre barnen” respektive ”de 
äldre barnen”. Med de yngre barnen avses barnen i årskurserna ett till fyra och med de 
äldre barnen menar jag de som går i årskurserna fem till sju. Jag har också valt att skriva 
vilken årskurs de går i istället för ålder, eftersom jag inte vet deras exakta ålder. Idag 
heter det inte längre årskurs utan år, men jag använder det ord som gällde vid data-
insamlingen. 
131 En mamma sade att ”vi föräldrar ringer ju till varandra och ser till att vi försöker 
hålla samma regler som dem som barnen umgås med. Man vill ju ha någon slags 
trygghet”.  
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De flesta föräldrar sade också att just här, där vi bor, i vårt kvarter, på vår 
gata är det ”lugna gatan”, även om bostadsområdet som helhet inte kunde 
betraktas som lugnt. Deras utsagor gav också exempel både på närmiljöns 
betydelse för vuxna med barn och vad de tyckte utifrån sina barns behov132. 
Eftersom denna studie handlar om barnens platser – och föräldrarna redan 
är ”avrapporterade” – har jag valt att låta föräldrarnas röster höras såsom 
illustrativa och eventuellt förstärkande inslag133. Jag vill slutligen passa på 
att inbjuda läsaren att samtidigt med den fortsatta läsningen titta på de kar-
tor och foton som finns som bilagor 16 – 23 och 28 – 31. 

Klas´ berättelse om Kvarterstad  
Jag brukar cykla mycket – både till skolan och för skojs skull134. Till skolan 
har jag en cykelväg som jag kallar min cykelväg. Jag har själv valt ut ett 
område där jag kan cykla omkring utan att fråga om lov först. Det är ganska 
bra för här är det inte så många dårar som kör och så är det broar som man 
kan åka under trafiken och på en del ställen är det helt lugnt. Ingen trafik 
alls. Det är just därför jag valt det här området. Jag håller mig alltid inom 
Kvarterstad. Ibland så händer det att jag frågar: Kan Gustav och jag få göra 
en liten utflykt? Det finns så roliga kvarter här, utmed cykelvägar, så här 
kan man vimsa bort sig och det tyckte jag är kul. Vi brukar ha tävlingar här: 
”försten hit”. Jag har cyklat så mycket på det här området så det är i stort 
sett över hela kartan, så jag kan det bra. Om jag gör illa benet eller något 
sådant så vet jag hur man kommer hem och så vet jag att det finns bussar 
och taxi och allting. Och så är det inte så långt till farmor.  

Jag får också cykla längre bort men då måste jag fråga mamma och 
pappa först och ha någon kompis med mig som kan hjälpa mig. Jag tycker 
att trafiken är litet läskig på vissa ställen. Vid rondeller och T-korsningar 
och där bussarna kör till exempel. Jag tänker jättemycket på trafiken. När 
jag ska gå till skolan så måste jag gå över en stor gata och då gör jag så här: 
Min kompis som bor här ovanför, han går jämt ned här och väntar på sin 

                                              
132 Alla föräldrar gav t.ex. uttryck för att det fanns någon plats i deras och barnens 
närmiljö som var riskfri, men storleken på denna plats varierade. I Segelsjö kunde den 
riskfria miljön utgöras av den egna tomten, medan det i Kvarterstad kunde gälla hela 
bostadsområdet. Detta framkom också i intervjuerna med barnen och – i ännu högre grad 
– när de visade sin utemiljö.  
133 Se Heurlin-Norinder, 1999a. I de fall föräldrarnas synpunkter är av sådan betydelse 
att det är viktigt för mitt resonemang, återfinns dessa i fotnotsform. Jag måste dock tillstå 
att det inte helt gått att ”tänka bort” föräldrarnas känsla för sina bostadsområden när jag 
analyserat resultaten av intervjuerna och samtalen med barnen. 
134 Klas var mycket intresserad av att cykla och en stor del av arbetet med hans rörelse-
karta gick ut på att han visade mig alla ställen han kan cykla på.  
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kompis som också är min kompis. De samlas i en liten grupp och då kan 
jag följa med dem och så blir det inte något större problem med det.  

Ibland om jag ska shoppa – det gör jag faktiskt ibland – så gör jag riktigt 
stora promenader själv ända ned till Ringen. Men om jag ska handla 
någonting här uppe, så får jag inte det längre. Vi får inte handla längre i 
mataffären för att det är så många skolbarn som har snott mat och bröd135. 
Vid pendelspåren finns det knarkare och sönderslagna glasflaskor så där 
tycker jag det är jätteobekvämt att vara. Det är på mitt cykelområde, men 
där vill jag helst inte vara. Att vi skulle vilja vara där är mest för att det 
finns grus att sladda i och vi får inte göra det vid restaurangen här uppe. 
Det blir så mycket rök på gästerna. En gång kom kocken eller kyparen ut 
och sade till. Men han var jättesnäll. Det finns en brant trappa på väg till 
skolan och bredvid den brukar vi leka – eller åka pulka på vintern. På andra 
sidan trappan bor en full gubbe men jag har aldrig sett honom. Bara en trasa 
och ett täcke. 

Vid det ovala huset finns det fina statyer och skulpturer. Det är så där 
myror utan huvud och en trälåda med ben. De sitter på en liten sten. Så 
finns det en liten fin trädgård. Det är en fin park där – man kan spela fotboll 
och så där – och cykla och sola. Nu när det är snö åker jag snowboard. Vid 
Parkleken finns det en liten bassäng med en kant så om man tar fart från 
backen så kan man hoppa med snowboarden ned i den. Små hopp är jag 
mest intresserad av. Det är rätt fint där och på sommaren brukar bassängen 
vara fylld. Man kan duscha där och det finns rutschkanor och klätterställ-
ningar. Man kan hoppa på en cykelbana också. Den är gjord som en åtta 
och där brukar små barn lära sig cykla. Det är ett roligt ställe. Vi brukar 
också sitta på bänkar och titta ut i tomma intet. Att åka skateboard och rull-
skridskor är också kul, men jobbigare – man måste skjuta på hela tiden. 
Ibland letar vi efter någon basketplan som är fri. Det finns inte så många 
men det räcker om ena halvan är fri. Det finns en skateboardramp borta vid 
kyrkan där vi brukar åka, men en gång kom det stora killar och var arga för 
de tyckte att det var deras ramp. 

Jag har bestämt själv att sätta gränsen vid åtta. Då piper min klocka. Fast 
alla brukar gå hem halvåtta och då följer jag också med hem för det är inget 
kul att vara ensam ute. Alla inom det här området på Kvarterstad hjälper en 
upp om man ramlar. Det spelar ingen roll om det är tonåringar eller gamla 
gubbar. Så om man ramlar så säger de: Oj, hur gick det? Vill du ha hjälp? 
De som ska till Stora sjukhuset brukar leka med oss – när vi kastar boll så 

                                              
135 19/3 2004 handlade ett nyhetsinslag i Sveriges Radio om att barnen Klas´ skola bara 
fick handla en och en – på grund av att några hade snattat. Här fördes en diskussion om 
inte detta var etnisk kränkning. 
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brukar de sparka på den – och fråga: Har du haft det bra i skolan idag? 
Även om det kommer en kille som är annorlunda så är han ändå jättesnäll. 
Jag har tänkt att det bor så många barn här så det är många som känner alla 
barn och tycker att de är jättesnälla och känner likadant för alla barnen. 
Sedan är det många från vårt hus som – även om jag inte känner dem så bra 
men har träffat dem vissa gånger så verkar det som om de är liksom bröder. 
Det är så många som bryr sig om varandra för att alla är hjälpsamma. Det 
är inte så många som är dumma över huvud taget – som klottrar på väggar 
eller så. Jag tycker att det är ett bra område. Jag tycker inte att det är viktigt 
hur det ser ut, fast en sak tycker jag är viktig. Att det finns en lekplats för 
barnen och en blomrabatt och så där. Blommorna för att det ska vara upp-
muntrande kvarter. Bara det finns någon buske här och där – bara det är 
något träd – något som man kan leka med. Det är viktigt att det är männi-
skor – även om det händer något tråkigt ibland – folk att prata med och 
katter att locka på. Inget läskigt gäng. Bara snälla människor och snälla 
barn som börjar springa runt benen. Man får hela tiden nya kompisar här – 
nästan. Man frågar om man får vara med om man inte känner dem. Om 
någon är dum så känner den sig nog utanför. 

Det är mysigt att det inte är ett skuggigt kvarter med bara soptunnor. Där 
skulle jag aldrig gå ut. Det är mera hur det är – snälla människor, snäll om-
givning, inte så många avgaser, inte så många bilar. 

 

Och de andra barnen om Kvarterstad 
Här kunde barnen röra sig utan vuxna över hela bostadsområden och här 
tyckte alla barnen att det var roligt att det var nära till allting. Dessutom 
fanns det mycket att göra: ”Det finns så mycket att göra att man inte trött-
nar”, sade Kajsa. Barnen cyklade, busade, lekte hiss- och trappkull, gick i 
affärer och tittade på kläder eller handlade, gick på bio – särskilt på hel-
gerna, ”satt och tittade ut i luften”, åkte skateboard, solade, spelade fotboll, 
lekte, körde varandra i varuvagnar eller var på idrottsplatsen136. På vintern 
åkte de pulka137. De visade hela området: parkerna, affärerna, gångstråket 
och koloniområdet. Kent och Kasper sade att de kunde alla portkoder, var-
för de lätt kunde ta sig över alla gårdar. Hisskull i Saluhallen var riktigt kul 
– trots att de ganska snabbt blev bortkörda av vuxna. Kalle, som bara gick i 
                                              
136 Det är mycket bus; allt från hisskull och busringning till att kasta lekastenar på 
varandra vid pendeltåget. Om man sparkar på ”ellådor” på gårdarna så slocknar gårds-
belysningen ca 10 minuter. Det är kul!  
137 Studien genomfördes under olika årstider vilket också färgat svaren. Detta gällde 
även när enkäten fylldes i. Det framgår av bilaga 3 när de olika intervjuerna och del-
tagande miljöobservationerna genomfördes. 
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årskurs ett, var också det barn som visade ett mer begränsat område än de 
andra barnen, men där gjorde han å andra sidan nästan samma saker som de 
äldre barnen: trappkull, bus, cyklade, hisskull – fast inte i Saluhallen utan i 
trappuppgångarna. ”Robotdörrar” var roligast. Ett hus, som kallades vita 
huset, var bäst för där fanns så många luriga ställen och flera ingångar. 
Kalle visade detta genom att försvinna in i en port för att dyka upp i en 
annan port. Han berättade hur han kunde gå vägen baklänges och vågade 
leka på luriga ställen med flera ingångar. Kvarterstad var bra för man kunde 
cykla nästan överallt. 

I Kvarterstad var det ständigt mycket människor i rörelse, något som 
Kalle kommenterade med: ”Du ser vad mycket folk det är här”138. Barnen 
kände ”alla”, som ”farbrorn i tobaksaffären” och de upplevde att de fick 
vara i affärscentret för dem som arbetade där: ”Det är bara i en affär som de 
tror att vi ska snatta”, sade Kajsa och Karolin. När vi gick runt bland affä-
rerna, mötte vi människor som arbetade där och som hälsade glatt och 
igenkännande på flickorna. Men vuxna blev även sura när barnen lekte 
hisskull i saluhallen och Kalle sade att vuxna brukar fråga: ”Bor ni här?” 
när de lekte i trapphusen. Barnen berättade också att det fanns fulla gubbar. 
De äldre barnen tyckte inte att fullgubbarna var så farliga, ”de är bara 
knäppa”. Några berättade också om uteliggare och skinheads och Knut, 
som var ”Hammarbyare”, berättade att han blev rädd när han mötte vissa 
gäng. De äldre barnen, och särskilt flickorna, tyckte inte om att gå hem 
själva på kvällarna utan föredrog att ha sällskap med kamrater eller bli 
mötta av någon vuxen. Kvarterstad upplevdes annars som roligt och fint av 
barnen och alla var mycket angelägna om att visa mig allt, d.v.s. alla platser 
som de upplevde som betydelsefulla. De tyckte att det var mycket bra att 
det inte var någon trafik alls inom bostadsområdet139, så att de kunde an-
vända hela bostadsområdet: från saluhallen i ena änden till kolonilotterna i 
den andra. Statyerna och utsmyckningarna var uppskattade inslag. Kasper 

                                              
138 En pappa uttryckte detta: ”Det rör sig oerhört mycket folk och i regel massor med 
ungar intill – det är liv och rörelse överallt. Det finns alltid någon som man kan ropa på 
hjälp, om det skulle vara någonting. Det är sällan jag kan gå ut här på Kvarterstad utan att 
möta någon jag känner ... 61 gånger två ögon som liksom tittar på våra barn och om 
någon börjar skrika så går man ut och tittar vem det var. Har det hänt någonting? Det har 
blivit liksom på landet.” Här hände det också att man ordnade gårdsfester, vilket alla upp-
levde att det ökade gemenskapskänslan vilket i sin tur säkert bidrog till att man kände att man 
bodde säkert och skyddat..  
139 En mamma sade: ”Det här området är väldigt bra därför att det är nedbyggt, så att alla 
gångvägar går nedanför gatuplanet. Det krävs att man vill komma ut på gatan för att 
komma dit.” Men å andra sidan så blir en gata med mycket trafik ett hinder när barnen 
ska ta sig från Kvarterstad, något som Klas pratade om (Långgatan på väg till skolan). 
Även Kajsa och Karolin – fast de var äldre – tyckte att den gatan var ”läskig”. 
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tyckte att hans gård var den finaste gården av alla, med olika terrasser med 
staket emellan. Kajsa och Karolin var bara negativa till att det stora gång-
stråket genom bostadsområdet tog slut med ett jättefult garage: ”Det är lik-
som ingen allé där, för det är alldeles för smalt, mer som en gång.” Barnen i 
Kvarterstad använde och uppskattade de grönområden som fanns i när-
miljön. De lekte i kojor och åkte pulka så att jag nästan fick en känsla av att 
det inte alls bodde i ett innerstadsområde140. Buskar var bra att leka och 
gömma sig i. Många barn berättade om minnen som relaterade både till den 
fysiska miljön och till grönområden. I Kvarterstad mindes Kajsa och 
Karolin att de tyckte att området var fult när de, som treåringar, hade flyttat 
hit. Kent och Kasper berättade att det förr hade funnits jättehäftiga dropp-
stenar i ”gruvan” i parkleken och under promenaden klättrade de upp i en 
koja och sade att ”det väcker såna minnen till liv”: här fick de stickor i fing-
rarna. Kent mindes också hur några hade sågat ned träden på hans dagis-
gård. Då hade barnen och dagisfröknarna demonstrerat. Nu var det fult och 
vildvuxet och ”luffartunneln” var också borta. Pojkarna visade mig också 
en massa runda stenar och berättade att ”de har legat där sedan urminnes 
tider. De har alltid legat där – precis som lerpölen mitt i gångvägen”.  

 

Filips berättelse om Flygstad 
Jag tycker att det är litet trist att det saknas attraktioner141. Jag skulle önska 
att det fanns badhus, tennishall och bowling. Ibland åker jag med en kom-
pis och hans pappa till ett stort affärscentrum längre bort. Det är på vintern 
mest som det saknas inomhusgrejor. I skogen är det jätteroligt att det vara. 
Det finns gamla skyttegravar, skyttevärn och skyddsrum och vi brukar leka 
äventyrslekar där. Jag gillar att vara i skogen och det är jättebra med natur. 
Jag tycker bara att det är trist att det är så mycket alkisar där för annars 
skulle jag vara mycket mer i skogen. Jag är rädd för alkisarna som kommer 
från ”hemmet” intill där vi bor.  

Vi brukar också vara på baseballplanen och två gårdar en bit från skolan. 
Och så brukar jag vara på biblioteket. Det finns en bio också. På somrarna 
kan man vara vid Badet. Där finns det hopptorn. Vi var på Medborgar-
kontoret och skrev sådana här frågor: att de skulle skicka ut en kontrollant 

                                              
140 Ändå tyckte föräldrarna att stadsboende innebar att de sökte sig ut i naturen för att 
kompensera sitt ”stadsliv” – och det var framför allt för barnens skull. ”Man försöker 
komma ut och simma i vanliga sjöar och titta på någon svamp någon gång ... annars 
missar de det”, sade en mamma. 
141 Detta uttryck vill jag kommentera eftersom jag säger att jag använder barnen egna 
ord. Jag har fått frågan många gånger om Filip verkligen sade ”attraktioner” och det 
gjorde han. Jag hade t.o.m. skrivit det i mina stödanteckningar. 



 109

för att hopptornen svajar när det börjar blåsa. Jag samlar på modeller så jag 
skulle vilja få åka in själv till staden för att kolla i en affär som ligger där. 

Här i Flygstad ser vissa hus likadana ut men inte alla. En gång var jag på 
kalas och då hittade jag inte ut från gården. Det fanns grindar som var låsta 
utom på ett enda ställe. Om man har bott inne i staden och flyttar hit då är 
det jättelugnt men har man bott här hela livet då tycker man att det är litet 
så där. Det enda jag tycker är litet äckligt det är när man cyklar på Allén. 
Då cyklar jag på trottoaren. De skulle kunna göra en cykelbana typ bredvid 
gångvägen för det är så himla många som cyklar där på gatan och på trotto-
aren. När man cyklar på gatan blir man pushad av bussar och när man cyk-
lar på trottoaren då får man skäll av gamla tanter istället. Jag tyckte inte det 
är otäckt men jag tyckte liksom att det är litet obehagligt att komma där. 
Jag kommer ofta upp i 20, 30 så där.  

Till skolan kan man gå många olika vägar. Man kan gå genom skogen – 
i motionsspåret – ”det är bra om man vill gå och tänka”. Skolan är jättebra. 
Den är helt perfekt. Det är ganska äckligt vid rampen i parken för det är 
tonårsgäng där. De är litet läskiga. De som är vid ungdomsgården brukar 
vara så där macho. Det är bra att det finns vakter. De som bråkar åker ut, 
men de tar inte kontakt med föräldrarna och det tyckte jag är synd. Det 
finns ett ”melliskort” som kostar pengar – annars är allting gratis där. Det 
finns många av dem som liksom inte har någonstans att gå – som är utstötta 
– som brukar gå dit. Typ liksom det är så många bråkisar från Flygtorps-
skolan som brukar komma dit så jag tyckte det är litet jobbigt att vara där 
för det är så himla många som bråkar. Det är litet läskigt att gå här på 
kvällarna också. Allén är inte särskilt oroande där man ser folk och så, men 
här, där vi bor, tyckte jag det är litet äckligt. Det är tomt och man kanske 
ser någon svart skugga till exempel, som igår kväll när jag kom hem. Då 
smög det en skummis och patrullerade fram och tillbaka. Nära vårt hus har 
en restaurang blivit nedbränd. 

 

Och de andra barnen om Flygstad 
I Flygstad hade barnen dels rörelsefrihet inom sina närmaste kvarter, på 
samma sida om leden – varje kvarter hade ju också sin lekgård – men även 
fältet gav rätt stor rörelsefrihet. Frej hade lekt ”på rymmen” en gång över 
hela Flygstad tillsammans med en kamrat, men ensam fick han inte vara så 
långt borta. Faidon visste inte om han fick ta sig till andra delen av Flyg-
stad, men han hade heller inga kompisar där. Här var det framför allt fot-
boll, skogslekar och ”burken” som gällde.  
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Lekgårdarna, torghandeln och 4H-gården var de yngre barnens platser, 
medan de äldre barnen inte använde dessa platser i samma utsträckning. 
För dem föreföll affärerna och platser som erbjöd inneaktiviteter viktigare. 
Här tyckte framför allt de yngre barnen att det var bra och roligt och upp-
skattade de bilfria lekgårdarna. Faidon och Frej tyckte att det var ett jättebra 
område för barn och var mycket nöjda med att det fanns en gräsfotbollsplan 
på Flygstadsfältet 142. De visade Kulturhuset med torghandeln framför, 
minigolfbanan och parkleken med alla djuren. Fanny berättade att Kultur-
huset hetat Folkets Hus förut och det tyckte hon lät mer som om det var för 
allmänheten – och så nämnde hon köttbullsmackorna. Förr var det ”öppet” 
– nu var det en dörr, som var stängd. I Flygstad var torghandeln, Flygstads-
festivalen samt det speciella maj- och nyårsfirandet uppskattade inslag även 
av barnen. Ferdinand tyckte, i motsats till de andra barnen, att Flygstad var 
tråkigt – utom just på nyår eller när det var majbrasa. Att han inte tyckte att 
det var roligt att spela fotboll eller cykla kanske bidrog till att han vantriv-
des samt att han var en av de äldre pojkarna143. Fang tyckte att det var bra i 
Flygstad, men höll med Ferdinand om att det inte fanns något att göra. Men 
båda pojkarna berättade också om saker de faktiskt gjorde: Ferdinand 
styrketränade och båda brukade gå till biblioteket där de läste tidningar, 
lånade böcker och surfade på datorerna. De uppskattade också att de fick 
vara där. I Flygstad fanns alkoholisthemmet som Filip talade om – och han 
och hans äldre syster, Fanny, upplevde fullgubbarna som obehagliga. Hon 
gick långa omvägar om hon var ute med någons hund. Både de fulla gub-
barna och vissa gängbildningar upplevdes som besvärande och ibland blev 
det bråk. Att gå hem från någon kamrat på kvällen, upplevde Fanny så här: 
”Ja, litet läskig tyckte man att det är. Man blir litet orolig. Liksom OK, vad 
är det här för några människor? Man går litet snabbare än vad man egentli-
gen skulle behöva.” Ungdomsgården upplevdes som stökig även om man 
tyckte att det var bra att den fanns. Frej berättade att han blivit jagad av 
fullgubbar och så hade han hört rykten om ett ”peddo”144. Även i detta 
bostadsområde fanns det människor på gator och torg. Ferdinand hälsade på 
alla vi mötte. Ferdinand och Fang sade att ”första veckan känner man sina 
grannar och nästa vecka känner man alla som arbetar i affärerna och Faidon 

                                              
142 Det är mycket ovanligt med gräsfotbollsplaner i Stockholm med omnejd till skillnad 
från många mindre städer och orter ute i landet. Både i Stockholm och i Huddinge är det 
nästan uteslutande grusplaner som erbjuds fotbollsspelande barn och ungdomar. 
143 Hans cykel var nyligen stulen, vilket givetvis påverkat hans svar. Detta är ett exempel 
på hur svårt det är att veta vad svar i en intervju står för.  
144 Under studiens genomförande var det en hel del skriverier om pedofiler vilket kan 
förklara detta rykte. Även Kjell och Knut pratade om pedofiler i Kvarterstad. 
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säger att han nog vet vilka som bor på hans gård145. Fanny berättade att hon 
hade många invandrarkamrater i Flygstad och hon tyckte att hon lärde sig 
mycket av olika kulturer146.  

Flygstad uppskattades av alla för att det var lugnt – särskilt avseende tra-
fiken och närheten till naturen147. Fanny uppskattade verkligen närheten till 
naturen. ”Det är jätteviktigt. Man behöver inte åka ut till någon avlägsen 
sjö. Det är bara att gå upp i skogen.” Byggnationen upplevdes olika och 
området hade sin speciella karaktär. Frej tyckte att det var fint med de röda 
husen, medan Fanny tyckte att de var tråkiga, ”så himla fyrkantiga”. 
Ferdinand berättade en annan bild av Flygstad: att det var mycket bil- och 
cykelstölder och både han och Fang sade att det var småglin som var affärs-
snattare. De pratade också om viss förstörelse: ”Det är inga gäng. Alla bara 
håller på. Allting är trasigt”.  

