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Abstract 

This study has as an objective to compare and evaluate the living conditions of two immigrant children 

residing in different places in Sweden. Given that immigrants often are looked upon as a social and 

physical vulnerable group in relation to disadvantageous socioeconomic conditions the children's lives 

were analyzed in relation to four public health objects.  

     By using Runkeeper, GIS, Equipop data, time geographic material, telephone conversations and a 

web survey the children lives are analyzed within their activity spaces. The children formed their lives 

in different socioeconomic environments and adapted their lives after their conditions. The perspective 

on individual level can be put in contrast with studies based on society level. In relation to this the 

lives of these two children are observed as deviant because they showed a good health status in social 

and physical aspects. Some theories and hypothesis could be verified and some of these could be 

falsified.  

 

Keywords: Activity spaces, immigrant, socioeconomic conditions, health status.  
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1.0 Inledning 

 

Segregation är ett omtalat ämne som ofta analyseras utifrån bostad och arbetsplats eller skola beroende 

på individen som studeras (Acevedo – Garcia et al. 2008; Odoi et al. 2005; Santos