Även här kom minnen upp: Ferdinand och Fang mindes med förtjusning 
hur de åkte skateboard i ett garage när de var yngre. Även Faidon och Frej 
mindes saker under vår promenad. Med glädje berättade de – och pratade i 
mun på varandra – hur de lekte vid sin förra skola: hur de hade rusat ut till 
fotbollsplanen för att hinna först. Om lergroparna som man puttade ned 
varandra i och hur de gjorde fällor med pinnar. De gjorde kojor också, vil-
ket inte var lika roligt nu, för nu var det alltid någon som förstörde dem. 
Förut var det någon som vaktade kojan. Fanny mindes hur hon upplevde sin 
lekgård där hon bodde när hon var liten: ”Den tyckte jag var jättebra, går-
den vi bodde på förut för det var så här: Det var jättemysigt. Jag älskar den 
fortfarande. Det var sandlådor och det var rutschbanor och man försökte 
alltid nå ett mål. Åh! Jag kunde klättra upp på det taket på lekstugan och 
jag kunde klättra längst upp i klätterställningen.”  

 

Sigrids och Sonjas berättelse om Segelsjö 
Vi leker oftast med varandra och då är vi på våra tomter eller på vägen 
framför. Det finns en stor lekpark här i Segelsjö, men där är vi nästan ald-
rig. Det är inte så roligt där och så är det myggigt och mörkt. Och så säger 
de att det är en som har blivit misshandlad där. Ibland går vi till en liten 

                                              
145 Bland de vuxna gick meningarna isär. Några tyckte att det var viktigt men en mamma 
sade: ”Grannar är grannar. De hälsar man på och lånar saker av.”  
146 Att Flygstad hade en stor social blandning och att det fanns både pensionärer och 
handikappade, upplevdes också som positivt av några föräldrar: ”Man ska se alla sidor i 
ett samhälle – att det inte bara är svart eller vitt”.   
147 Naturen uppskattas och används flitigt även av föräldrarna.: ”Man kan cykla eller 
åker skidor, utan att först behöva ta sig till något avlägset fritidsområde.” Det var även 
något som föräldrarna i Segelsjö uppskattade: ”Man har skidspåret utanför dörren.” 
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park nära oss och gungar och ibland cyklar vi till stallet och tittar på häs-
tarna och de som rider. Det är roligt att bara cykla omkring.  

Här i Segelsjö är det ganska mycket trafik och ibland är vi rädda för 
bilarna. På vår väg har våra föräldrar satt ut stora blomkrukor så bilarna 
måste köra sicksack. Men de står så långt upp i backen så bilarna kör jätte-
fort i backen. Vi brukar ha sällskap till skolan och det är roligt för man kan 
gå och prata och så. Men vid skolan på morgnarna är det jättemycket trafik 
som ska släppa av sina barn. Det är krångligt där och man får vänta jätte-
länge för att komma över gatan. Vi åker aldrig bil till skolan, men det är 
många kompisar som får skjuts.  

Ibland cyklar vi till Affärn och handlar godis, men tunneln som vi cyklar 
i är tråkig. Den är full med klotter och glas och lamporna är sönderslagna. 
Men den nya cykelbanan är bra. Det finns nästan ingenting att göra här. Vi 
skulle vilja ha mer kiosker som ligger nära. Men det är mycket natur. Men 
vi leker aldrig i skogen. Det roligaste vi vet, är att spela brännboll. Bara vi 
två. Men det är ganska jobbigt – fast vi kör inte med poäng då. 

 

Och de andra barnen om Segelsjö 
Här begränsades barnens rörelsefrihet av de två stora lederna som skar ige-
nom bostadsområdet och värst var morgontrafiken. Bilskjutsningen var ett 
uttalat problem och Stina sade: ”Det åker bilar hela tiden. De ser sig inte för 
och det är jättekonstigt. Det är precis där de ska lämna sina barn. De tänker 
bara på sina egna barn och inte på andra som står och väntar. Det är ingen 
som släpper förbi och så kör de jättesnabbt.” 148 Stina tyckte att just trafiken 
på de stora vägarna var det värsta med Segelsjö, trots att hon inte var direkt 
rädd, och Sissela och Sussy pratade om bilister som körde som gal-
ningar149. Barnen lekte oftast i närheten där de bodde: på gatan eller på 
egna tomten. Men Sune kunde, precis som Klas i Kvarterstad, cykla på ett 
större område men då fick han säga till hemma. Sune hade hittat småvägar 

                                              
148 Föräldrarna sade också att detta påverkade barnens rörelsefrihet och umgänge med 
andra barn. En mamma sade att barnen här nog blev väldigt begränsade: ”De kan inte 
välja sina kamrater på samma sätt utan de leker med dem som bor runt omkring och har 
de ingen som bor runt omkring då är det upp till föräldrarna att skjutsa dem.”  
149 Stina berättade att hennes lillebror, som var två år, tyckte om att åka på sin traktor – 
och gärna på deras asfalterade uppfart. Då kunde det hända att han kom litet ut på vägen. 
Hon tyckte det var otäckt och var väldigt orolig att han skulle bli påkörd, eftersom bilarna 
körde fort och kanske inte hann se honom. Sixten tyckte att det var jobbigt med alla bilar 
på morgnarna. Han tyckte inte att det var kul att komma för sent till gymnastiken. Rädd 
för trafik kunde han vara när det kändes som om han skulle snubbla och trilla ut i kör-
banan. Bilar som kom nära var något som för övrigt barn i alla områden upplever som 
otäckt, både de yngre och de äldre.  
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där det inte var så mycket trafik. Även Sigbritt och Sonja cyklade gärna 
omkring och de fick cykla ända till stallet. När yngre barn cyklar är det ofta 
lek, men här var närmiljön sådan att föräldrarna ibland bedömde att de inte 
fick gå ut och cykla utan vuxna150. Sussy sade att ”man kommer ingenstans 
här. Man går bara runt, runt – men man kommer alltid fram dit man ska”. 
Barnen trivdes och tyckte att de bodde i ett bra område. Flickorna uppskat-
tade stallet och hästarna. Alla pojkarna cyklade, åkte skateboard och rol-
lerblades eller spelade burken och landbandy – eller spelade dataspel. Svea 
berättade att där hon bodde fanns det nästan bara pojkar, så hon var mest 
själv151. Flickorna gick mest runt och pratade, satt på caféet – särskilt 
Sissela och Sussy – eller var hemma hos varandra, gärna vid datorn. Här, 
precis som i Kvarterstad, lekte de yngre flickorna att de var hästar och om 
Stinas lillebror var med lekte de att han var jägare. Stallet var ett populärt 
ställe för samtliga flickor och där var de oavsett om de red eller ej. Stallet 
upplevde jag också som en slags ”ungdomsgård”. Höbalar fungerade som 
soffor och där satt de och pratade. Annars fanns det inga uttalade platser. 
Inte ens den större lekparken som var planerad som ett större lekområde. 
Den tyckte varken de äldre eller de yngre barnen längre om152. De tyckte 
inte att det var roligt där och heller ingenting att se, bland annat eftersom 
snörena till linbanan var sönderskurna och gungdäcket borta. Att det inte 
var så packat med hus överallt, som i stan, tyckte Stina, var det som var fint 
här. Hon tyckte också om kyrkan: ”Kyrkan är bäst – både inne och ute. Den 
ligger fint och den är faktiskt rosa.” Den allmänna uppfattningen var annars 
att barnen tyckte att det inte fanns något att göra – att det var ”dött”. Just 
”dött” var ett uttryck som fler barn använde. Sune och Sverker sade att ”det 

                                              
150 En mamma berättade att om ett yngre barn ville ut och cykla så fick man ringa upp 
barnets kamrater och deras mammor.”Så får vi gå ut. En mamma ställer sig där borta och 
så en mamma ställer sig där borta ... ja, det är litet krångligt alltså.” Och hon fortsatte: 
”Eller så får man ta en promenad tillsammans, men det är inte så roligt ... då får man 
springa ikapp hela tiden. Ofta säger man nej istället. Nej, du får inte cykla, jag har inte 
tid.”  
151 En mamma pratade om problemet med att barnen var hänvisade att leka med dem 
som bodde närmast: ”Jag tror att de har inte lika mycket kompisar eller ... de kan inte 
välja sina kompisar på samma sätt, utan de leker med dem som bor runt omkring och har 
de inga som bor runt omkring då är det upp till föräldrarna att skjutsa dem. Men sedan – 
när de kommer upp i årskurs fem, sex – då börjar de och skaffa sig nya kompisar och det 
beror ju på att de har inte kunnat haft de här kompisarna tidigare”. 
152 Detta är ett exempel på att förändringar hinner inträffa under själva datainsamlingen, 
när man genomför en studie över en längre tid. Denna park var rolig enligt Sigrid och 
Sonja då de visade sitt område 1995. De visade linbanan och en stor gunga (ett däck). 
Något år senare ville de inte visa lekparken. När jag ytterligare några år senare var ute 
och fotograferade områdena, fanns parken över huvud taget inte kvar. Bara en trasig 
bänk.  
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är inte jätteroligt här”. Ingen av barnen tyckte heller att det fanns något som 
skulle vara värt att visa mig – inte ens det egna huset. Ändå fanns det inget 
som de tyckte var direkt dåligt. Barnen kände inte så många vuxna i områ-
det och de mötte nästan inga människor när de var ute153. Sune berättade att 
när han var liten så kände bagaren honom och gav honom kakor, men inte 
nu längre. Han visste vilka människorna i affärerna var, men inte vad de 
hette. De kände kanske inte igen honom. Några av barnen berättade att de 
hört talas om att det var en person som blivit misshandlad. Sissela och 
Sussy berättade om knarkare i skogsparken och läskiga gubbar. Sixten 
tyckte att ett tryggt område var om ”det inte fanns sådana där fula gubbar”, 
men eftersom hans mamma hade berättat att det fanns en blottare i området, 
så var han litet rädd att träffa på en sådan. 

Segelsjö var ett bostadsområde som precis som Flygstad och Barrängen 
uppskattades särskilt för närheten till naturen154. Barnen poängterade att det 
var bra att det var ren luft och inga avgaser. Sven och Sivert tyckte att det 
var roligare här på vintern. Då fanns det mer att göra eftersom man t.ex. 
kunde köra snowracer i skogen. Annars var de inte så mycket i skogen – 
men det kunde hända att de byggde en koja. Sixten var nog den enda av 
barnen som tyckte att skogen och ängarna var mysiga, att skogen till och 
med var det allra bästa i Segelsjö: ”Man kan bygga kojor på sommaren 
eller ha snöbollskrig på vintern. Det är fritt, lugnt, inte så mycket ljud. Inte 
så mycket ljud som det är ute på gatorna.” Stina brukade också leka i sko-
gen, men Sussy sade – med en viss ironi i rösten: ”Här kan man plocka 
lingon, det finns skogsmulle och elljusspår”. Det som skogen främst ut-
nyttjades till var att springa i elljusslingan och att åka skidor. Sune sade att 
det var kul med skogen när de var där på gymnastiken, annars var han ald-
rig där. Inget barn nämnde några minnen. 

 

Björns berättelse om Barrängen155 
När jag går till skolan – eller cyklar – så brukar jag alltid gå i tunneln utom 
om det står killar och kastar isiga snöbollar ned i tunneln. Då går jag över 
gatan istället men det är jätteläskigt för man ser inte bilarna som kommer 
nedifrån. Det är en kurva där. Om det är snö kan man ta en annan väg och 
hoppa i snö på väg hem från skolan. Om vi har gott om tid brukar vi ta en 

                                              
153 Föräldrarna pratade inte heller om grannkontakter. 
154 Det var bl.a. närheten till naturen som bidragit till föräldrarnas val att flytta till just 
dessa områden. 
155 Denna konstruerade berättelse bygger på den deltagande miljöobservationen i första 
hand, men i slutet finns också några exempel från intervjun, då Björn gick i årskurs sju. 
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annan väg där det finns en rolig nedförsbacke om man cyklar. Där uppe vid 
Lill-ICA brukar jag gå. 

En gång stod det ett gäng med mopeder och korsade parkvägen och då 
vågade jag inte cykla förbi utan fick ta en annan väg. Jag tycker inte om att 
cykla hem från handbollsträningen när det är mörkt men jag gör det ändå. 
Men när det är ljust så får jag cykla litet överallt. Jag säger bara hemma: Nu 
sticker jag dit och dit. Om jag har kompisar med mig får jag cykla både till 
Storcentrum och Badudden. Vid Barrängsbadet kan man mata fåglar med 
chips. Där uppe i skogen brukar vi vara och leka att vi har gevär. Vi kryper 
omkring och ligger i bakhåll och väntar. Det är kul. Det är klotter i skogen 
också. Vid en litet öppet ställe med mycket gräs brukar vi leka savann. 
Diket är en flod med krokodiler. Vår tomt är fin med ett berg liksom och 
där brukar vi leka. Spela fotboll och så. Vi har gårdsbandylag så vi brukar 
spela på gatan utanför. Det är en återvändsgata och det är mest äldre som 
kör där – bara en galning i 30-årsåldern, som bor här, kör en MC. 

Min allra bästa kompis har flyttat ganska långt härifrån. Det är jätte-
många som har flyttat. När jag var mindre bodde vi på en annan väg här i 
Barrängen. Där var det verkligen kul. Det fanns små lekhus och vi lekte 
krig och kineser och att vi blev tillfångatagna. Vi rymde, sprang tillbaka 
och smög och satt i fängelse. I en lekpark tog vi blommor och lekte att ett 
sådant där litet lekhus var en blomsteraffär. Gungorna och lekhusen kändes 
större när jag var liten. Jag kom aldrig upp på taket då, men det gör jag nu. 
Om man går längre upp i skogen kan man titta ned på spåret. Det var kul 
när vi var mindre. Jag älskade att leka här bland träden och så hittade vi en 
kantarell. Här bodde det en farbror i rullstol. Han har alltid bott här med 
sina katter. Det är sådant man aldrig glömmer. 

Det finns mycket gångvägar mellan husen och man kan gå kors och 
tvärs. Det är säkra gårdar med alla som bor runt omkring. Du ser att det är 
mycket liv här – både barn och vuxna. Jag får göra allt som jag vill nu. Det 
är jättebra här. Många klasskamrater brukar åka in till staden, men jag fattar 
inte vad de gör där. Skolgården är bra, men de har sågat av tornet på klät-
terställningen. Jag vet inte varför.  

Jag tror att det finns spöken för ibland står inte sakerna på samma ställen 
när jag kommer hem som när jag gick. Men jag är inte rädd. Det känns som 
om man inte är ensam hemma.  

 
Och så här tyckte Björn i årskurs sju  
Någon gång då och då åker jag till min kompis som flyttade härifrån i 
årskurs sex. Jag går aldrig till någon av ungdomsgårdarna för det är ingen 
annan som jag känner som brukar vara där. Jag brukar gå upp till någon 
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kompis här. Jag tycker det är lika kul att sitta hemma och titta på TV och 
spela dataspel. Det är ju nästan bara vi på gatan som brukar göra någonting. 
Vi brukar vara ute på kvällarna och spela bandy och sådana saker länge – 
på gatan bort till vändplan. Det roligaste jag tycker är nästan när man är ute 
och spelar bandy på gatan för det är aldrig något allvarligt – det är för skojs 
skull.  

Jag åker nästan aldrig in till staden. Bara om jag ska köpa hockeybilder 
eller gå på bio, men jag har inte varit där på jättelänge. Jag har kul här. Här 
uppe kan vi spela fotboll. Det finns en simhall men den är så liten och så är 
det jämt så mycket folk där. Det bästa med det här området är att det är så 
tyst – nästan aldrig någon ute – bara folk som fixar med sina tomter ibland. 
Det är inte så viktigt hur det ser ut. Mest att det är lugnt och så att det finns 
litet skog gör inget. Jag känner frisören. Han är juste – och så är det en i 
kiosken som är rätt så rolig, som larvar sig. Han brukar prata turkiska.  

 

Och de andra barnen om Barrängen 
I Barrängen kunde barnen ta sig till de flesta eller alla kamrater eftersom de 
oftast bodde inom gångavstånd på samma sida av trafikleden. Här hade 
barnen goda möjligheter till rörelsefrihet tack vara alla gång- och cykel-
vägar som band samman klungan med radhuslängorna och de små lekgår-
darna, men barnen höll sig ändå oftast i närheten av sitt hem.  
Berit berättade att hon kunde gå till sina kompisar, men att hon också bru-
kade cykla tillsammans med dem. Barnen tyckte att det var roligt – eller 
åtminstone ganska roligt – där de bodde. De cyklade, spelade landbandy, 
gungade, var i de små lekgårdarna, gick ut med sina dockvagnar och 
byggde ofta kojor. Det fanns t o m en koja på skolgården. I Barrängen 
använde barnen även skolgården på fritiden men de tyckte att den borde 
vara större. Här brukade de klättra i träd och man kunde hänga i knävecken 
i ”stångarna”. Bodil och Berit visade mig en staty på skolgården: Barrängs-
hästen.  

Detta var ett område som många hade valt att flytta ifrån, något som bar-
nen tyckte var tråkigt. Precis som Björns bästa kamrat hade t.ex. Bodils 
kompis flyttat från hennes gård till andra sidan trafikleden, så nu kunde hon 
inte längre gå till honom. Även här fanns det några rykten om blottare och 
det verkade som om gångvägarna inte användes p.g.a. dessa rykten – sär-
skilt när det var mörkt156. 

                                              
156 Den synskadade flickan Boels rörelsefrihet påverkades på ett konkret sätt av dessa 
”gubbar” – eller rykten, eftersom hon absolut inte fick gå själv till skolan på grund av 
dem. En pappa sade att det var litet kusligt för ensamma kvinnor, men även för män. 
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I Barrängen var det ingen som pratade om hur det såg ut. Naturen upp-
levdes mycket positivt och Bodil tyckte bäst om naturen för att hon tyckte 
om att gå mycket157. Här var det kojorna som barnen tyckte var roliga och 
gärna visade och kojorna verkade utgöra de viktigaste platserna, särskilt för 
Blenda och Bodil. För dem var kojan en mycket central plats. Här till-
bringade de mycket tid. Blenda berättade att de samlade en massa saker till 
kojan som de hittade: en gammal brevlåda, blomkorgar och blommor som 
de hittat på någon kompost, en kratta och en ”GB - gubbe”. Blenda visade 
hur man kunde hoppa på stenar så att man kom ned till vattnet: ”Det är inte 
långt. Plötsligt är man bara där.”. Under promenaden med Bodil och Berit 
böjde sig Berit ned och klappade försiktigt en katt. Hon visste att den hette 
”Svante” och var elak, men hon kände inte den som ägde katten. Det var 
inte många människor i rörelse när jag promenerade runt med barnen. Bort-
sett från Berit som hälsade till höger och vänster, både på äldre människor 
och mammor med små barn under vår promenad – och Björn, som kände 
frisören, var det ingen som nämnde några möten i Barrängen158. I Björns 
berättelse tidigare fanns exempel på saker han mindes från förr.  

 

Vad rörelsekartorna visade 
Rörelsekartorna, d.v.s. de OH-kartor som barnen kryssade i samtidigt som 
jag intervjuade dem, var tänkta att ge en visuell information om barnens 
rörelsefrihet, vilket också fungerade till viss del, men den allra största nyt-
tan med dem var nog att barnen bibehöll intresset för att bli intervjuade. De 
tyckte att det var roligt att kryssa i var de brukade vara och var de hade 
kamrater. Många kryss betydde att de hade många kamrater som de också 
fick gå till. När Ferdinand och Fang i Flygstad arbetade med sin karta var 
de så uppslukade av den och att kryssa överallt där de kände någon eller 
brukade vara, att de till och med glömde mig. De förde dessutom en under-
bar dialog med varandra hela tiden och påminde varandra om platser och 
personer. Hela kartan blev översållad med kryss, men ändå sade de att de 
inte hade något att göra. Men det visade sig att kryssen inte symboliserade 
riktiga kompisar utan bara alla de kände. Ferdinand och Fang pratade dess-
utom om varenda affär utmed Allén, något som gav upphov till ett roligt 

                                              
157 Att området också var bra så till vida att barnen kunde vara ute och springa tyckte 
även föräldrarna var mycket viktigt. ”Vi har ju bergen bakom oss. De springer i bergen 
och flänger och det är ojämnt. De springer inte på asfalt jämnt. Det tror jag är jätte-
viktigt”, sade en mamma. 
158 Ingen av föräldrarna nämnde heller att man kände sina grannar närmare eller ens 
lånade något av dem. En förälder sade till exempel att grannsämjan väl var god, men man 
umgicks ju inte med någon direkt. 



 118

missförstånd159. Vid analysen av dessa kartor började jag med att titta 
enbart på OH-kartorna för att få en överblick. Därefter lade jag dem ovanpå 
de riktiga kartorna så att jag kunde se var kryssen egentligen var placerade. 
Uppdelat på områdena ser det ut så här: 

Kvarterstad: Här kunde jag se hur barnens area faktiskt ökade med ålder. 
Alla barnen använder hela sin närmiljö – ute samt inne i trapphus och i 
centrum. Även Kalle använde en total miljö, fast bara runt där han bodde. 
Han gick också bara i årskurs ett. I Kvarterstad fanns det ju också många 
olika platser att använda. 

Flygstad: Barnen, även de yngre, rörde sig en bit hemifrån, vilket jag 
antar beror på planering och utbud.  

Segelsjö: Det förefaller som om både de yngre och äldre barnen vistades 
mest runt där de bodde. Det var inte så många kryss och kanske har det 
samband med att det inte fanns något utbud. Jag tror också att trafikleder-
nas negativa inverkan märks här. Kanske är detta också exempel på en 
”platslös” miljö.  

Barrängen: De yngre barnen och Boel var framför allt runt skolan och 
där de bodde. Kryssen är enbart satta längs en ensam linje och i likhet med 
Segelsjö finns inget utbud. Sammanfattningsvis skulle jag vilja kommen-
tera kryssens placeringar på kartorna på följande sätt avseende barnens 
rörelsefrihet: 

 
• Ålder har betydelse. De äldre barnen satte kryss över hela kartan – 

trots att mina kartor inte är skalenliga. De äldre barnen är ”över-
allt”160. 

• Kön verkar också ha betydelse. Pojkarna, alla de äldre och två av de 
yngre, har skrivit till pilar som visar att de brukar vara ”utanför” min 
karta. Vad gäller dessa två yngre pojkar misstänker jag att de kanske 
inte brukar vara så långt borta, men att de åtminstone känner till 
andra platser. Ibland har de lagt till namn på platser som finns längre 
bort, något som inte någon av flickorna gjort.  

• Området i sig verkar ha betydelse. Även om mina kartor inte är skal-
enliga utan istället är olika stora, anar jag av den ensamma lilla lin-
jen som kryssen befinner sig på i Barrängen, att det inte fanns någon 
annanstans att vara som barnen har tillgång till. Även om 
Segelsjöskartan är mycket större till omfång, så är det även här bara 
kryss utmed en linje för de äldre flickorna, vilken liknar de yngre 
barnens. Jämfört med Kvarterstad och Flygstad är inte heller de 

                                              
159 Jag frågade om de hade gott om kompisar och Fang frågade: ”Vadå gott-om”? Och 
Ferdinand förklarade: ”Gott-om” ligger här. Gott-om var en godisaffär! 
160 Den helt trafikfria miljön i Barrängen var positiv för den handikappade flickans 
möjlighet till viss rörelsefrihet, men sannolik p g a handikappet kom hennes placeringar 
av sina kryss ändå  att likna de yngre barnens.  
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äldre barnen ”överallt” i Segelsjö, utan mer runt där de bor och 
framför allt blir inte deras kartor fulla med kryss. 

 
Sammanfattningsvis tolkar jag kartorna på följande sätt:  

 
• Om bostadsområdet är varierat – kanske har stadskaraktär – så blir 

det fler kryss och då har det sannolikt samband med att det finns ett 
större utbud, mer att gå till, fler platser som barnen också kan ut-
nyttja.  

• Om barnen gör intervjun tillsammans med en riktigt nära kompis, är 
deras kryss också på samma ställen. 

 
Barnens ålder och kön är naturligtvis betydelsefulla faktorer för barnens 
rörelsefrihet och många studier har visat att pojkar rör sig längre bort från 
hemmet (jfr Hart, 1979, Björklid, 1982, Parkinson, 1987, Blakely, 1995, 
Heurlin-Norinder, 1997a). I Harts studie t.ex. fick pojkarna gå dubbelt så 
långt bort som flickorna. Jag går inte på djupet avseende dessa faktorer i 
denna studie, men rörelsekartorna visade ändå på några skillnader vad 
gäller både ålder och kön, som stöder tidigare forskning. De deltagande 
miljöobservationerna visade inga skillnader mellan flickor och pojkar. Där-
emot kunde jag märka att de äldre barnen fick röra sig på en större yta och 
många gånger även utanför själva bostadsområdet. En reflektion man kan 
göra så här efteråt, är att det kanske är så att flickor är sämre på att utnyttja 
sin rörelsefrihet.  

 

Sammanfattning 
Innan jag gör en sammanfattning avseende skillnaderna vill jag nämna de 
likheter mellan de fyra bostadsområdena som finns i det insamlade materi-
alet. Alla barn pratade om att det viktigaste av allt var ha kamrater. Det 
sade de utan att tveka. Helst skulle de bo nära också. Många barn sade ofta 
att de helst ville gå själva till skolan, utan någon vuxen men i sällskap med 
kamrater, för då kunde de prata på vägen. Alla lekte eller utövade någon 
aktivitet, det var vanligt att barnen saknade t.ex. simhallar och kiosker, det 
fanns alltid platser som upplevdes som farliga eller läskiga – samtidigt som 
det fanns trygga platser i alla fyra områdena, mörker upplevdes ofta likartat 
och alla – utom Ferdinand i Flygstad – trivdes i sitt bostadsområde. Det var 
inte så viktigt hur det såg ut, men som Sune i Segelsjö uttryckte det – ”Det 
är ju inte så kul om det är fult precis” – kan nog representera de flesta bar-
nens uppfattning: de tyckte inte om soptunnor och klotter. I alla områden 
förekom fula gubbar och narkomaner som oroande inslag – åtminstone 
rykten om dem. Tidigare forskning har visat att barn och ungdomar i städer, 
under flera årtionden, i allt högre grad förlorat möjligheten till att använda 
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sin närmiljö – och ha roligt där – på ett säkert sätt. Bidragande orsaker hade 
varit just förstörda lekplatser och skolgårdar samt narkotikamissbrukare, 
något som även framkommit i mina resultat.  

Ytterligare en orsak var ökande trafik och bilism och trafikerade gator. 
Detta var faktorer i boendemiljöernas fysiska utformning som alltid – mer 
eller mindre – kom fram i samtalen med barnen161. Där många barn blev 
skjutsade till skolan, upplevdes detta också negativt av barnen162. I alla 
områden fanns någon form av skolskjutsningsproblem: barn skulle släppas 
av och situationen var ofta stressig.  

De viktigaste skillnaderna områdesvis kan sammanfattas så här: I 
Kvarterstad hade barnen stor rörelsefrihet och använde hela närmiljön, folk 
upplevdes som snälla och barnen hade många kamrater. Barnen var överlag 
mycket positivt inställda, ville visa mig allting och saknade ingenting. Tra-
fiken påverkade barnen först när de skulle ta sig utanför sitt bostadsområde. 
I Flygstad var närmiljön varierad men här fanns också negativa inslag som 
upplevdes som farliga eller otäcka. Flygstad beskrivs både positivt och 
negativt och här uppskattade barnen den intilliggande naturen. Barnen var 
intresserade av att visa mig vissa delar av Flygstad. Trafiken på Allén 
ställde till med en del bekymmer. Barnen i Segelsjö trivdes men tyckte 
ändå att det inte fanns något att göra – att det var dött – och ville framför 
allt inte visa mig något. Det fanns inget att se, enligt dem – inte ens natu-
ren. Barnen berättade mer om vad de gjorde när de var inne. I Barrängen 
användes framför allt de platser som var i närheten av det egna hemmet. 
Koj-lek dominerade – det fanns kojor överallt – och flickorna visade dem 
gärna, men även den enda pojken i detta område uppskattade naturen och 
lugnet. 

Tre exempel på resultat som stack ut är för det första att det i Kvarterstad 
ofta var vuxna involverade – direkt eller indirekt – i barnens lekar och akti-
                                              
161 Det gällde framför allt vissa gator eller ”krångliga” situationer. Ett exempel var 
Faidon och Frej i Flygstad som visade en T- korsning och berättade att när det kom bilar 
så kunde de komma från alla håll och att man måste se sig för jättemycket. ”Det kan 
komma bilar här, här, här – och då förstår man inte hur man ska göra, så det är litet 
läskigt.” Sonja tyckte att det var fel att när hon tryckte på knappen för att gå över vid 
skolan så fick inte alla bilar rött. De som skulle svänga fick också grönt och ”då vet man 
inte om de ska åka eller inte.” Ett liknande exempel gav Kasper; ”Alla bilar hade stannat. 
Då var det så där tomt på den filen och då trodde vi att det inte kom någon. Då kom det 
en svängande. Precis när vi var framme vid mitten så kom han körande. Vi såg inte 
bilarna.” Även föräldrarna pratade mycket om trafiken som ett problem.  
162 Föräldrarna var kluvna till det faktum att de själva skjutsade till skolan. ”Ja, det är 
köer på en av de stora lederna för att föräldrar kör in på parkeringen vid Konsum för att 
släppa av sina barn och då står de efter varandra och det innebär att biltrafiken får stopp 
på leden. Så rektorn har gått ut med lappar om det. Ibland skjutsar även jag mina barn, 
men jag tycker att ... Jag försöker. Jag vill att de ska gå.” 
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viteter, för det andra beskrev barnen hur de lekte fantasilekar i alla områden 
utom Segelsjö och för det tredje berättade barnen om minnen i alla områ-
den utom i Segelsjö. Utifrån barnens utsagor ser en sammanställning över 
de viktigaste skillnaderna som jag kunnat se mellan områdena ut som föl-
jer: 

 
I Närmiljöernas och platsernas tillgänglighet och barnens rörelsefrihet  

 Om bostadsområdet var tillgängligt 
 Om barnen hade rörelsefrihet i allmänhet eller om de blev skjutsade

 till skolan och var tvungna att få skjuts till en kompis eller 
 fritidsaktivitet 

 Om de hittade 
 

II Barnens lek och aktiviteter 
 Om barnen hade något att göra 
 Om barnen lekte två och två eller många tillsammans – eller ensamma  
 Om leken skedde planerat eller oplanerat  
 

III Barnens upplevelser av närmiljöerna/platserna och människorna 
 Om de hade platser att visa och berätta om 
 Om möten blev av  
 Om barnen pratade om den egna gården 
 Om de uppskattade grönska  
 Om de upplevde sitt bostadsområde som roligt eller tråkigt  
 Om de var rädda för något 
 Om de berättade om minnen 
 

Dessa skillnader kommer jag att diskutera i nästa kapitel. Analysmodellen 
som presenterades i kapitel 4 visade sig återigen användbar. Skillnaderna i 
resultaten, som jag exemplifierat ovan under grupperingarna I – III, sam-
manfaller med modellens fält 1 till 4 på följande sätt:  

I: avseende närmiljöernas och platsernas tillgänglighet och barnens 
rörelsefrihet, motsvarar fält 1.  

II: avseende barnens lek och aktiviteter motsvarar fält 1 och 3.  
III: avseende barnens upplevelser av närmiljöerna/platserna och männi-

skorna, motsvarar slutligen fält 2 och 4. Denna indelning ger samma modell 
som i kapitel 4 (fig. 1), följande utseende – nu med resultaten från mina 
analyser:  
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 Det fysiska rummet Det sociala rummet 
Att handla 1. Om tillgänglighet och 

rörelsefrihet, skillnad i lek 
och aktiviteter 

3. Om leka många och 
kommunikation 

Att uppleva 2. Om något att visa och 
berätta om, om natur och 
grönska viktig 

4. Om meningsfulla möten, 
om hjälpas åt och känsla av 
social gemenskap 

 
Figur 7. Samma analysmodell (enligt Harvard, 1998) – steg två.  
 
Modellen har fortfarande ett statiskt utseende och exemplen i fälten kan 
uppfattas som om tolkningarna enbart har en positiv karaktär, men under-
förstått ligger ju också de negativa motsatserna: om t.ex. ”något att visa” 
innefattar också om barnen inte hade något att visa, om det var menings-
fulla möten innefattar på liknande sätt huruvida det inte var meningsfulla 
möten.  

I nästa kapitel följer en teoretiskt underbyggd diskussion kring dessa 
resultat samt de slutsatser jag kunnat dra av denna studie. I samma kapitel 
diskuterar jag styrka och svagheter med de metoder jag använt och jag 
reflekterar över fynd och metodologi.  

 
 
 
 



 

DEL IV  Analyser och slutsatser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Primarily, the neighbourhood is the 
place where children are brought up to 
become members of their own society. 
Inevitably, within a neighbourhood, children 
encounter various older adults from whose 
experience they learn how to adapt 
themselves to the kind of society into which 
they are growing.” 

  M. Mead 
 



 124

KAPITEL 7. DISKUSSION OCH 
SLUTSATSER 

 
 
 
 

Metoddiskussion 
Om att fastna i empirin – och att lyfta 
”Medvetenhet och öppenhet får väl hänföras till olika dimensioner av den 
vetenskapliga verksamheten: medvetenheten kan primärt manifesteras i 
själva forskningsarbetet under det att öppenhet är något som kan känne-
teckna presentationen av resultaten av detta arbete”. Detta citat av 
Bergström (1972, sid. 37) får bli utgångspunkten för min diskussion kring 
mitt arbete163. Jag var medveten om olika metoders begränsningar och 
trodde att jag kommit förbi dessa begränsningar genom att t.ex. använda 
mig av kompletterande metoder. Jag trodde också att människor gav uttryck 
för vad de egentligen tycker. Men verkligheten är inte så enkelt mätbar och 
jag fick heller inte några raka och entydiga svar. Jag trodde jag att jag hade 
gjort dåliga intervjuer som fått så mång- och tvetydiga utsagor. I mina tolk-
ningsförsök förhöll jag mig naiv då jag behandlade mina data som enkla 
och ytliga och därmed lättolkade. Heyman refererar till Durkheim som 
”råder oss att, som forskare göra oss kvitt det som för oss förefaller full-
ständigt självklart, dvs. vanliga vardagsuppfattningar” (1995, sid. 21). Jag 
fann, efter många försök att analysera och tolka mitt material, att jag fastnat 
i just vardagstrivialiteter – ett ”grodperspektiv” – med risk för att befästa 
trivialkunskap (jfr Alvesson & Sköldberg, sid. 87).  

Med ”att fastna i empirin” menar jag att jag länge ägnade mig åt att en-
bart beskriva vad barnen och deras föräldrar uttryckte och vad barnen 
visade i sina utemiljöer: vad de brukade göra eller inte göra. Jag sökte stöd i 
annan liknande forskning (t.ex. Berglund & Jergeby, 1992 och Skantze, 
1996) som resulterade i att jag enbart jämförde min undersökning med 
deras studier och bekräftade deras resultat, utan att komma vidare med min 
egen undersökning. Jag sökte och prövade olika tolkningsmetoder, utan att 
lyfta från empirin. Jag förväntade, önskade, att det skulle vara kristallklara 
skillnader mellan mina bostadsområden. Mitt huvudsakliga analysarbete 

                                              
163 Lars Bergström är docent och professor i praktisk filosofi på Stockholms Universitet 
och diskuterar i denna bok objektiviteten i samhällsvetenskapen.  
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bestod i att jag läste om och om, för att hitta dessa skillnader. Jag trodde att 
svaren fanns där och att det bara var jag som inte såg dem. Jag antog från 
början att det skulle vara just variationen som representerades av typområ-
dena, som skulle göra det lätt att se och att den fysiska miljön ensam – och 
då särskilt trafiken – skulle förklara variationen i barnens tillgång till sin 
utemiljö. Så visade det sig inte vara och barnens synpunkter visade detta 
tydligare än föräldraintervjuerna – just tack vare att jag gjorde deltagande 
miljöobservationer tillsammans med dem. Så här efteråt ser jag att jag var 
så förblindad av att svaren förväntades ha med trafikskillnader att göra, att 
det tog lång tid innan jag förstod att svaren fanns att söka någon annan-
stans. Den teoretiska perspektivförskjutningen bidrog till att jag kunde 
upptäcka sådana skillnader. 

 

Barn som informanter – enkäter, intervjuer och 
miljöobservationer 
Innan jag kommer in på diskussionen av resultaten vill jag ta upp de olika 
metoderna, eftersom de naturligtvis har samband med vilka resultat jag 
fick. Jag använde flera metoder eftersom jag såg en särskild vinst med det 
när man vänder sig till barn som informanter. Det metodmässigt viktigaste 
med denna studie var att barnen fått möjlighet att delta på sina egna premis-
ser och utifrån sina egna förutsättningar. Det är bara genom att fråga barnen 
själva som jag verkligen fick veta vad de tyckte och hur de upplever och 
förhåller sig till olika omständigheter i sina miljöer. Konsten att formulera 
frågor och uppgifter till barnen gav ny erfarenhet av hur viktigt det är att 
söka följa barnens tankegångar. Jag inleder metoddiskussionen med fun-
deringar kring enkäter till barn. 

Frågeformuläret skulle, för att förenkla bearbetningen, passa barn både i 
årskurs två och årskurs fem. Svårigheter med att barn skulle svara på en 
enkät var dessutom av praktisk karaktär: kunde de läsa och skriva? Skulle 
de förstå enkäten och skulle de förstå vad pilarna avsåg vid olika svars-
alternativ? Skulle de hinna fylla i enkäten på den tid jag fick disponera av 
deras skoldag, d.v.s. ett lektionspass? En enkät tolkas alltid av mottagaren 
och det var viktigt att i detta fall konstruera frågorna så att de passade barns 
sätt att tänka, resonera och associera. Enkätkonstruktion är ett konststycke 
som så gott som aldrig lyckas fullt ut (Trost, 2001; Andersson, 1985). Trots 
att jag visste hur viktigt det var med språkanpassning, avvägning av antal 
frågor och svarsalternativ och layout samt var medveten om problemen 
lyckades jag inte undvika fallgroparna. De flesta frågorna visade sig lätta 
att besvara för barnen – och följaktligen även att koda och analysera – men 
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vissa frågor blev mindre bra. Någon fråga gick överhuvud taget inte att 
analysera alls. Här följer några exempel: 

Vissa frågor kunde inte besvaras med ett enkelt ”Ja” eller ”Nej”. Så var 
det till exempel med frågan: ”Får du åka buss själv?”. För några barn hade 
det aldrig varit aktuellt och barnen hade aldrig frågat, så de visste helt 
enkelt inte det. Här blev det nödvändigt att göra ytterligare ett svarsalterna-
tiv: ”Vet ej”164. En fråga rörde huruvida barnen fick gå till centrum själva 
eller ej, men blev tyvärr helt omöjlig att använda, eftersom jag i efterhand 
förstod att frågan var felkonstruerad och inte gått att besvara. Detta syntes 
också genom att barnen försökt sudda och ändra i enkäten. Det var dess-
utom osäkert vad barnen ansåg vara ett centrum. De yngre barnen tänkte 
nog på den närmaste kiosken och de äldre barnen på något stort affärscent-
rum i närheten av sitt bostadsområde eller i Stockholms innerstad. Norberg-
Schulz (1997, sid. 100) gav mig i efterhand en tänkvärd definition: ”I en 
vidare kontext blir varje inhägnad som fungerar som fokus för sin omgiv-
ning till ett centrum.” I detta sammanhang kan jag också nämna hur barnen 
uppfattade ett centrum när jag senare under studiens gång samtalade med 
dem. Jag tror att varje barn har sin egen bild av vad som är hans eller hen-
nes speciella centrum165.  

Det kan vara värt att reflektera kring huruvida situationen när barnen 
fyllde i enkäten påverkade resultaten i någon riktning. Ingen situation var 
den andra lik, vilket är naturligt i levande miljöer. Ibland möttes jag av 
trötta barn eller barn som just varit i slagsmål. Det hände att man glömt att 
jag skulle komma och ett par gånger fick jag ta rollen som vikarie samtidigt 
som jag samlade in mina data. Den erfarenhet jag hade med mig från både 
förskola och grundskola bidrog sannolikt till att jag kunde hantera de olika 

                                              
164 En annan fråga (nr 7): ”Får du gå över stora gator med mycket trafik?” tolkades 
naturligtvis utifrån varje barns egen referensvärld. Tolkningen av vad som menas med 
stora gator och mycket trafik är subjektivt, men å andra sidan var det ju barnets egen 
verklighet jag var intresserad av. 
165 I Kvarterstad upplevdes centrum vara allt från den närmaste affären till Saluhallen 
eller till och med innerstadens centrum. Det var det olika i vilken utsträckning som bar-
nen fick ta sig själva till dessa olika platser. Ju äldre barnen var desto längre bort ville – 
och fick de också – bege sig utan vuxens sällskap. Till Saluhallen fick alla barnen gå 
själva utom Kalle, ca. 7 år. I Segelsjö fanns det inget egentligt centrum, bara några affä-
rer och ett bageri. Hit fick till exempel Sixten inte gå själv. I närheten fanns ett större 
köpcentrum som lockade särskilt de äldre barnen – och så innerstaden, men dit fick de 
(helst) inte åka själva. Flygstad – särskilt runt Kulturhuset och utmed Allén – var på sätt 
och vis som ett mindre Centrum i sig. Hit hade också alla barnen möjlighet att ta sig. Sta-
den lockade framför allt Ferdinand, som tyckte att Flygstad var tråkigt. I Barrängen slut-
ligen upplevdes det intilliggande innecentret som en socialt dålig miljö och dit fick 
barnen inte gå – och absolut inte på kvällen. Ingen av de två äldre barnen som deltog i 
detta område, ville åka in till staden. 
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situationerna. Vid ett tillfälle var det till att börja med kaos i klassrummet. 
Ändå kan jag påstå att alla barn var måna om att göra sitt bästa vilket stär-
ker min uppfattning om värdet av att låta barn vara informanter.  

Metodmässigt gick det att använda enkäter till barn men sannolikt är få, 
korta enkla frågor utan följdfrågor att föredra. Öppna svar är däremot något 
att fundera över. Personlig distribution bidrog till god svarsfrekvens. Att 
jag var med när barnen fyllde i frågeformulären, i så gott som samtliga 36 
klasser, gjorde att jag kunde förklara för barnen om det var något de und-
rade över, vilket minskade eventuella missuppfattningar. Det intressanta 
med dessa klassbesök var att barnen alltid blev mycket engagerade. Resul-
taten kan sägas ge en bild eller en fingervisning av hur barnens rörelsefrihet 
såg ut – särskilt om de kunde ta sig själva till skolan eller fritidsaktiviteter. 
Att barnens teckningar framför allt föreställde den fysiska miljön och inte 
några människor kanske har sin förklaring i att om man ber barn rita sin 
skolväg så ritar de just – sin skolväg. Enkäten däremot, som framför allt 
skulle fokusera på barnens fysiska närmiljö, trafikplanering t.ex., konstrue-
rades under den tid jag hade ett miljöpsykologiskt perspektiv och man kan 
också se att den fysiska miljön i sig hade betydelse. Skolvägen, som kanske 
fått en undanskymd plats i avhandlingen, visade sig ändå vara viktig. Det 
synes för flera barn vara det enda tillfälle under dagen då de har fri tid och 
möjlighet att umgås med kamrater och göra sina platserfarenheter. När tra-
fiken utgjorde ett hinder, bidrog detta till att barnen blev skjutsade till skola 
och fritidsaktiveter, vilket minskade deras rörelsefrihet. Däremot kan kryss-
frågor i en enkät inte ge svar på den komplexa miljöns betydelse. Det mest 
positiva med enkäterna – förutom att jag fick in många svar – var att barnen 
uppskattade att fylla i dem.  

De deltagande miljöobservationerna var i mitt tycke den mest fram-
gångsrika metoden. Barnen fick tillfälle att utifrån egna tankar om sin när-
miljö visa mig sitt bostadsområde. Detta – att barnen guidade mig – var 
också en av de stora vinsterna med studien och jag tror att promenaderna 
bidragit mest till att jag fått så varierade och mångfacetterade resultat. 
Eftersom värdet av denna metod torde framgå både av resultatredovis-
ningen i förra kapitlet och av fortsättningen i detta kapitel, kommer jag inte 
att diskutera den mer. De efterföljande intervjuerna fyllde framför allt syftet 
att komplettera promenaderna. Enbart intervjuer hade inte gett mig så fyl-
ligt material. Kartorna fyllde sitt pedagogiska syfte – inte minst genom att 
hålla barnens intresse vid liv – men med enbart kartans hjälp hade jag inte 
förstått innebörden i barnens rörelsefrihet. Av Kalles karta i Kvarterstad 
framgick det t.ex. att det var ett ganska begränsat område som han rörde sig 
på. Detta framgick också både av den deltagande miljöobservationen och 
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av intervjun, men hade jag bara bett Kalle att kryssa på en karta, utan att 
samtidigt prata med honom, hade det inte framgått att han – trots att han 
inte rörde sig över något stort område – alltid hade massor att göra, alltid 
kunde vara med sina kamrater och hade många platser att vara på etc. Om 
Kalle bara fyllt i en enkät eller bara blivit intervjuad hade jag sannolikt inte 
fått så mycket information. Det blev inte, för att nämna ett annat exempel, 
så många kryss på Sisselas och Sussys rörelsekarta trots att de var äldre, 
men det visar istället något om Segelsjös platser i flickornas ögon. Många 
metoder ledde även till motsägelsefulla fakta. I min redovisning har jag inte 
strävat efter att få med allt, utan snarare att nå en genomtänkt pluralism och 
en balanserad mångfald i de perspektiv som det empiriska nedslaget tillåter. 
Kombinationen av enkäter, deltagande miljöobservationer, intervjuer och 
rörelsekartor var det som tillsammans gjorde det möjligt för mig att tolka 
platsens kvaliteter samt barnens rörelsefrihet och platsidentitet.  

Kritik kan riktas mot mig för att jag inte tagit hänsyn till socioekono-
miska faktorer. Jag vet inte heller vilken social status ”mina” barns familjer 
hade. Det är mycket troligt att sådana faktorer skulle påverkat mina resultat. 
När studien planerades och de fyra bostadsområdena valdes ut för under-
sökningen var, som tidigare nämnts, trafiken i fokus. Frågan om socioeko-
nomiska förhållanden diskuterades aldrig – då166. Allteftersom studien 
framskred och min teoretiska kompetens ökade, insåg jag hur viktigt det 
hade varit att även kunna förklara resultaten i relation till sociala förhållan-
den i områdena, men den design undersökningen hade gav inte utrymme 
för sådana analyser. Sannolikt fanns det negativa sociala inslag som bidrog 
mer än vad min studie visar till huruvida barnens närmiljö t.ex. var till-
gänglig eller upplevdes negativt. I ett område fanns det ett specifikt förhål-
lande – en etnisk, väl sammanhållen grupp som beskylldes för många inci-
denter. Detta har jag inte tagit med i analysen. Jag kan för övrigt konstatera 
att barnen sade att alla förstör, ”håller på” och att gäng och fullgubbar 
upplevdes som otäcka. Jag förstår att det var mer än den fysiska plane-
ringen som skilde områdena åt, men trots detta anser jag att mina resultat 
visat att närmiljöns tillgänglighet och platser i sig har betydelse för hur den 
sociala miljön upplevs.  

                                              
166 Jag finner också stöd för detta hos Birgitta Kullberg (1996). Hon skriver att det i flera 
fall av etnografisk forskning – en ansats jag inspirerats av – ”uttrycks en nödvändighet att 
beskriva urvalsgruppens sociala bakgrund, men att det inte alltid är så, att forskaren drar 
slutsatser som är relaterade till informantens sociala miljö. Vad som avgör detta är vad 
forskaren är nyfiken på och uttrycker i de teoretiska formuleringarna” (sid. 95). Jag har 
inte använt mig av sådana teorier. 
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Jag har tidigare redogjort för tänkbara och faktiska skäl till att jag har 
olika mycket information från intervjuerna och promenaderna167. Det var 
skillnad avseende hur lätt eller svårt det var att få tag i intervjupersoner. 
Dessutom är människor olika som informatörer – men det kan ju också ha 
samband med hur områdena faktiskt såg ut. I Kvarterstad hade barnen 
mycket att visa och berätta om, något som ju också haft betydelse för mina 
analyser och tolkningar. I Flygstad fick jag också mycket information, även 
om barnen ofta var rätt negativa – men jag har ju också tolkat det som att 
det beror på att stadsliknande miljöer har en variationsrikedom som bidrar 
till att barnen har något att berätta. Det går inte att blunda för att det faktiskt 
fanns mer att visa och berätta om både i Kvarterstad och i Flygstad jämfört 
med Barrängen och Segelsjö. Det finns säkert ”icke-stadsmiljöer” som har 
både levande centrum och kulturella inslag, men just i denna studie var det 
variationen som med största sannolikhet bidrog till olika uppfattningar om 
upplevelser och platskänsla. 

 

Dataunderlag till berättelser 
De berättelser som jag konstruerat utifrån barnens utsagor är resultat av 
analys och tolkning och samtidigt ett försök att hantera data från intervjuer 
och samtal med barn så att det blir en vetenskaplig och läsbar text, där bar-
nens röster framträder. Avsikten har varit att ge en sammanfattande bild av 
vad barnen tyckte om sin närmiljö – både positiva och negativa synpunkter 
– i mer sammanhängande berättelser än bara som lösryckta citat. Det har 
bl.a. berott på att barnen hade så många målande sätt att beskriva platser 
och situationer på att jag ville göra en text av det. Det kan förefalla som om 
jag färgats av fördelarna som jag fann i Kvarterstad så att mitt texturval 
främst visar positiva exempel (Karlas och Klas´ berättelser), men det är 
snarare så att det hänger samman med de kvaliteter som faktiskt fanns där. 
Fördelarna med berättelserna är att jag kan presentera en sammanhängande 
bild av ett område sett ur barns perspektiv. Nackdelen är att endast några 
barn kommer till tals och att själva promenaderna som barnen gör tillsam-
mans med mig, försvinner. För att komma till rätta med detta valde jag att 
göra en utförligare redovisning så att alla barns röster kom med och på så 
sätt kanske promenaderna framträder igen. En styrka med att redovisa på 
detta sätt är att jag både kunnat ge barnen rättvisa och förmedla deras egna 
ord. Konstruktionen av barnens berättelser tror jag dessutom har ökat läs-
barheten.  
                                              
167 Harts resultat (1979) visade också att hans utflykter med barnen gav mer än inter-
vjuerna. 
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Styrkan i denna studie var de olika metoderna. Sammanfattningsvis 
anser jag att mina undersökningar har vunnit på att jag har använt varierade 
metoder, då dessa har haft det gemensamma målet att låta barnen själva 
komma till tals. Med olika metoder som kompletterar varandra blir barn 
som informanter ovärderliga om det är deras vardag man vill veta något 
om.  

 

Resultatdiskussion och slutsatser 
Av studien har det framgått att allting barn gör i sin närmiljö – leker eller 
möter människor – kan relateras till konkreta platser och ting – men det är 
skillnad på vad och hur barnen leker, vad de upplever och hur de eventu-
ella mötena ser ut. En av frågorna i syftet gällde just vad det är hos platser i 
närmiljön som bidrar till dessa skillnader. Sådana skillnader kommer jag nu 
att diskutera i relation till hur de fyra bostadsområdena är planerade och ser 
ut och då avser jag inte de skillnader som är uppenbara och synliga, som 
t.ex. trafik, utan dem som har med eventuella kvaliteter i närmiljöerna att 
göra, såsom jag har definierat dem i denna studie samt innebörd och even-
tuella konsekvenser168. Därefter kommer jag att analysera dessa skillnader 
utifrån platsteorier och teorier om social responsivitet och de centrala be-
greppen, tillgänglighet, rörelsefrihet, lek/aktivitet och meningsfullhet, för 
att till sist dra några slutsatser. 

Jag vill betona att jag betraktar samtliga barn i studien just som repre-
sentanter för vilka andra barn som helst, som skulle kunna bo i liknande 
miljöer. Variationsrika miljöer som liknar den i Kvarterstad kan bidra till 
ett rikt liv för barn, medan ensidiga miljöer med framför allt bostäder och 
en och annan affär, kan öka risken för likgiltighet. Detta för tanken till 
generaliserbarhet. Jag har hela tiden ”trott mig veta” att man inte kan gene-
ralisera utifrån kvalitativa data. Men det slog mig senare: Till vilken nytta 
är då min studie? Generalisering av kvalitativa data brukar i allmänhet 
framställas som en svaghet jämfört med kvantitativa studier. Kvale menar å 
                                              
168 Alla barn hade någon form av rörelsefrihet och alla barn i studien cyklade, som är en 
del av deras rörelsefrihet och den fysiska miljöns planering var av betydelse. Trafiken 
var, som väntat, en ofrånkomlig faktor för såväl barnens rörelsefrihet som upplevelsen av 
bostadsområdet och närmiljöns tillgänglighet – direkt eller indirekt. Inom trafikfria områ-
den kunde barnen ta sig fram själva, medan trafikerade leder var effektiva hinder för 
barns rörelsefrihet och så blev vissa platser otillgängliga. Men otillgänglighet berodde 
inte enbart på trafikerade gator utan även förstörda lekplatser och rädsla för narkomaner 
eller fullgubbar hindrade barnen från att gå till vissa platser. Så förhöll det sig med den 
Stora lekparken i Segelsjö och skogen i Flygstad. Jag kommer inte att diskutera trafikens 
betydelse vidare, utan jag ser det som en självklarhet att meningsfulla platser måste inne-
bära att man inte riskerar att bli påkörd.  
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andra sidan att ”analytisk generalisering innebär att man gör en välöverlagd 
bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägled-
ning för vad som kommer att hända i en annan situation”, och han fortsät-
ter: ”Utmaningen blir att ’säga som det kan bli i stället för att säga som det 
är’”(1997, sid. 212). Alvesson & Sköldberg ställer frågan om man kan 
generalisera utöver den empiriska basen och menar att det beror på vad 
man menar med generalisering: ”I ett kunskapsrealistiskt perspektiv, som 
räknar med dolda ’mekanismer’, d.v.s. mönster och tendenser gemen-
samma och underliggande för flera ytfenomen, är successiv utvidgning av 
teorins empiriska tillämpningsområde inom en viss möjlig domän både 
möjliga och önskvärda även för kvalitativa studier” (1994, sid. 39; 40). 
Detta gjorde det möjligt för mig att tolka resultaten i mina fyra bostads-
områden, så att de kan gälla ”generellt” för liknande bostadsområden. 
Genom att byta namn på barnen och områdena har jag värnat om de delta-
gandes integritet. 

 

Platsers utformning 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera de fyra bostadsområden specifikt, 
d.v.s. hur platserna i studien faktiskt såg ut: byggnation, trafik, utbud, kän-
netecken etc., som kan sättas i relation till de skillnader jag fann. I det föl-
jande avsnittet övergår jag sedan till att generalisera: på vilket sätt kan 
närmiljöer/platser med olika karaktärer och utseenden analyseras utifrån 
social responsivitet och platsidentitet? Platsen är ett av avhandlingens två 
huvudbegrepp som, tillsammans med det mer vardagliga uttrycket närmiljö, 
handlar om den fysiska utformningen: hur närmiljöerna såg ut i relation till 
hur de upplevdes och användes.  

Först vill jag ta upp några likheter jag fann när jag jämförde de fyra 
bostadsområdena. Ett sådant resultat är att alla barn tycker att kamrater var 
det allra viktigaste. Detta gällde oavsett hur området såg ut, hur barnen 
lekte eller hur gamla de var. Detta tror jag beror på att vi i grunden är soci-
ala och det står över allt annat, t.ex. hur det ser ut i ett område. Utan kam-
rater är ingen aktivitet intressant: om inga kamrater är ute, går man själv 
också hellre in. Ett bestående intryck är att alla barnen sade att de var nöjda 
med sina bostadsområden och trivdes. Även barnen som inte hade något att 
visa sade att de trivdes. Detta handlar nog om att människan har en förmåga 
att se positivt på sin situation – man vill trivas. Man gör det bästa av situa-
tionen. Av en liknande anledning tror jag att barnen som sade att de upp-
skattade att det var lugnt, just bodde i de två områden där det inte fanns ett 
socialt vimmel. Platser som barnen visade mig och pratade om – i relation 
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till vad de gjorde – var många gånger planerade platser såsom stora eller 
små lekparker och idrottsplatser. Barnen tyckte att de var roliga och ut-
nyttjade dem. Olika slags gårdar – oavsett område och storlek – var platser 
som barnen använde i alla fyra bostadsområden. Barnens favoritplatser var 
också i enkätsvaren just gården, en park eller idrottsplatser. Detta kan ses 
som exempel på att även planerade platser har betydelse, men att de måste 
hålla god kvalitet precis som jag menar att den oplanerade miljön måste 
göra. Den Stora lekparken i Segelsjö var inte en plats som appellerade till 
barnen utan omtalades i negativa ordalag, något jag inte upplevt i de andra 
områdena och som för mig in på skillnaderna mellan områdena.  

Hur barnen använde planerade platser men även den oplanerade närmil-
jöns platser skiljde sig åt och de tyckte olika både om platserna och om det 
sociala liv som eventuellt fanns. Dessa skillnader har sammanfattats i slutet 
av kapitel 6, och några av dessa kommer jag nu fortsättningsvis att disku-
tera. På våra miljöpromenader visade det sig att barnen var olika glada och 
– som jag uppfattade – stolta över sin närmiljö. Jag är medveten om att det 
finns en mängd faktorer som har att göra med om barn är glada eller ej, 
men här tar jag upp hur jag upplevde detta när de visade mig sitt område. 
Det är utifrån denna ”här-och-nu”-information som jag sedan försökt analy-
sera de olika områdenas betydelse. Naturligtvis är det så att barnen i studien 
är glada, har roligt och trivs. Naturligtvis utvecklas barnen även i en mindre 
variationsrik miljö, men jag vill ändå lyfta fram några skillnader som jag 
bedömer har extra betydelse för barns sociala och mentala utveckling. Detta 
menar jag också kan sättas i relation till att barnen använder närmiljöerna 
olika. Rörelsekartorna kan visa exempel på att miljöerna används i olika 
grad men rörelsefriheten hänger ju ihop med vad barnen gör, inte bara var. 
Om man ska tolka resultaten från enkätstudien avseende i vilken omfatt-
ning barnen åkte bil, så kan man tänka sig att trafiken i det mest trafikerade 
bostadsområdet – alltså närmiljöns utformning – bidrog till att närmiljön 
inte användes av barnen fullt ut.  

Barnen lekte olika, vilket jag ser som betydelsefullt och relaterar detta 
till hur områdena ser ut. Variation och mångfald i miljön verkade samverka 
med variation i lekarna. Den allra mest varierade leken fann jag i Kvarter-
stad som också var det bostadsområde som hade störst mångfald. Här före-
kom alla sorters lekar och aktiviteter och barnen lekte över hela området 
och använde alla platser. Detta har naturligtvis med barnens rörelsefrihet att 
göra169. Här kunde leken ta plats på ett relativt stort område i olika miljöer: 

                                              
169 Här skulle sannolikt också en socioekonomisk analys bidragit vid analysen. En analys 
av den sociala miljöns sammansättning skulle säkert visa att negativa inslag påverkar 
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allt från stadsmiljöer och bakgårdar till offentliga inomhusmiljöer och 
grönområden, men framför allt gjorde barnen platser och saker som inte var 
”gjorda” för dem till sina egna – och här inkluderar jag s.k. icke-platser170. 
Om det fanns breda trottoarer, affärer, portar och statyer var det uppskat-
tade inslag som också blev lekyta eller lekredskap. Arkitekturen här är 
spännande och ofta tillåtande, men även när den inte tillät barnen att leka 
där, erövrade de miljön ändå – gjorde platserna till sina. Inte ens förbud 
stoppade deras lek – och blev de bortkörda av vuxna var de snart tillbaka 
igen. Utmaningarna hos platserna var oemotståndliga. Stolta och glada 
kunde de alla portkoderna, vilket bidrog till att rörelsefriheten ökade. Mil-
jöns utformning, i växelverkan med deras rörelsefrihet, hade med andra ord 
betydelse för barnens användande av alla platser – även sådana som inte 
var tänkta för dem. Den stora variationen i en riskfri miljö bidrog till att 
barnen vågade mer och utökade sina revir i högre grad än om risker och 
barriärer hade hindrat dem. 

I de andra områdena var barnen i större utsträckning hemomkring. I 
Segelsjö var barnen ofta på den egna tomten, på en vändplan eller på en 
smal slänt nära huset. Detta beror sannolikt på att miljön dels hade sina 
risker i och med trafiken men också att det inte fanns något annat som 
lockade, här fanns inga utmaningar. Den stora lekparken här – som 
visserligen gick att nå genom parkvägar – var inte rolig eftersom den var 
förstörd. Här fanns inte ens en planerad lekmiljö med variation. Men varför 
var barnen i Barrängen främst i de små lekgårdarna och i skogen i närheten 
av hemmet, trots att deras miljö var trafikfri? Sannolikt p.g.a. att det inte 
heller här fanns något längre bort som lockade. I Flygstad rörde sig barnen, 
i viss mån, över ett större område då de tog fältet, torget och skogen i 
besittning. De yngre barnen var ofta på de närliggande lekgårdarna och 
barnen här använde inte den totala miljön på samma sätt som i Kvarterstad. 
Kanske Allén hindrade dem. Kanske fanns det inga riktiga utmaningar. 
Rörelsefrihet och lekarnas karaktär verkar alltså ha med områdets 
utformning att göra.  

Rörelsefrihet i relation till hur områdena var utformade hade betydelse 
för om barnen kunde leka spontant eller var tvungna att planera sitt 
lekande, t.ex. utifrån om föräldrarna hade tid att skjutsa dem. Även här var 
det de mer stadsliknande miljöerna som tillät barnen en större spontanitet i 
lekandet. Jag fick en uppfattning av att det var allra enklast att leka många 

                                                                                                                            
barns rörelsefrihet, men det var också skillnad på om barnen var rädda för avvikande 
människor eller inte. 
170 Av de öppna svaren i enkäten framkom att sådana platser kunde vara en container 
eller bakom en vinbärsbuske. 
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på en gång i Kvarterstad men det handlade nog om att de kunde leka opla-
nerat och över ett större område, flera barn tillsammans. Barnen i Segelsjö 
och Flygstad lekte också flera på en gång – spelade landbandy och lekte 
burken – men de höll sig närmare sina hem. Däremot fick jag inga exempel 
på sådana gemensamhetslekar i Barrängen, vilket förvånade mig eftersom 
det var planerat så att barnen skulle kunna ta sig till varandra. Om barnen 
var hänvisade till de kamrater som bodde i närheten p.g.a. områdets ut-
formning – som t.ex. i Segelsjö – begränsades valet av kamrater, men tydli-
gen är det andra faktorer som spelar in. Varför sökte sig en flicka i 
Barrängen, som tyckte att det var tråkigt att alla kamrater nära henne flyttat, 
inte till andra radhuskvarter i området? Där hade hon klasskamrater. När-
miljöns utformning kan, som parallell till detta resonemang, också tänkas få 
betydelse för om barnen leker könsblandat eller ej. Ju fler som kan leka 
tillsammans, desto större chans att pojkar och flickor leker tillsammans171. 
Flickor verkar förlora mer än pojkar på om närmiljön inte har vissa kvali-
teter. De leker av tradition två och två i större utsträckning än pojkar, vilket 
inte bidrar till att vidga flickors sociala träning. De verkar också sämre än 
pojkar på att ta närmiljön i besittning: de kanske är försiktigare i sin rörel-
sefrihet. I Kvarterstad tycker jag däremot att det verkar som om flickornas 
användning av platserna mer liknar pojkarnas jämfört med de andra områ-
dena, vilket kan ses som ett exempel på betydelsen av närmiljöns utform-
ning. Pojkarna i studien tog för sig mer än flickorna i de andra områdena. 

Redan när jag skrev områdesbeskrivningarna tyckte jag mig se att de 
fyra områdena skiljde sig åt avseende om det fanns rum för social gemen-
skap i närmiljöerna eller ej. När jag sedan analyserade mina fynd fann jag 
att denna iakttagelse stämde. Kvarterstad och Flygstad har många ”sociala 
rum” – även om de ser olika ut – medan sådana rum för möten saknas både 
i Segelsjö och Barrängen. I Segelsjö nämndes kyrkan och stallet som upp-
skattade verksamheter – och är visserligen exempel på fysiska platser där 
den gemensamma aktiviteten har betydelse – men dessa verksamheter är 
inomhus och planerade. I Kvarterstad och Flygstad fanns centrum med liv-
lig affärsverksamhet – saluhallen och mindre affärer respektive torghandel 
och småaffärer. Det är ofrånkomligt att sådana miljöer innebär att det finns 
ett synligt socialt liv. Även om barnen inte deltar mer än som åskådare i 
affärsverksamhet finns den där som en mänsklig verksamhet, synlig för 
alla. Barnen ser vuxna som är engagerade i sociala och samhälleliga verk-
samheter. Det är med andra ord inte självklart att barnen tar del av det 
sociala livet, men i båda dessa områden var de engagerade och pratade 

                                              
171 En flicka i Segelsjö, som bara hade pojkar som grannar valde att inte gå ut och leka.  
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mycket om det sociala livet – även om deras deltagande skedde på olika 
sätt. Sociala rum och barnens möten, som är centralt för studien, återkom-
mer jag till i avsnittet om meningsfulla platser och social respons. 

 
Orienterbarhet  
Orientering har minst två dimensioner: sammanhanget med omgivningen 
och orienteringen inom området. Sålunda har barns möjlighet att orientera 
sig med hela miljökontexten att göra, där även tingen bidrar till att de kan 
orientera sig. Att kunna orientera sig visade sig vara en förutsättning för 
rörelsefrihet och tillgänglighet – och tvärtom: utan tillgänglighet till ett om-
råde eller chans att röra sig fritt är det inte möjligt att orientera sig. Jag fann 
att en av de viktigaste kvaliteterna i ett bostadsområde måste vara orienter-
barhet, för att som t.ex. Klas uttryckte det: våga vimsa bort sig. Orienter-
barhet blir möjlig då det finns kännetecken som gör att barnen kan avläsa 
miljön så att de känner igen sig och då kan man – som i Kvarterstad leka 
baklänges eller cykla snirkliga vägar för att man ”bara hittar”. Kanske var 
det just detta som barnen i Delft-citatet erfor när de utforskade och lärde 
känna sitt bostadsområde172. Detta var något jag inte uppmärksammade till 
en början – mer än att det var roligt – men det var innan jag förstod den 
verkliga betydelsen av orienterbarhet. Detta var inte heller något som fram-
kom i de andra områdena. Antingen pratade barnen inte alls om detta 
fenomen eller så nämnde de motsatsen: att det var svårt att hitta för att t.ex. 
alla hus såg likadana ut. Så var det i Flygstad där det kunde ta flera år innan 
man hittade eller visste vad gatorna hette. Att husen i Flygstad var så lika 
bidrog å andra sidan till områdets speciella karaktär vilket jag tror i sin tur 
bidrog till att barnen var positiva till sin närmiljö – trots att de också hade 
negativa upplevelser. I Segelsjö och Barrängen saknades karaktäristiska 
kännetecken och detta kan ha bidragit till att barnen t.ex. inte hade så 
mycket att visa eller berätta om, en skillnad mellan områdena som jag både 
har varit inne på och vill återkomma till.  

Orienterbarhet – att hitta hemmavid men även utanför sin närmiljö och 
långt borta – bidrar till platskänsla vilket i sin tur bidrar till att man lär sig 
behärska sin omgivning. Orienterbarhet bidrar till att barnen får möjlighet 
att erfara sin närmiljö på ett sätt som även ger erfarenhet av ”fara”, som de 
kanske t.o.m. själv framkallat: palla äpplen, leka hisskull, cykla på för-
bjudna områden, vilket både handlar om social responsivitet och att lära sig 
hantera obehagliga situationer nu och i framtiden. Att kunna hantera mil-
jön, tvingas ta eget ansvar, testa sin rädsla och sina gränser leder till att 

                                              
172 Det citat som finns före innehållsförteckningen. 
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barnen upplever att de har kontroll och ökar på så sätt sin självkänsla. 
Genom att kunna orientera sig och avläsa miljön utvecklar man i förläng-
ningen även en förmåga att hitta på nya, okända platser och sannolikt också 
en beredskap att möta okända människor. På så sätt bidrar orienterbarhet 
till att barn lär sig hantera även framtida faror och sådant som är nytt och 
okänt. Genom att uppleva att platsen är ens egen – en existentiell känsla ”i 
magen och i huvudet” – lär sig barn att hantera det nya, det farliga, det 
oväntade och främmande genom sin uppbyggda erfarenhet som man fått av 
att våga sig längre och längre bort. Om man vågar lita på sin omgivning, 
vågar man sig längre bort och detta har ju också betydelse för i vilken grad 
sociala möten sker. Man lär sig att lita på sig själv så att man i förläng-
ningen också litar på nya människor och omgivningar. Det handlar om både 
fysisk och social trygghet: om barn upplever möten med många andra av 
skilda slag lär sig barn att anpassa sina handlingar. Upplevelser blir mer 
mångfacetterade och de utvecklar en varierad repertoar. En av närmiljöns 
viktigaste uppgift är att den ger förutsättningar för barn att träffa olika 
människor. På så sätt lär sig barnen vad det innebär att ingå i ett samhälle-
ligt sammanhang samtidigt som de växer in i den rollen. Detta är just vad 
M. Mead uttrycker i citatet tidigare: att närmiljön främst är den plats där 
barn växer upp till samhällsmedborgare. Genom att möta olika vuxna lär de 
sig hur de ska förhålla sig till det samhället de växer in i. Även G. H. Mead, 
som skriver att hela samhället kan ses som den generalisande andre, stöder 
detta påstående. G. H. Meads syn på betydelsen av social handling, samspel 
och fysiska objekt och Asplunds teori ger mig en teoretisk grund för att 
våga påstå att närmiljöns tillgänglighet har betydelse även för självmedve-
tandet.  

Om närmiljön har vissa kvaliteter som t.ex. orienterbarhet och menings-
fulla platser, skapas förutsättningar för socialt samspel, social gemenskap 
med andra där även den fysiska miljön och tingen runtomkring har bety-
delse. En individ måste lära känna en plats så att man kan ställa frågor och 
få svar från den: det är genom att platsen responderar, som den blir levande, 
skrev Asplund (1983). Barn kan således uppleva platskänsla om de har 
möjlighet att orientera sig och att använda hela närmiljön utan restriktioner. 
Om bostadsområdet å andra sidan upplevs som dött, om detta liv och 
respons inte finns, är man verkligen ensam, d.v.s. isolerad. Att barnen i 
Segelsjö inte tyckte att det fanns något att visa mig ger anledning att tro att 
närmiljöns platser inte svarade. Det var brist på respons som fick barnen att 
säga att området var ”dött”.  
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Meningsfulla platser och social responsivitet 
I korthet skulle bostadsområdena – utifrån resultaten – kunna karaktäriseras 
på följande sätt. Ett område kan ses som en varierad, livfull tillvaro som 
beskrivs detaljerat och positivt, ett annat område som en varierad miljö med 
vissa negativa inslag, ett tredje beskrivs med en känsla av likgiltighet och 
ett som beskrivs som litet stillsamt. Analysen i detta avsnitt rör i huvudsak 
huruvida platserna kan tolkas som meningsfulla och varför samt huruvida 
det finns social responsivitet i de fyra bostadsområdena som kan relateras 
till den extremt korta karaktäristiken av områdena ovan. Platser kan ses 
som meningsfulla på ett konkret sätt, när de används, men på vilket sätt kan 
platser därutöver tolkas som meningsfulla i en djupare mening? Till exem-
pel kanske genom att man erfar känsla av social gemenskap, social respon-
sivitet, som är det andra teoretiska huvudbegreppet i mina undersökningar. 
Detta har jag försökt tolka i relation till barnens lek och platskänsla. Maj-
brasan, Flygstadsfestivalen och loppmarknaden var uppskattade inslag i 
Flygstad som jag också ser som exempel på olika grader av social respon-
sivitet – som är knuten till platser. De var årligen återkommande händelser 
som både barn och vuxna kom ihåg, längtade till och gladde sig åt. Alla tre 
medförde social gemenskap även om det bara är för korta tider. De bidrar 
till områdets tradition och finns inom människorna. Hela omgivningen ger 
social respons vid sådana tillfällen. Detta fynd relaterar väl till innebörden i 
”Att höra till en plats innebär att ha ett existentiellt fotfäste i en konkret och 
vardaglig bemärkelse” som Norberg-Schulz skrev (1999, sid. 115). Det var 
också de inslag som verkligen uppskattades av alla i detta område – t.o.m. 
av en äldre pojke som var den enda i studien som sade att han inte trivdes. 

Varför finns olikheterna som jag diskuterat i förra avsnittet och som jag 
ser som betydelsefulla för om platser upplevs som meningsfulla? Vad har 
t.ex. platsteorierna att säga om skillnaderna? En sak som meningsfullhet 
kan tolkas utifrån är om barn kan göra sig delaktiga i det sociala livet. Då 
kan platser bidra till deras gemenskapskonstruktion – något som blir en del 
av den sociala responsiviteten. Områdena i studien skiljde sig åt avseende 
möjligheter att mötas i samma rum – att social gemenskap möjliggjordes. 
Att alla barn tyckte att det viktigaste var att ha kamrater har jag redan 
nämnt, men det var också så att det skiljde sig huruvida de uppskattade att 
det fanns många människor runt omkring dem. Att utvecklas till en social 
människa kräver umgänge med många, olika människor: kamrater i första 
hand men även butiksbiträden, äldre, ”läskiga gubben”, kattägare, kort sagt 
alla andra personer som ger någon form av social respons bidrar till att 
forma barnens sociala identiteter och mångsidig utveckling. Begränsade 
möten eller begränsat urval av kamrater innebär å andra sidan kanske mer 
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enkelriktad utveckling med ett begränsat perspektivtagande. Perspektiv-
tagandet som en social process innebär att barnen tränas i att sätta sig in 
andras situation och kanske det delvis förklarar varför barn inte upplever 
avvikande människor som farliga. Jag anar att det handlade om en mental 
rörelsefrihet, det vill säga möjligheten att vidga sina fysiska och mentala 
rum.  

En egen tomt är naturligtvis en meningsfull plats för de barn som bor 
där, men det handlar också om andra barns platser i ett mycket större 
område – platser som kanske upplevdes som ”ett andra hem”: affären som 
alltid bjöd på nötter, den stora idrottsplatsen, lekgårdarna som barnen var 
mycket stolta över och visste vilka som bodde innanför olika fönster. Om 
platsen inte upplevs som ens egen finns inte denna tillhörighetskänsla – 
vare sig för hela miljön eller, bortsett från den egna tomten, särskilda plat-
ser. Stor social blandning ger en sorts känsla av gemenskap även om upple-
velsen är negativ. Detta kan sannolikt förklara varför ett bostadsområde 
som Kvarterstad kan ses som en närmiljö med kvaliteter som motsvarar 
barns behov. Men tilläggas bör att någon upplevelse – d.v.s. även en 
negativ – ser jag som bättre än ingen upplevelse alls. Då får social respons 
utlopp i alla fall och erfarenheter kan dras. Social responslöshet, å andra 
sidan, kan medföra likgiltighet. Inget av mina bostadsområden kan ses som 
totalt socialt responslöst, men det var stor variation i graden av den sociala 
responsivitet som jag fann. 

Genom avhandlingsarbetet har min förståelse för närmiljöns betydelse 
fördjupats så att barns rörelsefrihet inte enbart innebär att barn ska ha till-
gång till olika platser på ett tryggt sätt utan att det även ska finnas utrym-
men för möten med andra människor och med platserna i sig och att de ska 
vara varierade så att olika möjligheter ges till erfarenheter av olika slag. För 
att dessa möten ska komma till stånd måste miljön vara utformad på ett sätt 
som gör att det finns kvaliteter som bidrar till – eller åtminstone underlättar 
– dessa möten som innebär social responsivitet.  

De fyra bostadsområdena skiljde sig åt avseende – vilket redan nämnts –
om det fanns rum för möten och hur den sociala miljön såg ut, vilket har 
betydelse för hur barn utvecklar sin förmåga till nutida och framtida sociala 
responsivitet. Det är viktigt att barn genom möten i sin vardag får möjlighet 
att träffa olika grupper av människor: normala och avvikande, gamla och 
unga – uppleva ”alla som bröder”. Genom dessa möten, genom att hjälpa 
andra och bli hjälpta vid behov, genom att känna sig sedda och igenkända 
av många skapas social trygghet. Så uppstår social responsivitet och på så 
sätt upplevs inte avvikande människor skrämmande. Vuxna som tillrättavi-
sar barnen ger annan viktig erfarenhet. Genom dessa möten får barnen ta 
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del av andra människors sätt att vara, vilket sannolikt bidrar till relationer 
och möjlighet till kommunikation – t.ex. ökad anpassning till och förståelse 
för olika människors krav. Detta innebär att barnen kan etablera gemen-
samma aktiviteter och utföra något tillsammans.  

I min studie har jag tolkat det så att barnen ”talar” med både platser och 
saker, genom det sätt de använder lekplatser, statyerna och varuvagnar. 
Platserna och sakerna svarar genom att tillåta barnen att vara där och att 
kunna användas. Tingen responderar och även en häststaty eller en buske 
blir en symbol för den generaliserande andre. Detta blir möjligt genom att 
bostadsmiljön är sådan att barn ges möjlighet att göra platser levande och 
tillföra dem identitet – och vice versa. Om statyer finns så är de både upp-
märksammade och uppskattade – och används som lekredskap ibland, men 
finns de inte så saknas de inte heller. Kanske är det exempel på att barn 
trivs som det är. Genom att en plats blir en lekplats – när och var som helst 
– blir sambandet mellan plats och social responsivitet begriplig. Att leka 
kurragömma är ett exempel på renodlad social responsivitet – enklare kan 
ett ”responsorium” inte bli, d.v.s. glädjen när barnen hittar varandra. Kurra-
gömma var en vanlig lek i Kvarterstad. Om barn ska kunna leka kurra-
gömma ställer det speciella krav på miljön: att det finns rum att gömma sig 
i, som samtidigt innebär en platskänsla och tillåter dem att leka flera på en 
gång. Barnen i Segelsjö och i Barrängen lekte oftast inte många tillsam-
mans och pratade inte heller om sådana lekar eller aktiviteter. I Flygstad var 
barnen tillsammans flera på en gång men här var det snarare miljön som 
hindrade dem att leka just kurragömma. Det var långt till bra gömställen. 
Detta kan ses som ett exempel på orienterbarhetens betydelse – utan den 
ingen kurragömma – som sedan säkert bidrar till förståelse för samman-
hanget med omgivningen. 

 
Barns platsidentitet   
Varför ville barnen i Segelsjö inte visa mig något? Var de så uttråkade eller 
oinspirerade på grund av sin miljö – att de tyckte att det var dött – så att de 
inte ens använde det som faktiskt fanns? Vilken roll spelade det, vilka sig-
naler innebar det till barnen, att Stora lekparken var förstörd? Kanske 
kommunens ointresse smittat av sig. Varför saknade de inte något ”roligt” 
att göra ute i sin närmiljö? Varför sörjde de inte sin stora lekpark? Eller det, 
att de inte ville visa den, var kanske ett resultat av att de faktiskt saknade 
den. Asplund uttrycker förutom vad han menar med plats, även vad en plats 
inte är. Jag ser det som att den f.d. Stora lekparken är ett exempel på en 
plats som inte är. Det vill säga en plats som inte responderar. Om en plats 
inte är, kan den heller inte upplevas som ”min” plats. Om platsen upplevs 
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som död, som barnen sade, menar jag att det kan ses som en sorts platslös-
het. Platslöshet kan ju ses som olust. En tolkning jag gjort utifrån vad bar-
nen berättat och visat skulle kunna ses som att barnen är stolta över sitt 
bostadsområde. Kvarterstadsbarnen är märkbart stolta över hela sitt 
bostadsområde medan barnen i Flygstad verkar känna stolthet över vissa 
platser. I Barrängen är särskilt flickorna mycket stolta över sina kojor, 
medan barnen i Segelsjö inte är stolta över något särskilt i närmiljön. Detta 
kanske är exempel på hur platser skapar lust eller olust. Sannolikt är det 
känslan av platslöshet som resulterar i att barnen inte tycker att de har något 
att visa, exempel på att barnen inte upplevde någon platskänsla – kanske för 
att barnen saknade möjlighet till social respons. Platserna svarade inte, men 
därtill hade de få möjligheter att möta andra: möten utvecklas inte vare sig 
med platser eller med andra människor. Att barnen inte gjorde några möten 
handlar också om brist på utbud, hinder i form av två stora trafikleder och 
att det saknades platser som var tillgängliga och spännande. 

Gårdar i olika bemärkelse var något som barnen nämnde i alla områdena 
och jag har sett det som att ju mer det handlar om den egna gården i någon 
form kan ses som exempel på upplevelse av platskänsla, d.v.s. att barnen 
upplever platserna som sina egna173. Men det handlar inte om den egna 
vrån, utan det är en plats man delar med andra. Det är på samma sätt som 
att social förståelse är något man delar med andra och därigenom utvecklar 
sin socialitet: samhällelighet och sällskaplighet för att använda Asplunds 
ord. Jag utgick ifrån att det var någon slags platskänsla som hade att göra 
med i vilken utsträckning barnen ville – eller inte ville – visa mig sina när-
miljöer: ju mer barnen ville visa desto betydelsefullare platser och jag 
menar också att det berodde på om det fanns någon social gemenskap. När 
Fanny talade om köttbullsmackor fick jag en känsla av att de hade en 
djupare innebörd än bara smörgåsar i sig och idag har jag tolkat det som att 
det verkligen har med platsidentitet, att göra. Jag återkommer till detta 
längre fram.  

Den existentiella aspekten är en del av närmiljöns kvaliteter och därför 
räcker inte Canters platsteori för att förstå när platskänsla kan upplevas. 
Både Crafoord och Asplund uppmålar den mer existentiella innebörden hos 
platsen. Icke-platser, d.v.s. platser som vuxna kanske inte ser eller platser 
som inte förefaller viktiga visade sig meningsfulla för barn. Jag tror också 
att barnens känsla för platsen visade sig i deras minnen av tidiga platser: 
lerpölarna, stenarna som alltid legat där och de små lekhusen. Stenarna som 

                                              
173 Som jämförelse kan nämnas att barnen som bodde utanför Kvarterstadsområdet var å 
andra sidan heller aldrig där, eftersom: ”Man leker inte på någon annans gård”. Detta ut-
tryck står för den omvända innebörden i betydelsen av den egna gården.  
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alltid legat där blir också ett exempel på hur platser kan bli möjliga att åter-
vända till. Barnen berättade minnen i alla områden utom i Segelsjö. Kanske 
känsla för platsen också har samband med om barnen har egna namn på 
platser, som Äppelpallarnas paradis, luffartunneln, robotdörrar eller gården 
bakom. Kanske är det så att platser som ”tillåter” äppelpallning är exempel 
på äkta platser: platsen som ett kvalitativt, totalt fenomen, där människor 
har en plats.  

Ovan förda resonemang är tänkt som olika exempel på de ”ingredien-
ser”, som skulle kunna förklara begreppet platsidentitet, som jag ser det. 
Platsidentitet kan ses som en sammansmältning av platsernas kvaliteter och 
den upplevda platskänslan. Platsernas kvaliteter innebär först och främst att 
det är trygga men utöver det att det finns kännetecken och rum för möten, 
att de är orienterbara, att det finns variation och mångfald, att platserna är 
utmanande: roliga och spännande, gärna med överraskningsinslag. Kultu-
rellt och historiskt bör platserna även gå att återvända till. Då kan platserna 
användas och upplevas som meningsfulla så att en platskänsla uppstår. 
Platskänsla, som dels är elementär – man trivs – innebär en existentiell 
känsla, platsbundenhet och tillhörighetskänsla, att det finns social responsi-
vitet och att platserna svarar. Till upplevelse av platskänsla hör alla möten: 
allt från möten med katter som man kan locka på och med jäktade, okända 
människor – som ibland säger ”hej”. Till platskänslan hör också att uppleva 
att platsen är min, men att jag delar den med andra människor174. Att det 
handlar om en plats man delar med andra har med identitetsbildningen som 
Asplund och G. H. Mead uttrycker det, d.v.s. de paralleller jag drog i kapi-
tel 3 mellan Meads teorier angående identitetsbildning och socialisations-
processer och Asplunds teori. Att det måste finnas sociala processer för att 
det ska kunna finnas individer är en produkt av social interaktion. Detta 
uttrycks av Asplund: ”Individuella själsliga fenomen är inte en förutsätt-
ning för socialt umgänge eller social samverkan. Det är i stället socialt um-
gänge och social samverkan som är en förutsättning för individuella själs-
liga fenomen”. Dessa ingredienser som jag definierat ovan: fysiska, sociala, 
kulturella och individuella, sammansmälter till platsidentitet, som alltså är 
det övergripande begreppet vad gäller platser.  

Flygstadsfestivalen kan ses som ett exempel på när platsidentitet finns. 
Här finns alla ingredienser: Den fysiska platsen dit man kan återvända år 

                                              
174 Känsla för en plats kan också upplevas även om man är alldeles ensam: t.ex. vid en 
förunderligt vacker sjö, men här diskuterar jag främst platskänslan i relation till barnens 
möten. Jag menar ju annars också att en del av platsidentiteten är platsens egen identitet, 
egen karaktär. Ett exempel på att det förhåller sig på båda sätten är att Lundens grottor 
ändrade identitet i relation till om det var barnen eller fullgubbar som använde dem. 
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efter år, i gemenskap med andra människor. Här finns social respons och 
även platsen svarar. Detta ger både en existentiell känsla och en känsla av 
tillhörighet. Invandrarbarn lär sig en annan kultur och känner sig delaktiga. 
Ett annat exempel är köttbullsmackorna som serverades i Folkets Hus, där 
själva namnet – Folkets Hus – ger en känsla av social respons: en öppen 
plats för alla, med en gammal kultur. Folkets Hus har funnits i varje sam-
hälle, litet som stort, över hela vårt land, vilket ger både en kulturell och en 
historisk förankring. Köttbullsmackorna bidrar – precis som att kunna alla 
portkoder och uppleva platser som ett andra hem – till tillhörighetskänsla, 
platskänsla. Jag har valt exempel från Flygstad av två skäl. Jag har redan 
framhållit Kvarterstads fördelar och kvaliteter och här finns många exempel 
på hur de fysiska, sociala och kulturella världarna och individen relaterar 
till varandra, d.v.s. platserna svarar och det finns social respons. Det är just 
detta som jag idag vill fastslå är platsidentitet. Flygstad, däremot, var det 
bostadsområde som barnen uttryckte sig negativt om, men där det ändå 
verkade finnas förutsättningar för platsidentitet, vilket också visade sig.    

Barnen behöver alltså tillgång till ett potpurri av varierade platser som 
responderar – bl.a. genom ting som finns där – och som erbjuder rum för 
olika möten och social respons. I den sociala responsen ingår att barn får 
tillfälle att leva tillsammans med andra och lära känna olika generationer. 
Så utvecklas platsidentitet och barnets identitet stärks. 
 

Slutsatser: Att behärska sin omgivning 
Barnen kan förkovra sig genom att t.ex. klättra högre upp i en klätterställ-
ning i en lekpark men också genom att använda och erövra platser i var-
dagsmiljön och genom att hjälpa andra – eller att fira midsommar tillsam-
mans med alla andra i ett område, år efter år. Om barnen har tillgång till 
närmiljön och dess platser på sätt som hittills diskuterats i detta kapitel 
finns det möjlighet till platsidentitet – platskänsla och social responsivitet – 
som i sin tur bidrar till att barnen kan känna att de behärskar sin situation 
och på sikt hela sin omgivning, här och nu och i sin framtid. Detta kan 
bidra till att barnen får ökat självförtroende. Den fysiska utformningen 
spelar stor roll, men bara som en del av den komplexa miljön, där inte 
minst variationen är av betydelse och resultaten har setts i relation till den 
totala närmiljön. Utifrån analysen av resultaten har jag dragit följande slut-
satser avseende vad som kan ses som kvaliteter i barns närmiljö: fysisk pla-
nering som kännetecknas av miljökaraktär – substans, form och färg – vari-
ation, spännande inslag och orienterbarhet som bidrar till att den sociala 
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miljön är sådan att människor relaterar till varandra och omgivningen. 
Närmiljöns kvaliteter bidrar till meningsfullhet.  

Platser används av barn just som platser för att leka och ha kul, för att 
träffa andra och umgås och för att ta sig till olika aktiviteter. Närmiljöer 
som är trygga och där trafik inte hindrar barnens rörelsefrihet är grund-
läggande och ingen nyhet, trots att min studie återigen bekräftade detta. 
Viktigare är att min undersökning visat att hur platser används och upplevs, 
ser olika ut i olika bostadsområden. Dessa skillnader har jag satt i relation 
till de fyra bostadsområdenas fysiska planering och byggnation/karaktär 
och till platsers kvaliteter: orienterbarhet, i vilken utsträckning det fanns 
människor i rörelse – och utbud. En sorts plats vill jag påstå skolvägen ut-
gör såsom ett viktigt och vanligt inslag i barns totala närmiljö. Skolvägen 
ingår i en vardagssituation i barns, kanske annars så inrutade liv, då de 
verkligen kan hinna leka, uppleva social responsivitet och ”sin” plats.   

I ett avsnitt i teorikapitlet presenterade jag nyttan med lek och hur ska 
man då se på leken i relation till de fyra bostadsområdena? Vilka förutsätt-
ningar fanns? Lek handlar om att testa roller, se omvärlden ur andras per-
spektiv, bemästra tillvaron – fysiskt, psykologiskt, socialt, bearbeta, öva, 
stilla sin nyfikenhet, lösa konflikter, knyta vänskapsband, nya äventyr, nya 
gestalter. Barns lek och rekreation i deras vardag ska vara rolig, lustfylld 
och spännande, den egna upplevelsen är viktig, det är här och nu som gäller 
och valfriheten ska vara stor. Leken handlar om social responsivitet och det 
är därför viktigt att barn kan leka när som helst och var som helst. Detta 
leder till följande slutsats: närmiljöns byggnation och utformning – i ett 
helhetstänkande – blir så mycket viktigare än att enbart se till att det finns 
roliga lekplatser och trafikfria miljöer.  

Vissa närmiljöer kan används så att även platser som inte är tänkta att 
användas av barn ändå blir det, d.v.s. barnen i studien tog hela Kvarterstad i 
anspråk – även s.k. icke-platser. Och tvärtom: I motsatta närmiljöer vill 
barnen inte använda platserna även om de är tänkta för barn. Det var skill-
nad på barnens lek och upplevelser, huruvida det var lustfyllt eller fanns 
möjlighet till möten, vilket ledde mig till att fundera över på vilket sätt barn 
lär sig att behärska sin omgivning. Behärskar man sin plats behärskar man 
även kontakter med andra och vice versa – d.v.s. det är ett växelspel där 
man växer. Rörelsefrihet, känsla av säkerhet, platsupplevelse, möjlighet till 
social respons leder till ökad säkerhet vilket gör det möjligt för barnen att 
vidga sitt rum och den mentala rörelsefriheten. Barnen utvecklar sin inre 
kompass, sin självständighet och självsäkerhet. En viktig slutsats av denna 
studie är förståelsen för en djupare betydelse gällande att vimsa bort sig och 
göra spontana möten och olika erfarenheter av platsen. Detta bidrar till barn 
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utvecklar platskänsla och framtida kontroll. Barnen blir trygga genom äkta 
platser och varierade platserfarenheter där även negativa upplevelser är 
betydelsefulla – om närmiljön har sådana kvaliteter som nämnts. Bortsett 
från den rena förtjusningen i att gunga, leka kurragömma och cykla – 
eventuellt vilse – och t.o.m. göra förbjudna saker, kan sättas i relation till 
barns tillgång till platser och möten och bidrar till en upplevelse att 
behärska situationen och på sikt hela omgivningen. Barnen lär sig att han-
tera rädsla och att inte bli rädda för det nya. 

En annan viktig slutsats rör platsidentitet, vars innebörd jag funnit och 
beskrivit i förra avsnittet. Genom denna avhandling har jag med hjälp av 
Asplunds och G. H. Meads teorier samt olika platsteorier försökt precisera 
min uppfattning av vad platsidentitet är. Platsidentitet har enligt tidigare 
forskning varit svår att förklara och jag har redan skrivit att många forskare 
har sökt en definition av begreppet. Det har varit intressant att kunna gå 
litet på djupet med begreppet. Det finns säkert både flera och andra för-
klaringar, men detta är mitt sätt att förstå platsidentitet utifrån mina resultat. 
Trots att jag är medveten om att mitt försök inte är det enda ”sanna”, hop-
pas jag det kan ses som ett bidrag till förståelsen för platsidentitet som 
övergripande, där den totala miljöupplevelsen, platsers kvaliteter och indi-
videns platskänsla, sammansmälter.  

Det handlar om platskänsla med olika innebörder – t.ex. jag trivs här, hit 
vill jag återvända – samt en känsla av platsen som sin, en tillhörighets-
känsla. När ett barn säger ”Det här är mitt trapphus”, motsvarar det en del 
av platsidentiteten, såsom den motsvarar människans meningsfulla förhål-
lande till en fysisk plats, där man känner omgivningen, där den talar till oss 
och även tingen bidrar till att vi kan orientera oss. Platsidentitet är när plat-
sen ”tas in” – människorna och den fysiska platsen och vad den är mer än 
en plats: hemkänsla, egna revir, inte hotad etc. Det kanske handlar om ett 
mentalt rum som utvecklats genom goda erfarenheter i uppväxtmiljön 
genom att vistas på platser tillsammans med andra. Tidigare nämnde jag 
nomaders platsbundenhet som de bär med sig trots att de flyttar. Att mobila 
grupper av människor snabbt kan etablera och uppleva platskänsla – och 
inte platslöshet – på nya platser, kanske bero på att de bär denna känsla som 
platsidentitet, inom sig. Utifrån det menar jag att det är viktigt att barn får 
erfarenhet av olika platser att bära med sig för att träna miljökänsla.  

Tolkningarna av data har handlat om mötet mellan barnen och närmiljön, 
hela miljön – och nu inbegriper jag både barnens möten med människor, 
där platsen har en betydelse och med själva platserna. Socialt liv och social 
blandning: torghandel, biblioteket, ”fullisar”, kulturell mångfald, pensionä-
rer och handikappade, ja, även gäng – oavsett om positiv eller negativ 
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upplevelse – berikar barns miljö, ger viktiga erfarenheter och möjlighet till 
social respons. Då får närmiljön ytterligare en mening. Med stöd av 
Asplund, G. H. Mead och olika beskrivningar av plats och platskvaliteter 
påstår jag att barnen i studien – som representerar vilka barn som helst i 
liknande miljöer – både hade, eller inte hade, social och fysisk respons: 
med andra människor och med sin närmiljö. Jag har tolkat resultaten så att 
barnen i en närmiljö som liknar den i Kvarterstad, får sådana möjligheter att 
använda sin närmiljö så att det stärker deras självkänsla, den inre kompas-
sen stabiliseras. Men även Flygstad hade kvaliteter som innebar upplevd 
platskänsla – gemensamma festdagar och aktiviteter – trots att det här även 
fanns negativa inslag.  

Barnens rörelsefrihet är viktig för att de ska kunna utveckla en plats-
känsla som i sin tur blir en del av den övergripande platsidentiteten. En 
sociologisk ansats har varit relevant för att förstå att det handlar om vad 
barn gör tillsammans med andra i hela den vardagliga närmiljön. Teorier 
om social respons och plats visade att inget sker isolerat och det är genom 
lek för barnens del som detta sker kontextbundet: där leken tar plats. Social 
handling är respons, inte imitation, och flera olika vuxna bidrar till mång-
faldig utveckling – även att få dra sina egna erfarenheter av negativa möten 
och att bli utskälld. Miljöerna visade sig ha stor betydelse både som ut-
vecklings- och lärandemiljöer. När jag sammanfattade avhandlingen insåg 
hur stor betydelse närmiljön verkligen hade för barns vardags- och lev-
nadslärande. Hela studien handlade om det och betydelsen av platser som 
pedagogiska miljöer får också bli den sista slutsatsen jag drar utifrån denna 
studie. När barnen i Delft utforskade sin närmiljö var det ju verkligen en 
del av deras lärande: de lärde sig hur man avläser den omgivande miljön 
och hittar i en stad. På så sätt lärde de känna sitt bostadsområde och världen 
utanför. Samma sak kan sägas om barnen i Kvarterstad, Flygstad, Segelsjö 
och Barrängen – om än i olika grad.  
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EPILOG ”En snäll omgivning ...”att planera 
barns närmiljö 

 
 
 
 

Efter att ha genomfört denna studie vill jag rikta mig till bostadsplanerare 
genom att visa hur en närmiljö kan vara utformad då den är särskild bra för 
barns totala utveckling. Trots att de flesta ofta trivs där de bor och att man 
har valt att bo i ett område av en anledning som passar ens livsstil t.ex. och 
detta gäller naturligtvis föräldrarna, finns det särskilda kvaliteter hos platser 
som verkligen betyder något för barns framtida utveckling: t.ex. platsiden-
titet och sociala responsivitet. Detta, menar jag, är en planeringsfråga175. 
Motsättningarna mellan barns möjlighet till ett rikt och varierat liv med 
livskvalitet och bilismen måste tas på allvar. Barnen måste få mer plats. I 
detta sammanhang kan man fundera över barns fritid eller barns fria tid. Jag 
fick en känsla av barnen inte har så mycket fri tid. De är på fritidshem, har 
läxor, tränar olika idrotter etc. etc. Men å andra sidan måste det ju medföra 
att ju mindre tid barnen kan spendera själva i sin närmiljö, desto viktigare 
blir det att platserna väcker intresse, stimulerar rörelse, är spännande och 
rikt varierade, såväl avseende den fysiska miljön som den sociala och kul-
turella.  

Barnen i studien hade inte stora krav på sin närmiljö: att på sin fritid få 
gå och köpa godis själv i en kiosk som ligger nära – tillsammans med kam-
rater, ha tillgång till litet asfalt att åka rollerblades på eller litet grus att 
sladda i. Det bör vara ett självklart mål för varje bostads- och stadsplane-
rare att barns närmiljöer har de kvaliteter som framkommit i denna studie. 
Det handlar inte om att skapa trendiga urbana bostadsmiljöer där barnen får 
några färdigplanerade parkytor att leka på176. Att våga ” gå vilse” och att 
”ta plats” – det är vad det handlar om – så att platsen upplevs som ens egen. 
På så sätt sker möten, social respons uppstår och platsidentitet skapas – och 
först då kan barnen göra egna livsviktiga erfarenheter som bidrar till ökat 
självförtroende och ökad kontroll över sin omgivning. Resultaten visar att 

                                              
175 I en artikel från Internet, www.arkitekt.se: ”Barn och unga ska veta sin plats”, 
Arkitekten febr. 2003, framgår att barnen hänvisas till säkra aktivitetsytor, men hålls 
borta från stadens liv (sid. 1). Jag tror att min studie är ett viktigt bidrag vad gäller för-
ståelsen för hur betydelsefulla barns vardagliga upplevelser i sin vardagsmiljö är. Studien 
visar dessutom hur förortsmiljöer upplevs. Trots allt bor inte alla i staden även om det 
börjar bli en trend att barnfamiljer väljer stadsliv.  
176 Detta uttalande framkom i en artikel i DN 18/10 04.  
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barn anpassar sig och alltid använder sin närmiljö. Resultaten visar dess-
utom hur platser upplevs både fysiskt och känslomässigt och – slog det 
mig, när jag åter tänkte tillbaka på mina egna lekar i närmiljön – hur 
mycket som var läskigt, pirrigt och spännande på ett sätt som jag inte skulle 
ha velat vara utan.  

Vad händer om barn, på sin fria tid – nu när allt är så inrutat – inte får 
tillgång till sin närmiljö eller om det inte längre finns platser med kvaliteter, 
”snäll omgivning”? Idag kommer dessutom ständiga larmrapporter om 
ökande fetma, ökat stillasittande, stress och utbrändhet – som till och med 
drabbar barn i allt högre utsträckning177. Jag har teoretiskt fört en långt-
gående diskussion om att vi blir människor bara i samvaro med andra män-
niskor och för att denna samvaro ska bli möjlig, måste det finnas plats för 
dessa möten. Om planerare inser vikten av att barn har tillgång till ”egna”, 
äkta platser i sin närmiljö, med möjlighet till spontan kommunikation, 
bearbetning av upplevelser och informellt lärande kan bostadsplanering 
bidra till att barns rädsla för främlingar och det obekanta minskar och i 
stället ger barnen möjligheter att utveckla självtillit och självständighet. 

 

                                              
177 ”Folkhälsan – En titel från Mediaplanet”, 2004, skriver att det har skett en tredubb-
ling av feta barn i åldrarna 6 – 10 år på 15 år i Sverige. 
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Summary 
 
 
 
 

The neighbourhood and its places are to be seen as very important 
environments for children’s development. It is here they can develop 
personality and social skill – physically and psychologically. Furthermore, 
the neighbourhood is a place where a great deal of children’s informal 
learning takes place. This thesis concerns how children – in every day life – 
use their neighbourhood and, initially, this study focused children’s 
independent mobility in four different living areas: Kvarterstad, Flygstad, 
Segelsjö and Barrängen.  

The study is based on children’s own words and experiences and refers 
to their every day places: that means if there is possibilities for play, 
activities and meeting in neighbourhoods and places, that can be related to 
social responsivity and place identity178. The study also concerns what kind 
of qualities children’s environment must contain to promote children’s 
development. Children spend most of their time in the nearest environment 
and it is here a considerable portion of meetings with other persons take 
place. These meetings – including meetings with places as well – give 
children new experiences so that they learn how to control new situations 
and things that can be considered as strange and peculiar. In an article: 
Housing Design, A Social Theory, (1972, p. 327) Wood wrote that most 
building project seemed to be planned to minimize or prevent temporary 
communication and informal meetings. Instead Wood suggested that: 
”Design should help aggregation of strangers become less strange, more 
familiar to each other” (p. 329). In the same book, M. Mead wrote an 
article about Neighbourhoods and Human Needs (1972, p. 250): ”A 
principal aim in building a neighbourhood must be to give the child trust, 
confidence, and the kind of autonomy that can be translated into a strength 
to bear the strange, the unknown, and the peculiar.” From a planning 
perspective it is important that dwellings are designed and built in a 
comprehensive view.  

                                              
178 Keywords and conceptions have not been easy to translate. I was not sure whether my 
translation social responsivity was correct or not, but in a thesis at Swedish University of 
Agricultural Sciences Uppsala, I found that Lars Hallgren also used this conception 
referring to Johan Asplunds Swedish expression “social responsivitet” as social 
responsivity (www-mkb.slu.se/I_djupet_av..LH.pdf ).  
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In order to learn how to deal with life and to achieve better self-esteem 
and self-confidence children need to play in a varied way, satisfy their 
curiosity, be together with other persons and confronting them – positively 
or negatively. M. Mead (1972, p. 245) expresses this: “Primarily, the 
neighbourhood is the place where children are brought up to become 
members of their own society. Inevitably, within a neighbourhood, children 
encounter various older adults from whose experience they learn how to 
adapt themselves to the kind of society into which they are growing.” On 
the contrary – how will children be affected by being taken to school and 
activities by car instead of running and playing spontaneously? What kind 
of consequences will it be if children cannot utilize their neighbourhood to 
play, hide, run and crawl or to meet and take control over danger?  

 
Aim of the study 
Initially independent mobility was a main question and it is still an essential 
conception but the aim has gradually extended179. I found, by analysing 
data, differences concerning people moving around or not, in the areas, and 
if children spontaneously met grown-ups and other children. Two 
questions, regarding comparison between and within the four 
neighbourhoods took shape:  

What similarities or differences concerning the neighbourhoods and 
places can be defined? 

In which ways do children’s play/activities, experiences and meeting 
differ – or look similar? 

Why did children in one of the areas have lots and lots to show me, 
while in one of the other areas children could not think of one thing to show 
me180? Why did children play so differently and why did the social life look 
so different in the four areas? I became suspicious that places, where 
children did stay had further importance than I had been considering 
earlier. For example traffic separation was not enough to make a 
neighbourhood attractive or good for children’s development. 

The aim is to understand and describe how places are constructed and 
designed when they are used and experienced in a positive or a negative 
way by children. The focus is on meeting between children and other 
people and the meeting between children and places. The issue is: What do 
places look like – what qualities or qualifications – can be notified as 
important to children to perceive coherence that consequently make them 

                                              
179 Independent mobility is the possibility children have to go out on their own, without 
being escorted by parents. 
180 This will be followed up later in this text.  
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learn to control their environment and develop to harmonious grown-ups. 
The main questions are:  

 
• In what degree can children’s independent mobility, as it has been 

defined earlier, be related to the planning and design in the four 
areas?  

• Why do some neighbourhoods/places appear as more important to 
children than others, making children use places in a varied way? Is 
it possible to describe qualities in neighbourhoods in a way that can 
be interpreted as meaningful for children’s development?  

 
Background  
Today there is an extensive competition between cars, factories, green 
areas, golf, housing areas, shopping centres – and children – about access to 
all areas. Economic profit is of interest and children have a weak position. 
They do not generate any profits, which is why they loose this competition. 
Appleyard’s and Lintell’s study from 1972 still seems to be of importance. 
They investigated how liveability and the quality of street environment 
were affected by traffic. The results showed differences concerning 
people’s social meetings in relation to the traffic situation. By comparing 
three streets, with different degree of traffic intensity, Appleyard and 
Lintell found that there was a connection between traffic intensity and 
social interaction. With the exception of people withdrawing from social 
intercourse as well as from engagement concerning physical environment, 
the increased traffic also caused stress.   

In the nineties several international studies showed that children more 
and more had lost their access to the environment (Hillman et al, 1990; 
Hillman, 1993; Tranter, 1993; Davis & Jones, 1996b; Van der Spek & 
Noyon, 1995, Vercesi & Iannaccone, 1995). The study of Mayor Hillman et 
al (1990) inspired many people doing research to start similar studies. My 
study was one of them (Heurlin-Norinder, 1997a; 1997b; 1999a). There had 
been a decline regarding children involved in traffic injuries and the most 
common reason were expected to be that traffic security had improved, but 
the results did show something else: In 1971 almost 90 % of children, eight 
years old, had walked to school by themselves. In 1990 only 10 % had 
walked to school by themselves. Hillman pointed out that this decrease in 
children’s independent mobility also could affect their health and life 
quality (Hillman, 1993; 1996).  

In Milan Monica Vercesi and Nicola Iannacone (1995) indicated that 
even parking lots stole spaces for play and in Amsterdam 1/3 of children 
almost never were outdoor to play (Spek & Noyon, 1995). Vercesi & 
Iannacone (1995, p.5) drew the following conclusion in their article: ”The 
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experience of taking a stroll, with no precise purpose or exact destination, 
but just to explore the city and discover new things and places, doesn’t 
exist in the daily life of Milanese children”. But there were other obstacles 
counteracting children’s access to the neighbourhood (Lynch, 1977; Hart, 
1987): violence, destroyed playing grounds and school yards and narcotics 
and ”the Bogeyman Syndrome” – or the so called ”Stranger Danger”. 
”Even parents who understand the importance of outdoor play, find 
themselves caught in the middle, between allowing freedom and fearing the 
consequences” (Moore, 1996. p. 2).  

I was interested in finding if different living areas, with different design, 
could be seen as related to children’s independent mobility and 
consequently could be seen as related to social responsivity and sense of 
place. Social responsivity is described in my theoretical frame later on. But 
first of all follows a description of the four neighbourhoods, representing 
four typical examples of differently planned areas. They differ regarding 
traffic planning, characteristics, age and design: what they looked like, 
what kind of options they did afford and if there were any places/rooms for 
meeting between people.  

 
Characteristics of four areas  
These areas were deliberately chosen so they would clearly differ from 
each other. Even the size differed but the signification of the children’s 
outdoor environment was the spatial size each child felt familiar with. A 
description of the different areas has been accomplished by architect Marie 
Ekblad (1995). This part is mainly based on her descriptions but is also to 
be seen as a result from my own experience when the children showed me 
their neighbourhoods and what they actually showed me as important 
(maps, app. 16 – 19)181. 

The areas also differed socio-economically but this is something I did 
not consider and in a coming part, “One study, two parts.”, I will explain 
the reason for this deficiency. The names of the areas are made up, not to 
make the areas anonymous but to avoid a local or estimating impression. 
Instead I want to see these areas in a general way: how other similar areas 
can be interpreted as important to children’s development. 

Kvarterstad is situated in Stockholm and is a newly-constructed inner-
city area, fully traffic-segregated but surrounded by streets with traffic. The 
area consists mostly of seven-storey buildings and was completed in 1993. 
The buildings are post-modern in design and the area is compactly 
                                              
181 Children showing me the neighbourhood is described in method part, One study, two 
parts...  
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constructed. A pedestrian street runs through the whole area, making 
people living here to be able to get to a large shopping centre, cinemas, 
public baths and restaurants, without passing any streets. Also a big park 
with allotments can be reached in the same way.  

Flygstad is situated in Stockholm's southern suburbs and is a newly-
constructed residential area, partly traffic-segregated. Flygstad was 
officially opened in 1984. It consists principally of blocks of flats and is 
designed according to a grid system. It resembles in character of a small 
town. The buildings, with a few exceptions, are four storeys high. 
Flygstad’s playgrounds are traffic-segregated, but the residential area is 
split up into blind alleys. Flygstad is divided by a broad street: the Alley. 
Within this area there are shops, post office, restaurants, a Cultural Centre 
and a “Youth house”. In Flygstad the so called ”Flygstadsfestivalen” and a 
flea market are arranged. 

Segelsjö is a district of single-family houses dating from the 1920s and 
lies in a neighbouring municipality to Stockholm, in Huddinge 
municipality. Segelsjö is an area of single-family houses with traditional 
traffic solution. This area has grown up around single-family houses, 
terraced houses and half-terraces as well as occasional blocks of flats. 
There are two busy through-roads and where these two roads meet is 
Segelsjö´s centre. It is also here the school, attended by the children in the 
study, is situated. In Segelsjö centre there is a food store, a tobacco store, a 
post office and a bakery.  

Barrängen is also situated in Huddinge municipality and is a fully 
traffic-segregated residential area. The area was built during the 1980s and 
is dominated by terraced houses. It is traffic-segregated and parking for the 
inhabitants in terraced houses and blocks of flats is located outside the 
blocks. Overpasses and underpasses dominate this area. Here are small 
playing yards with small sandpits and swings, creating almost an idyllic 
feeling. A main road divides Barrängen into two parts. One small food 
store is situated within this area. 

The description of Kvarterstad became the most detailed description and 
that is a consequence of the fact that this area also had most to offer. The 
differences need a theoretical understanding and in the next part I will go 
on with the theoretical framework.  
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Theoretical framework: social response and place theories – and 
conceptions 
The conceptions are on two levels: one theoretical and one more empirical 
level. On the theoretical level I have two main conceptions: social 
responsivity/meeting and place/place identity and those conceptions are my 
analytic tools and also objects for the research. On the empirical level, in 
order to study the four areas, I have the following conceptions: 
accessibility, independent mobility, play/activity and meaningfulness and 
those conceptions are to bee seen as analysing means. The neighbourhood 
and all places are to be seen as playing-, development- , and learning 
environments for children and the thesis theoretical refers to: 

 
• Johan Asplunds theory on social responsivity and Asplund’s 

description of place and placelessness 
and 
• G. H. Mead’s theory on social intercourse and the way Mead 

describes the importance of objects.   
 

Social responsivity is important in a social process when we try to adopt 
(assimilate) other peoples situation, by awareness of other people: ”if we 
have rigid boundaries between different groups, new perspectives never can 
take place” (Von Wright, 2000, p. 100).  

Man – and children even more – are born curious and social responsivity 
is playfulness and desire to experiment: ”The social responsible man is a 
person who is alive together with other people. Alone or isolated we are 
life- and goalless” (Asplund, 1987/2002, p. 12). Social responsivity 
includes all human activities – all from scuffle to sympathy. Genuine 
response ”is to make other people’s problems and interests your problems 
and interests too” (a a, p. 50). Mead wrote: “The consciousness I call mine, 
is not to be seen subjectively, separated from other people ... It has grown 
out of human meetings and kept on to exist as a relation between me and 
other people”, (1976, p. 95).  

Asplund expresses not only what he means with place, but also what a 
place are not (1983). I think, to understand the meaning of place, it is 
necessary to define this reversed meaning – also expressed as placelessness. 
If a place is not alive, it does not respond. This fact might be helpful to 
increase the understanding for how to define qualities in the 
neighbourhood. Placelessness is aversion, Asplund points out. He also talks 
about genuine places and then he considers places that we experiences as 
“our own”, but in the same time share with other people.   

Architects, psychologists, psychoanalysts, environmental psychologists 
and ethnogeographics are all example of research areas were place has been 
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theoretical defined and interest has focused the importance of place, ”genus 
loci” and human identity. Because of my own interest in the meaning of 
place this thesis consequently also refers to: 

 
• David Canter’s, Clarence Crafoord’s and Christian Norberg-Schulz´ 

theories of place, place perspective and a discussion about place 
identity.   

 
In my main text I have tried to adopt three place theories and here, in this 
summary, I have chosen to present what Crafoord mean with place. 
Crafoord includes much more than just a geographic locality and sees 
several significations in the concept place: feeling of homeliness, 
meaningful, confidence, communication and identity confirmation, to 
mention some of them. These significations I see meaningful as they 
confirm the importance of a place for all people. Crafoords view of place 
helps to widen other place theories as he – in the same way as Norberg-
Schulz and Asplund – emphasizes an existential meaning. By using 
Asplunds theory and applicating place theories I have tried to see what 
makes a place meaningful to a child, in every day life.  

Two articles – Proshansky, Fabian and Kaminoff (1983 and 1995) did 
wake my interest for place identity. They meant that place identity was not 
only the relation between the physical, the social and the cultural world but 
also the individual. It concerns how we confirm our identity in relation to 
the place. The authors meant that, in the same way the child develop his or 
her self-esteem by distinguishing perceptually and verbally from other 
people in their environment, he or she also distinguish from objects and 
things.  

Relph (1976, p. 1), tried to widen the place concept: ”To be human is to 
live in a world that is filled with significant places: to be human is to have 
and to know your place.” Lynch (1982, p. 132) expressed the same 
meaning with following words: ”Place identity is closely linked to personal 
identity. I am here supports I am.” Both examples, I mean, might also help 
to understand place identity. I define place identity, from my point of view 
related to my results and analysis, in the last part.  

 
One study – two parts. Presentation of methods – questionnaires, 
interviews and participant observations of environment 
The study was carried out in two parts; one based on questionnaires 
(Heurlin-Norinder, 1997a) and the other one based on interviews and 
participant observations of environment (Heurlin-Norinder, 1999a) 182. In 

                                              
182 This conception is my own even in Swedish why it is translated rather freely. 



 156

the first study 732 children (about 8 and 11 years old) filled in 
questionnaires concerning – for example – how they had come to school, 
how they used to travel to activities after school, if they were allowed to 
visit friends and go out and play without being followed by any adults. The 
questionnaires were constructed to suit children’s knowledge and had both 
fixed and open replay alternatives. The children also made drawings 
showing their way to school (app. 24 – 27). These data have been analysed 
by a statistical programme (SPSS).  

To get better understanding of the results from the questionnaires in the 
first study, 32 children (between 7 and 14) in the four areas were 
interviewed about their outdoor environment183. As a complement to the 
interviews participating observation of environment were performed, which 
means that the children guided me in their neighbourhood showing me 
different places: the way to school, places where they used to play and 
places of special interest – if there were any. The children also expressed 
what they thought about their neighbourhoods, what they did or did not 
appreciate and if they were afraid sometimes184. All interviews and talking 
during the participating environmental observations were transcribed and 
analysed by the author185. After the walk the children had the opportunity 
to sit down for the interview and in the same time they could look at a big 
map over their area (app. 28 – 31). They did also mark, on a special map, 
where their own house and the school were located, where friends lived 
who they could visit by themselves and all other places they did recognize 
and were allowed to go to, on their own.  

I used different methods because I consider this as especially important, 
when children are informants. One very important issue is that children 
were allowed to take part in the study from their own conditions and I 
really did try to seriously follow how they were thinking. The participating 
observations of environment were – as I value them – the most successful 
method. The children had opportunity – from their own thoughts – to show 
me their neighbourhood. The fact that they guided me around was very 
                                              
183 Furthermore 24 parents were interviewed about the same issues on one hand from a 
parental-, grown-up-perspective and on the other hand from a child-perspective. These 
results have been presented 1999 (Heurlin-Norinder, 1999a). 
184 Though there were differences between the areas it is important to notice that almost 
all children in this study felt happy about their own neighbourhood on the whole. Every 
child emphasized that he or she didn’t want to leave the area. Beside this ”general 
appreciation” there were differences concerning how much they appreciated the 
neighbourhood and what, how much activities there were and how much independent 
mobility they had. 
185 Tape-recorder was used for all interviews but during the observations carefully notes 
were made. It had been too disturbing to use a tape-recorder. 
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successful and I think that this method contributed mostly to my varied and 
nuanced results.  

I might be criticized for not having taken socio economical factors into 
consideration, but when this study was planned those questions were not of 
interest186. Later on the design of the study never allowed these factors to 
be completed and I understand that not only the physical planning can be 
seen as reason for the differences between the four areas. I think, anyhow, 
that my results are important concerning the understanding for the 
accessibility and that places are important for how the social environment is 
experienced.  

 
To write and present data  
I had the ambition to find useful methods as described above, but after that 
I had to ask myself: How to present data in a proper, scientifically way. I 
found that short quotations did not give justice to what the children had told 
me. I took a decision to try to construe data to stories – from interviews and 
participating observations. These stories are summaries of the total data and 
are constructed after that I had made analysis of all information and 
expressions that I had found meaningful for this study. I did write them as 
if children had told me a coherent story, without me asking or interrupting. 
The results are presented area by area and I have used both the stories and 
quotations. The reason for this is that the stories just represent six children 
and I want to let all participating children’s attitudes be heard. In both cases 
I have been careful so that I only have written the words used by the 
children – not by me. In the next part I will present Karla’s story, very 
shortened, as an example of result presented as a story. 
 
Results  
Most of all children did walk to school – but not always without parents, 
but one of the most important results from the questionnaire did show that 
children were taken by car to school in a higher degree in Segelsjö 
compared to the other three areas. This is illustrated in for example fig 2, 
app. 32: Different means of transport – walking, going by car or other and 
fig. 4, app. 32: Children going by car to school. This result was expected as 
traffic was supposed to be an obstacle to children’s independent mobility. 
But the results from the second study showed other, more hidden factors 
that made the areas differ from each other. Traffic had the affect that 
children could not play with other children spontaneously but instead they 

                                              
186 The physical environment and traffic was in focus. 
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had to plan in advance. And if the best friend was not living next door, they 
had to be escorted by a parent – or maybe they chose to stay inside.  

This study has made it clear that everything children do in their 
neighbourhood can be related to concrete places and things but it differs 
concerning what and how they played, what they experienced and what the 
meetings looked like – if any – and I could see that those facts were related 
to the fact that the areas had different qualifications. But there also were 
similarities and I will begin to mention some of them: All children said, in 
all four areas and irrespective of how old they were that the most important 
thing was to have friends and I think this is due to that we are born social 
and this is a matter that exceeds what areas look like. All children also 
appreciated and used some kind of planned playground or sports ground. 
But it was the differences that were the most interesting findings I could see 
and from the children’s statements, a summary of the most important 
differences looks as follows:   

 
I The accessibility in neighbourhoods and places: i. e. children’s 
independent mobility – or if they had to be escorted by grown-ups – and if 
they could find their way around. 

  
II Children’s play and activities: if they had something to do, if they played 
in pairs or in groups and if play could take place without planning. 

   
III Children’s experiences of places and people: if they had something to 
show me and to tell me, if there were meetings with other persons, if the 
children talked about their own yard and appreciated green areas, if they 
had fun or not, if they were afraid being out and if they told me any 
memories from places.  

 
And briefly, a summary of the same differences but now area by area:  

In Kvarterstad children had a lot of independent mobility and they used 
the entire neighbourhood. Many people were always moving around and 
they were experienced as “brothers”: the children thought they knew 
everybody and were on the whole very positive. They wanted to show me 
everything and did not miss anything to do. Traffic only disturbed them if 
they should leave the area. The children played in the most varied way 
compared to the other three areas and Kvarterstad also was the most varied 
area. All kinds of play took place here and they used the whole area. This 
was a neighbourhood where children made all places as their own – even if 
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not planned for them: pavements and staircases – and in the market hall 
they played “he” in the lifts.   

In Flygstad the neighbourhood was varied in a positive way but here 
were also some negative contributions – for example gang and drunks – 
who were perceived as dangerous or nasty. Flygstad is described both 
positively and negatively and the children did appreciate the adjacent green 
area. They also were interested in showing me some parts in Flygstad. 
Traffic on the Alley was a bit distressing, but anyway the children could 
take possession of parts if this area.  

The children in Segelsjö told me that they felt happy but they also felt 
that in this area they had nothing to do – it was dull (they used the word 
”dead”) – and they did not have anything to show me. There was nothing to 
see, according to them – not even the adjacent wood. In Segelsjö the 
children often were on the own plot or close to the house where they lived. 
I think this is due to different risks – as traffic – but also the lack of 
anything tempting, anything fun or challenging. Here was a big playing 
ground – and to be sure they could get there – but it was not fun because it 
was destroyed. The children and I did not meet anyone during our 
environmental observations.  

In Barrängen it was common that children used places close to the 
houses where they lived. I think this was similar to Segelsjö: no places 
were challenging further away. Playing with huts was the main activity in 
this area and the boy in this study, living here, really liked the wood and the 
calm. During our walk we met some mothers with their prams – otherwise 
it was silent.   

Results showed that the biggest differences were if people moved around 
or not in the four areas. And the physical difference also was if there were 
any spaces for social meetings. Four other outstanding differences were: 1. 
In Kvarterstad often grown-ups were involved – directly or indirectly – in 
children’s play and activities. 2. The children in Kvarterstad were able to 
play that they fiddled about or play “he”, backwards187. 3. In all areas 
except for Segelsjö children played fantasy games and 4. In all areas except 
for Segelsjö children spontaneously told me memories from places. And 
now, as a link to next part where I will discuss my finding concerning 
neighbourhood qualities and place identity, I want to present some short 
extract from Karla’s story188: 

                                              
187 This is one of the most interesting findings and I did not notice that before I began to 
analyse my data. This is important for my understanding for orientation or sense of 
locality. 
188 The stories are between ½ and 1 ½ page each.  
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“We always have something to do and all my friends live close to me. In 
school breaks and in holidays – but only in daylight – I and my friends are 
playing in Lunden. Usually we play grass war or play that we are cooking 
food. We sit down on a rock and chop lots of leaves and mix them together. 
In the breaks we have no more time. We just say that it is food and then we 
have to leave. There is a need for a lot of food. And so we play royal 
family. Usually I am a princess. And we play horses ... We also play in a 
paddling pool. The water is ice cold and that is very fun ... At one occasion 
we found a frog. We caught it and brought it home. We put it in water but 
then the frog passed out. Probably he had a chock because of the warm 
water ... We have one yard behind our house. In winter we can go by sledge 
there. In the yard in front of our house we are not allowed to play – but we 
do that all the same ...” We can take peculiar ways. I find my way almost 
everywhere – I just do. ... My friend was afraid when a drunken man tried 
to get into her front-door ... Where I live there are statues. A plot of grape-
vines with a little hut within. And horses. The big one has the same name as 
I have, Karla, and the little one is called Olle.”  

 
Conclusion: Place identity and how to control life 
If children have access to the neighbourhood and places there, in a way that 
has been mentioned above, sense of place and social responsivity – and 
finally place identity – can be experienced. This leads to the consequence 
that children can develop a skill concerning how to control situations and 
entire environments, now and in the future. Children need access to a 
potpourri of varied, responding places. In the social responsivity lies the 
importance that children get opportunities to live together with other people 
and to get to know different generations. This can contribute to children’s 
self-esteem. It is impossible to give the whole background to my 
conclusion concerning place identity, but I will try to give a summary of 
my view of this conception related to theories and results. My conclusion is 
drawn out of the fact that children need social responsivity and access to 
places with certain qualities and the fact that the four areas looked different. 

According to my results environmental qualities arise when areas and the 
places are safe, when there are landmarks, room or space for meetings, 
possibility of orientation and sense of locality and when the places are 
varied and challenging. Culturally and historically places should be able to 
return to. When places are used and experienced as meaningful, a sense of 
place can arise. Sense of place is to just feel happy, at home, but also an 
existential feeling, to feel rooted (as the opposite of placelessness) and to 
have a feeling of contextual belonging: that the place belongs to you. 
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Maybe Karla experiences the places as her places. The different ways Karla 
and her friends use their neighbourhood imply social responsivity with the 
whole environment: other people – direct and indirectly, friendly or scaring 
– and animal and places. They all are responding: for example the horse 
statue ”Karla” talks to her. Place identity can be seen, as I have interpreted 
my results, as a merging of the qualities in places and the perceived sense 
of place as described above.  

The sociological approach has been relevant in order to understand the 
importance of what children do together with other people in their entire 
every day life. Interpreting data has concerned the meeting between child 
and neighbourhood – and I comprehend the meeting between children and 
people in a meaningful environment and the meeting between children and 
the place itself. Children shall have fun and safe playing grounds to visit 
but this is not enough. Social life and social mix: market trade, library, 
drunks, cultural variety, senior citizens and handicapped people, wicked 
cats or cats to call on and gang – all experiences, positive or negative – 
enrich children’s neighbourhood, give important new and deeper 
experiences and possibility to social responsivity. The neighbourhood get 
additional significance. By support of Asplund, G. H. Mead and different 
place theories and views of place, I will declare that the children in my 
study – representing any children in similar neighbourhoods – had or had 
not social and physical response: with other people and with the 
neighbourhood. Kvarterstad – but also Flygstad to some extent – had 
qualities as mentioned above. The theories about social responsivity and 
place did show that nothing takes place isolated: when children’s play took 
place it was contextual, but the context looked in different ways.   

Summing up this study I realized how extremely important the 
neighbourhood really is to children’s in every day-learning and learning for 
life. The whole study focused on these matters, including the places as 
educational environments. To have opportunity to investigate the 
neighbourhood is an important part of children’s learning. They learn how 
to read the surroundings and how to find the way in a town. They get to 
know the neighbourhood and the world outside. The results showed that the 
children in Kvarterstad, Flygstad, Segelsjö and Barrängen experienced their 
neighbourhood but, certainly, in different ways. 
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 Tabell 6. Fördelning av 732 elever (antal och procent) per  
 område och årskurs samt kön    

Bilaga 9 Tabell 7. Bortfall av elevenkäter, uppdelat på de skolor som 
 besöktes personligen.    
Bilaga 10 Tabell 8. Skolor vars elever fick enkäter hemskickade via målsman. 
Bilaga 11 Tabell 9. Bortfall för enskilda frågor av 523 enkäter  
Bilaga 12 Tabell 10. Aktuell månad för undersökningstillfället per skola 1994/95 
Bilaga 13 Tabell 11. Årskurs- och könsfördelning av antalet deltagande  
 barn i undersökningsområdet.    

Tabell 12. Årskurs- och könsfördelning av det totala antalet deltagande 
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Bilaga 14 Enkäten; Detta handlar om dig    
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Bilagor 16 – 19* Marie Ekblads kartor 
Bilagor 20 – 23* Foton 
Bilagor 24 – 27* Barnens teckningar 
Bilagor 28 – 31* Akvarellkartor 
 
* Vill man hellre se kartor, foton och teckningar områdesvis blir ordningen enligt följande: 
 
Kvarterstad  16, 20, 24 och 28  
Flygstad  17, 21, 25 och 29  
Segelsjö  18, 22, 26 och 30  
Barrängen  19, 23, 27 och 31 

 
Bilaga 32 Fem figurer som illustrerar resultaten i kapitel 5.  
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BILAGA 1. 
 
Två delstudier – en kronologisk översikt  
 
För att underlätta läsningen följer här en kort sammanfattande översikt över hur arbetet med 
denna studie har genomförts tidsmässigt (se bilaga 2). Denna översikt ska enbart ses som en 
hjälp att överblicka detta tidsmässiga upplägg samt ordningen i det praktiska arbetet, det vill 
säga arbetet med att arbeta fram en enkät och intervjuunderlag, samla in enkäter, intervjua 
föräldrar, göra deltagande miljöobservationer tillsammans med barn och slutligen intervjua 
barn.  
 
I början av hösten 1994 påbörjades denna studie med att jag konstruerade en enkät (se bilaga 
14) som var riktad till barn i årskurserna 2 och 5. Arbetet med intervjufrågorna påbörjades 
nästan parallellt med enkätarbetet.  
 
Från och med november 1994 och under våren 1995 gjorde jag skolbesök i nio skolor – i 
totalt 36 klasser. Jag träffade närmare 750 barn som fyllde i barnenkäten (se bilaga 8). 
 
Hösten 1994 gjorde jag de första föräldraintervjuerna och arbetet med att intervjua föräldrar 
pågick sedan under åren 1995 och 1997 (se bilaga 4). 
 
Den första deltagande miljöobservationen gjordes i hösten 1995 och de följande 
”observationerna” pågick under åren 1996 och 1997 (se bilaga 3).   
 
Barnintervjuerna genomfördes åren 1996 och 1997 (se bilaga 3).  
 
Året 1995 arbetade jag också med att ta fram en karta över varje bostadsområde (bilagor 28 – 
31). Dessa kartor användes sedan vid barnintervjuerna. 
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BILAGA 2. 
 
Tabell 3. Insamlandet av data över tiden 1994 - 1997. 
 
 
  1994  1995  1996  1997 
 Vår Höst Vår Höst Vår Höst Vår Höst 
Enkätkonstruktion  X       
Provenkät  X       
Enkätinsamling  X X      
Provintervju, föräldrar X (2)        
Intervju, föräldrar X (1) X (8)  X (4)   X (3) X (2) 
Deltagande miljö- 
observationer, barn 

 
 

   
X (7) 

 
X (1)

 
X (2)

 
X (5) 

 
X (4) 

Intervju, barn      X (5) X (8) X (4) 
Annat    SPSS     
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BILAGA 3. 
 
Översikt, intervjuer och deltagande observationer med barnen.   
 
 
Barnets namn/omr intervjuer/åk deltagande miljöobs/åk/  
    + väder, om speciellt 
 
Karla, K-stad  18/10 1996  17/11 1995  (i snöstorm) 
  åk 4  åk 3  
 
Kajsa och Karolin, 2/12 1996  9/11 1995  
K-stad  åk 7   åk 6 
 
Stina och Svea, 6/12 1996  16/10 1995   
S-sjö  åk 4   åk 3 
 
Boel, B-ängen 6/12 1996  18/10 1995  (i höststorm) 
  åk 7    åk 6   

 
Sissela och Sussy  9/12 1996  11/3 1996 (sol och kallt) 
S-sjö  åk 7  åk 6  
 
Klas, K-stad  6/3 1997  17/10 1996  
  åk 4   åk 4 
 
Sune,  14/4 1997  13/3 1997  (kall vind) 
S-sjö  åk 4  åk 4 (tills. med Sverker) 
  
Ferdinand och Fang  15/4 1997  19/3 1997 (i isande nordlig vind) 
F-stad  åk 7  åk 7  
 
Björn,  16/4 1997  12/10 1995  
B-ängen  åk 7   åk 6 
   
Blenda,  24/4 1997  11/10 1996  (strålande höstdag) 
B-ängen  åk 4  åk 4 (tills. med Barbara) 
 
Sixten,  14/5 1997  samma dag som intervjun 
S-sjö  åk 2  (sommarvarmt) 
 
Kalle, K-stad  22/5 1997  samma dag som intervjun 
   åk 1 
 
 
Kjell, K-stad  11/6 1997  samma dag som intervjun 
och Knut  åk 4  (varm försommardag) 
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Sigrid och Sonja, 4/9 1997  samma dag som intervjun  
S-sjö  åk 3  (fint sommarväder) 
 
Bodil, B-ängen 5/9 1997  samma dag som intervjun 
  åk 2  (tills. med Berit, åk 1)  
 
Fanny, åk 7  5/10 1997  samma dag som intervjun. Bara Filip 
och Filip,   åk 5  deltog (kall och solig höstdag).  
F-stad      
 
Kent och Kasper,  ingen intervju 6/10 1995 (fin, varm höstdag) 
K-stad  p g a flytt   åk 6 
 
Sven och Sivert, ingen intervju p g a  19/10 1995  
S-sjö  de inte ville  åk 6 
 
Faidon och Frej,  20/11 1997  23/10 1997 
F-stad  åk 4   
 
 
totalt 17 intervjutillfällen 
totalt 19 observationstillfällen 
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BILAGA 4. 
 
Översikt, intervjuer med föräldrar.   
 
Barnet/barnens  intervjuer med föräldrar   
namn och omr.     
  
 
 
Klas, Kvarterstad  8/5 1994. Båda föräldrarna var med*.  
 
Karla, Kvarterstad  20/10 1994. Hela familjen var med, 
   d v s även Dafnes storebror. 
 
Kajsa och Kalle,  24/10 1994. Intervju med mamman. 
Kvarterstad 
 
Boel, Barrängen 3/11 1994. Båda föräldrarna var med plus Boel.

  
Sissela och Sigrid,  3/11 1994. Intervju med mamman. 
Segelsjö 
 
Stina, Segelsjö 14/11 1994. Telefonintervju – p g a snöstorm – med 

pappan . 
 
Kent, Kvarterstad  23/11 1994, Intervju med mamman. 
 
Sven, Segelsjö  24/11 1994. Intervju med mamman. 
 
Björn, Barrängen   30/11 1994. Telefonintervju med pappan  
 
Blenda och Bodil,  21/9 1995. Intervju med mamman. 
Barrängen 
 
Sune, Segelsjö   26/9 1995. Intervju med mamman plus Sune. 
 
Ferdinand, Flygstad  2/11 1995. Intervju med mamman. 
 
Frida (som inte ville vara med), 7/11 1995. Intervju med pappan. 
Flygstad  
 
Sixten, Segelsjö  14/4 1997. Intervju med mamman. 
 
Frej, Flygstad  16/4 1997. Intervju med mamman. 
 
Kjell, Kvarterstad  27/5 1997. Intervju med mamman (plus pappan  

på slutet av intervjun.) 
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Filip och Fanny, Flygstad  5/10 1997. Hela familjen är med – även lillasyster 
   Fia. 
 

Faidon, Flygstad   19/10 1997. Båda föräldrarna plus syster 

 
Provintervju I,  5/5 1994. Telefonintervju med en mamma. 
Segelsjö    (pojke, 8 år) Denna intervju användes inte. 
 
Provintervju II,   8/5 1994. Intervju med en mamma, som delvis ingick 
Barrängen   i studien (Bosse, 8 år, gick en provpromenad med 
   mig, men den ingår inte i studien.) 
 
*Provintervju III 
Kvarterstad  8/5 1994. Intervjun med Klas´ föräldrar blev så bra 

att den kom att ingå i materialet.  
 
Totalt 18 plus två provtillfällen 
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BILAGA 5. 
 
Tabell 4. Antal föräldraintervjuer i respektive bostadsområde, tidpunkt för intervju 
samt antal barn i familjen. 
 

Område tidpunkt för 
intervjun 

antal vuxna som 
deltog i intervjun 

antal barn i familjen
 

    
Kvarterstad oktober -94 1 2 
 oktober -94 2 2 
 november -94 1 3 
 maj -94 2 1 
 maj -97 1 2 
totalt 5 intervjutillfällen 7 10 
    
Flygstad november -95 1 1 
 november -95 1 2 
 april -97 1 2 
 oktober -97 2 3 
 oktober -97 2 2 
totalt 5 intervjutillfällen 7 10 
    
Barrängen maj -94 (prov) 1 1 
 november -94 2 3 
 november -94 1 2 
 september -95 1 3 
totalt 4 intervjutillfällen 5 9 
    
Segelsjö november -94 1 3 
 november -94 1 3 
 november -94 1 3 
 september -95 1 3 
 april -97 1 3 
totalt 5 intervjutillfällen 5 15 
Totalt 19 intervjutillfällen 24 vuxna 44 barn  
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BILAGA 6. Texturvalsförfarande – exempel 
 
Detta är två korta utdrag, dels ur den deltagande miljöobservationen som jag gjorde 
tillsammans med Sigrid och Sonja i Segelsjö, dels ur den efterföljande intervjun. Jag har valt 
några stycken som – omarbetade – återfinns i den konstruerade berättelsen på sid. xx. Den 
deltagande miljöobservationstexten är mina minnesanteckningar medan intervjun är en exakt 
ordagrann utskrift från bandet. 
 
Utdrag ur den deltagande miljöobservationen:  
 
Vi står en stund utanför deras hus (stora hus och Sigrid har en jättetomt, tror jag, bakom en 
häck, med kaniner och katter). De säger att de mest leker på tomterna eller så är de (står) på 
vägen. De är nästan aldrig i Stora lekparken och tycker heller inte att det är något att se. Det är 
myggigt där och mörkt – inte så roligt.  Det är en som blivit misshandlad där. De rider inte 
men de cyklar till stallet ibland. Det finns en liten vanlig lekpark med gungor och sandlåda 
och där är de ibland och gungar. De tycker inte att lekparken heller är något att visa och de 
har för övrigt inget mer att visa nere hos sig, så jag vill gärna att vi går den andra vägen 
tillbaka även om det inte är deras skolväg – för att se den miljön och var alla bilar tar vägen 
som kör där Sigrid bor. (Det visar sig också bli en intressant upplevelse ...) Vi står i 
gräskanten och väntar att bilarna ska åka men den jättestora lastbilen kör fram och backar med 
sitt enorma släp och flickorna håller för öronen. Till slut när den hållit på trasslat i 
vägkorsningen en bra stund ... så åker den därifrån (som en galning – nästan upp på 
trottoaren). ”Där ser du”, säger flickorna! Så ska vi gå över. Då kommer en kvinna i en bil, 
ganska snabbt, och hon stannar inte och släpper över oss. De säger att de är rädda ibland för 
bilar. De får absolut inte gå över de stora lederna. Det får inte Sigrids äldre syskon heller 
(hennes storebror går i sjuan). 
 
Vi går förbi kyrkan och utmed en av trafiklederna och ser att trottoaren är ganska smal på den 
sidan. De håller med om det som Sixten sagt: att det är litet otäckt att gå utmed vägen här. 
Man kan ha glömt att knyta ett skosnöre och snubbla t ex.  
Däremot är den ganska nya cykelbanan på andra sidan väldigt bra. De får cykla genom 
tunneln och den cykelbanan till Konsum och handla godis. De säger att man kan gå där också 
och där är man faktiskt ”skild” från bilarna litet mer.  
Jag frågar vad de tycker om tunneln och de tycker att den är tråkig – det är klotter och trasigt 
glas (flaskor) och sönderslagna lampor. Nu är det galler för lamporna och det tycker Sonja är 
”trist”.  
 
Min kommentar avseende skillnaden på information under promenaden och den efterföljande 
intervjun: Som jag skrev i deras ”observation”: de är mycket goda informatörer båda två, men 
de var mer pratsamma när vi gick – nu håller de mest med mig. Det beror nog på hur jag 
frågar, men det beror nog i sin tur på att de redan berättat så mycket när vi var ute.   
 
Utdrag ur intervjun: 
 
i: finns det nå´n simhall eller nå´n bio som ni skulle vilja gå till 
Sigrid: nej, det finns nästan ingenting som vi – härute 
i: saknar ni nå´nting  
Båda: jaa 
i: jo, för jag har förstått att det inte finns så mycket saker att göra här ute 
Sigrid: några mer kiosker som man kan gå till – nära –  
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Sonja: den enda som finns är nästan ”Tobak” – och Konsum – fast den ”Tobaks” är nästan 
alltid stängd  
Sigrid: på lördagar är den det 
Sonja: och på söndagar 
i: ja, vad fånigt – det är väl på lördagar man vill köpa godis 
Sigrid: jag vill ha mer så´nt – kiosker 
 
Sonja: mycket natur är det här i alla fall 
i: ja det är det –  tycker ni någonting om hur det ser ut – om det är viktigt 
Sigrid: ja en del slänger papper och så´nt där 
Sonja: det är mycket skräpigt här i alla fall 
Sigrid: det borde finnas mer papperskorgar som man kan slänga i för annars måste man gå till 
nå´n affär eller nå´t så´nt där för att slänga 
Sonja: det ligger massa burkar  
Sigrid: det finns jättenågra papperskorgar här – jättenågra 
Sonja: det finns inte några papperskorgar i vårt område förutom i skolan 
Jag säger att det en svår fråga men 
i: ...vad tycker ni är viktigast – hur det ser ut – att man har fint runt omkring sig eller att man  
har kompisar 
Sonja: kompisar tror jag 
Sigrid: mm 
i: ja, jag tror det – även om man inte gillar att det är skräpigt så är det viktigare att man har 
kamrater ... tycker ni att det är bra att bo här 
Sonja: mm, förutom bilarna  
Sigrid: ja – det är nära till skolan också 
i: är ni i skogen och leker – bygger ni kojor  
Båda: neej 
Sonja: vi har aldrig gjort det  
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BILAGA 7. Centrala ord ur fyra barnberättelser  
 
 
Centrala ord i Karlas berättelse (Kvarterstad) 1:  
 
Alltid något att göra  
Alla kompisar bor runt omkring 
I Lunden och leker.  Eller ”bara är” med många detaljerade exempel på vad de gör 
Om alla som brukar vara med är där, brukar Karla vara prinsessa 
Plaskdamm i lekparken – vattnet var iskallt. Jättekul 
Lövkrig 
Fångar en groda  
Kompisen blev rädd för en fullgubbe 
Knäppa människor i grottorna i Lunden 
En syrenbuske som de brukar vara i med ett hål i mitten där man kan gå in och  
så syns man inte  
Och så finns det stigar som de springer på 
En hundpark som en bit av Lunden dit de brukar gå  
Sedan går de konstiga vägar. ”Jag hittar nästan överallt. Jag bara hittar – för jag gör det” 
Kolonilotter där Karla tycker att det är kul och gå.  De är så fina 
Fulast – trappan vid gångtunneln  
Om inte i Lunden så leker de hemma – på ”gården bakom”. 
”Gården framför” är den riktiga gården, men där är det bara en massa förbud  
På sätt och vis kan jag förstå det 
Fast det brukar vi göra ändå 
Leker att den som kör är galen 
Tunnlar med jättefina blommor 
Statyer – till exempel hästar. Den stora heter också Karla och den lilla heter Olle.  
Hästarna är bra för man kan rida på dem  
När det blir mörkt går Karla in. 
 
Centrala ord i Sigrids och Sonjas berättelse (Segelsjö): 
 
Leker oftast med varandra – ”Bara vi två” 
På sina tomter eller på vägen framför 
En stor lekpark men där är de nästan aldrig – inte så roligt där ...  
myggigt och mörkt och rykten om en som har blivit misshandlad 
Går till en liten park nära och gungar  
Cyklar till stallet och tittar på hästarna och de som rider och cyklar vi till Konsum och handlar godis 
Roligt att bara cykla omkring 
Ganska mycket trafik och ibland är de rädda  
Brukar ha sällskap till skolan – ”Det är roligt för man kan gå och prata och så”.  
Jättemycket trafik på morgnarna. Krångligt och vänta jättelänge för att komma över gatan. Många  
kompisar får skjuts.  
Tunneln de cyklar i är tråkig – klotter m m. 
Nya cykelbanan är bra. 
Nästan ingenting att göra 
Önskar kiosker som ligger nära 
Mycket natur men de leker aldrig i skogen 
 

                                                 
1 De utlyfta meningarna är att betraktas som resultat i och med att de är mina tolkningar och de svarar väl mot 
avhandlingens centrala begrepp: social responsivitet, plats/närmiljö, tillgänglighet, rörelsefrihet, lek/aktivitet och 
meningsfullhet. Jag lyft ut centrala ord ur alla berättelser utom Klas´, eftersom det redan fanns en berättelse från 
Kvarterstad.   
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Centrala ord i Filips berättelse (Flygstad)  
 
Trist att det saknas attraktioner – önskar sådana (mest på vintern). Åker till ett närliggande centrum. Åker till det 
närliggande Badet (på sommaren) 
I skogen är det jätteroligt 
Skyttegravar, skyttevärn och skyddsrum och äventyrslekar  
Jättebra med natur, men trist med alkisar – och rädd för (annars skulle han vara mycket mer i skogen).  
På baseballplanen och två gårdar en bit från skolan.  
På biblioteket plus en bio också.  
Skulle vilja få åka in själv till staden 
Hittade inte ut från gården 
Jättelugnt (jämfört med staden) men har man bott här hela livet då tycker man att det är litet så där  
Litet äckligt att cykla på Allén 
Puschad av bussar eller skäll av gamla tanter 
Äckligt vid rampen i parken – tonårsgäng som är litet läskiga 
Ungdomsgården, jobbigt många som bråkar 
Litet läskigt att gå här (där Filip bor) på kvällarna – man kanske ser någon svart skugga (en skummis) 
Allén inte oroande för man ser folk  
Restaurangen hade blivit nedbränd. 
 
Centrala ord i Björns berättelse (Barrängen) 
 
Cyklar eller går i tunneln 
Inte om killar kastar isiga snöbollar ned i tunneln 
Över gatan istället är jätteläskigt  
Rolig nedförsbacke om man cyklar 
Gäng med mopeder – då vågade han inte cykla förbi (tog en annan väg)  
Tycker inte om att cykla i mörker men gör det ändå 
När det är ljust så får Björn cykla litet överallt: ”Nu sticker jag dit och dit” 
I skogen brukar de vara och leka – många exempel. Kul. 
Egna tomten är fin med ett berg – där brukar de leka 
Spelar fotboll  
Har gårdsbandylag – spelar på gatan utanför  
Bara en galning i 30-årsåldern, som bor här, kör en MC. 
Bästa kompisen har flyttat – det är jättemånga som har flyttat 
Många exempel på minnen: ”Där var det verkligen kul” ” Här bodde en farbror i rullstol. Han har alltid bott här 
med sina katter. Det är sådant man aldrig glömmer”. 
Säkra gårdar 
Mycket liv här – både barn och vuxna (i en del av radhusområdet) 
Daniel får göra allt han vill nu. Det är jättebra här och skolgården.  
Och ett år senare: 
Aldrig till ungdomsgården eller staden 
Spelar fortfarande bollspel på sin gata 
Tycker att det bästa med området är att det är tyst – nästan aldrig någon ute 
Inte så viktigt hur det ser ut – mest att det är lugnt 
Att det finns litet skog gör inget. 
Björn känner frisören. Han är juste – och han i kiosken är rätt så rolig. Han brukar prata turkiska.  
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BILAGA 8. Fördelning av 523 resp. 732 elever.  
     
Tabell 5. Fördelning av 523 elever (antal och procent) per område och årskurs samt kön 
      
      
Område Årskurs två Årskurs fem Totalt 

 pojkar flickor pojkar flickor antal 
 % % % % % 

      
Segelsjö   37 (30)   32 (26)   25 (21)  28 (23) 122  (23) 
      
Barrängen   33 (39)   31 (36)  16 (19)    5 (  6)   85  (16) 
      
Flygstad   73 (34)   62 (29)  33 (15)   46 (22) 214  (41) 
      
Kvarterstad   40 (39)   29 (28)  19 (19)  14 (14) 102  (20) 
      
Totalt 183 (35) 154 (29)  93 (18)  93 (18) 523 (100) 
  
  
Tabell 6. Fördelning av 732 elever (antal och procent) per område och årskurs samt kön  
      
      
Område Årskurs två Årskurs fem Totalt  

 pojkar flickor pojkar flickor antal 
 % % % % % 

      
Segelsjö   37 (30)   32 (26)   26 (21)   28 (23) 123  (17) 
      
Barrängen   42 (43)   35 (36)   16 (16)     5 (  5)   98   (13) 
      
Flygstad   73 (33)   62 (28)   38 (17)   48 (22) 221  (30) 
      
Kvarterstad   98 (34)   73 (25)   66 (23)   53 (18) 290  (40) 
      
Totalt 250 (34) 202 (28) 146 (20) 134 (18) 732 (100) 
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BILAGA 9. Bortfall av elevenkäter i skolor som besöktes personligen.  
 
Tabell 7. Bortfall av elevenkäter, uppdelat på de skolor som besöktes personligen  
 
Skolor som besöktes personligen 
   
   
   
 URVAL BORTFALL 
   
Segelsjöskolan 124  1 
   
   
Barrängsskolan   98  0 
   
   
Flygstadskola I 110  4 * 
   
   
Flygstadskola II   57  0 
   
   
Flygstadskola III   68 10 * 
   
   
Kvarterstadskola I 168  1 
   
   
Kvarterstadskola II   78  0 
   
   
Totalt (via besök) Urval Bortfall 
   
 703 16 (2%) 
 
(* innebär att några enkäter lämnats kvar hos läraren, för att skickas in senare)



 185

BILAGA 10. Enkäter som skickats hem till eleven. 
 
Tabell 8. Skolor vars elever fick enkäter hemskickade via målsman 
 
 
 URVAL BORTFALL 
   
Kvarterstadskola II 14  1 
   
   
Kvarterstadskola III 17  9 
   
   
Kvarterstadskola IV 38 15 
   
   
Kvarterstadskola I  1  0 
   
   
Totalt (via brev) Urval Bortfall 
   
 70 25 (36%) 
   
   
TOTALT, samtliga 
enkäter 

URVAL BORTFALL 

   
 773 41 (5%) 
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BILAGA 11. Bortfall för enskilda frågor. 
 
Tabell 9. Bortfall för enskilda frågor av 523 enkäter 
 
Fråge-nr Fråga Bortfall i %
   
 Bakgrundsvariabler  
 Kön 0 
 Ålder 4 
 Årskurs 0 
 Klass 7 
 Skola 0 
 Adress 0 
   
 Till och från skolan  
1 Hur kom du till skolan idag? 0 
2a Hade du sällskap med någon idag? 1 
2b Med vem? 1 
3 Följs du av någon vuxen, på väg till skolan, över en gata pga trafik? 7 
4 Hur kommer du hem från skolan? 4 
5a Kommer du att ha sällskap med någon hem från skolan? 4 
5b Med vem? 0 
   
 Att vara ute själv och vad man får/inte får göra  
6a Har du någon cykel? 4 
6b Får du  cykla utan vuxen? 0 
6c Skulle du vilja? 0 
6d Var får du cykla själv? 0 
7 Får du gå över stora gator med mycket trafik själv? 3 
8 Får du åka buss själv? 1 
9 Får du åka T-bana/pendeltåg själv 2 
10 Får du gå/åka till kamrater själv 2 
11a Går du på någon aktivitet efter skolan eller på helgerna? 2 
11c Hur kommer du dit? 1 
11d Har du sällskap med någon? 6 
12 Får du vara ute när det är mörkt? 3 
   
 Barnen och trafiken  
13 Är du rädd för bilar när du ska gå över en gata? 14 
14 Pratar ni om trafik i skolan? 4 
15 Har du hört talas om någon olycka här i området? 3 
16 Har du själv varit med om någon trafikolycka, eller att det nästan 

blev en olycka? 
 
2 

   
 Barnen och deras grannskap  
17 Var tycker du att det är roligast att leka, eller bara vara, nu på 

”aktuell årstid”? 
 
3 

18 Får du ta hem kamrater? 3 
19a Har du någon favoritplats ute? 3 
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21a:42 Om det finns ett Centrum där du bor, får du gå/åka dit själv på 

dagen? 
 
10 

21a:43 Om det finns ett Centrum där du bor, får du gå/åka dit själv på 
kvällen? 

 
17 

21b Det finns inte något Centrum  
*(76) 

22a Har du några regler att du inte får gå längre bort än till en bestämd 
plats? 

 
15 

23a Är det något du vill ändra på utomhus där du brukar vara eller 
kanske skulle vilja vara? 

 
4 

 * Denna bortfallsprocent är i sig ointressant, men ligger till grund 
för frågorna 21a och 21b. 
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BILAGA 12. Aktuell månad för undersökningstillfället. 
 
Tabell 10. Aktuell månad för undersökningstillfället per skola 1994/95 
 
 
Skola Årstid vid skolbesök/undersökningstillfället 
  
Segelsjöskolan Vinter         (februari) 
  
Barrängsskolan Höst/vinter (december) 
  
Flygstadskola I Vår             (mars) 
  
Flygstadskola II Vår             (mars) 
  
Flygstadskola III Vinter         (februari) 
  
Kvarterstadskola I Höst          (november)  

samt för en klass Vinter (februari)  
  
Kvarterstadskola II Höst/vinter (december) 
  
  
 Årstid för utskick av enkäter 
  
Kvarterstadskola II Vår            (mars) 
  
Kvarterstadskola III Vår            (mars) 
  
Kvarterstadskola IV Vår            (mars) 
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BILAGA 13. Årskurs- och könsfördelning av 523 resp. 732 barn.  
 
Tabell 11. Årskurs- och könsfördelning av antalet deltagande barn i undersökningsområdet. 
 
Årskurs Pojkar Flickor Totalt 
 n = 276 n = 247 N = 523 
 % % % 
    
Årskurs två 35 29 64 
n = 337    
    
Årskurs fem 18 18 36 
n = 186    
    
Totalt 53 47 100 
N = 523    
  
  
  
  
Tabell 12. Årskurs- och könsfördelning av det totala antalet deltagande barn.  
 

 

Årskurs Pojkar Flickor Totalt 
 n = 396 n = 336 N = 732 
 % % % 
    
Årskurs två 34 28 62 
n = 452    
    
Årskurs fem 20 18 38 
n = 280    
    
Totalt 54 46 100 
N = 732    
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BILAGA 14.       

 
Detta handlar om Dig,  
 
om när du är ute och litet till ! 
 
 
 

      
       
 
 
Först kommer en text där du bara behöver fylla i tomrummen 
 
 
 
Jag är en   . . . . . . . . . . .som heter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .och är . . . .år. 
 
Jag går i klass. . . . . . .i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Jag bor på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för Barn- och Ungdomsvetenskap 
Mia Heurlin-Norinder 
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IDnr 1:01-04 
Kortnr 1:05=1 
 
kön 1:06 
ålder 1:07-08 
 
årskurs 1:09 
klassbeteckning 1:10-11 
skola 1:12-13 
 
adress 1:14-15 
 
 

       
 
Svara nu på varje fråga genom att sätta ett kryss (x) i en av rutorna.  
 
Fortsätt sedan till nästa fråga eller följ pilarna. 
 
 
Till och från skolan 
 
 
1) Hur kom Du till skolan idag? 1:16 

    (Kryssa bara i en ruta) 
   gick hela vägen    1 

   cyklade        2 

   åkte buss        3 

   åkte bil        4 

   på annat sätt        5 (skriv hur) . . . . . . .  . . 
 
1a) Om du brukar komma till skolan på något annat sätt, kan du skriva det här: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
2a) Hade Du sällskap med någon idag? 1:17 
 
 nej    1   ja    2 
                    
    b)  med vem? 1:18 
         (Kryssa bara i en ruta) 
            förälder           1 
    annan vuxen           2 
    kamrat           3 
           syskon           4 
    förälder och barn    5 
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3) Följer en vuxen dig över någon gata på väg till skolan, för att det är 
mycket trafik? 1:19 
 
 nej    1   ja    2 
 
 
4) Hur kommer du hem från skolan idag? 1:20 
    (Kryssa bara i en ruta) 
   går hela vägen    1 
   cyklar      2 
   åker buss      3 
   åker bil      4 
   på annat sätt      5(skriv hur) . . . . . . . . . 
 
 
5a) Kommer du att ha sällskap med någon när du går hem idag? 1:21 
 
 nej    1   ja    2 
                   
    b) med vem? 1:22 
        (Kryssa bara i en ruta) 
              
    förälder        1 
    annan vuxen        2 
    kamrat        3 
          syskon        4 
    förälder och barn  5 
    vet inte        6 
 
 
Att vara ute själv 
 
 
6a) Har du någon cykel? 1:23 
 
 nej  1  ja  2 
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   6b) Får du cykla utan vuxen?1:24 
 
        ja      1      nej      2 
                                  
 
    c) skulle du vilja? 1:25 
 
                        ja  1 nej  2 
 
                 
    d) var får du cykla själv? 1:26 
   (flera kryss om du vill) 
 
   på cykelvägar     1 
   på små gator (litet bilar)     2 
   på stora gator (många bilar)   3 
 
 
7) Får du gå över stora gator med mycket trafik själv? 1:27 
 
 nej    1  ja    2 
 
 
8) Får du åka buss själv? 1:28 
 
 nej    1  ja    2 
 
 
9) Får du åka tunnelbana (eller pendeltåg) själv? 1:29 
 
 nej    1  ja    2 
 
 
10) Får du gå (eller åka) till kamrater själv? 1:30 
 
 nej    1 ja, till några    2 ja, till alla    3 



 194

11a) Går du på någon aktivitet (idrott, musik eller annat) efter skolan eller 
på helgerna? 1:31 
 
 nej    1  ja   2 
                  
 
   b) Vad?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
               
   c) Hur kommer du dit? 1:32 
        (Kryssa bara i en ruta) 
 
   går hela vägen    1 
         cyklar      2 
   åker buss      3 
   åker bil      4 
   på annat sätt      5 
              
 
   d) Har du sällskap med någon?  
   1:33 
 
        ja    1  nej    2 
 
 
   e) Om du har flera aktiviteter  
   och tar dig på olika sätt till de  
   olika ställena, kan du skriva om  
   det här:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
12) Får du vara ute när det är mörkt? 1:34 
 
 nej   1 ja, med kamrat   2  ja, själv   3 
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Om trafik 
 
 
13) Är du rädd för bilar när du ska gå över en gata? 1:35 
 
 nej    1  ja    2  ibland    3 
                                 
 
   Berätta:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
14) Pratar ni om trafik i skolan? 1:36 
 
 nej    1  ja    2 
 
 
15) Har du hört talas om någon trafikolycka här i området ? 1:37 
 
 nej    1  ja    2 

 
Berätta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
16) Har du själv varit med om en trafikolycka, eller att det nästan blev en 
olycka? 1:38 
 
 nej    1  ja, det blev nästan en olycka           2 
   ja, jag har varit med om en olycka  3 
 
Berätta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Favoritplatser och litet till 
 
 
17) Var tycker du att det är roligast att leka, eller bara vara, nu på 
hösten?1:39 
 
 ute    1  inne    2 lika roligt ute och inne    3 
 
 
18) Får du ta hem kamrater? 1:40 
 
 nej    1  ja    2 
 
 
19) Har du någon favoritplats ute? 1:41 
 
 nej    1   ja    2 
           
     
 
    b) Var?. . . . . . . . . . . . . . .
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
20) Vad tycker du allra bäst om att göra? 
 
a) ute?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
b) inne?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
21a)  Om det finns något Centrum där du bor, får du gå/åka dit själv (eller 
 med en kamrat)? 
 
 på dagen:  1:42 ja    1  nej    2 
 
 på kvällen: 1:43 ja    1  nej    2 
 
 
b) Det finns inte något Centrum    1:44 
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22a)  Har du några regler att du inte får gå längre bort än till en bestämd 
plats? 1:45 
 
 nej    1  ja    2 
            
 
   b) Vilken plats?. . . . . . . . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
23) Är det något du vill ändra på utomhus där du brukar vara eller kanske 
skulle vilja vara? 1:46 
 
 nej    1  ja    2 
            
 
      b) Vad vill du ändra på?. . . . . . . 
.               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      c) Varför?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
TACK FÖR ATT DU HJÄLPTE TILL MED ATT SVARA PÅ 
FRÅGORNA! 
 

      
1:47-50 
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BILAGA 15. 
 
Tabell 13. Barns färdsätt till aktiviteter 
 
Barns färdsätt till aktiviteter2 
         
         
 
 

OMRÅDE 
 

     
 Kvarterstad Flygstad Segelsjö Barrängen 

 åk 2 åk 5 åk 2 åk 5 åk 2 åk 5 åk 2 åk 5 
 n=44 n=22 n=87 n=61 n=53 n=46 n=40 n=20 
 % % % % % % % % 

         
Färdsätt         
         
Går 61 55 56 44 28 9 43 25 
         
Cyklar   9   5   2   3   0   2 10 30 
         
Åker bil 11 0 30 15 70 70 43 35 
         
Annat 
färdsätt 

 
18 

 
41 

 
12 

 
38 

 
2 

 
20 

 
  5 

 
10 

 
 

                                                 
2 I tre spalter blir totala procentsumman 101, vilket beror på avrundning. 
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BILAGA 16
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BILAGA 17
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BILAGA 18
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BILAGA 19
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BILAGA 20 Kvarterstad

1. Kolonistuga i Lunden. Stadsbebyggelsen inpå knutarna.

2. Barnen visade sig ha sina bakvägar.

3. Platsen för hisskull.

4. Kalles roliga port i ”vita huset”.

5. Ovala huset och druvklasestatyn.

6. Exempel på Kvarterstads arkitektur.
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BILAGA 21 Flygstad

1, Affärslivet.

2. Ett så kallat landmärke.

3. Klassisk koja.

4. Plats för lek på fältet.

5. Torget och allén.

6. En infartsgata till Flygstad.
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BILAGA 22 Segelsjö

1. Rosa kyrkan.

2. Resterna av den stora lekplatsen.

3. Trafikhinder

4. En typisk väg inne i villaområdet.

5. Den komplicerade korsningen nära skolan.

6. Segelsjö Centrum.
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BILAGA 23 Barrängen

1. Fotbollsspel mellan husen.

2. En av många gångtunnlar.

3. Radhusvy.

4. Exempel på lekgård.

5. Minirondell inne i bostadsområdet.

6. Gångväg.
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BILAGA 24
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BILAGA 25
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BILAGA 26
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BILAGA 27
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BILAGA 28
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BILAGA 29
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BILAGA 30



215

BILAGA 31



BILAGA 32. Fem figurer som illustrerar resultaten i kapitel 5.

Figur 2. Andel barn med olika färdsätt till skolan1.

                                                
1 Svarsalternativen ”gick” och ”cyklade” har slagits samman i figuren. Dels hade bara 3% av barnen kryssat för
att de hade cyklat till skolan, dels ansåg jag att båda färdsätten innebar rörelsefrihet och kunde jämställas.  Med
”annat färdsätt” menas någon form av kollektivtrafik.
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Figur 3. Andel barn med olika transportsätt till skolan och eventuellt sällskap (årskurs 2).

Figur 4. Andelen barn som åkte bil till skolan2

                                                
2 Till frågan, Hur kom du till skolan idag?, fanns en öppen följdfråga, där barnen kunde skriva om de brukade  ta
sig till skolan på något annat sätt den aktuella undersökningsdagen än vad de kryssat för. 69 barn av 523 hade
fyllt i ett annat alternativ. Angående Segelsjö, där bilåkning var vanligast, sjunker siffran från 55 % till 43 % (åk
2) och från 30 % till 25 % (åk 5).
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Figur 5. Andelen barn som åkte bil till fritidsaktiviteter

Figur 6. Andelen barn som gick till skolan utan vuxens sällskap i England 1971 och 1990 och
i fyra områden i Sverige, 1994/95
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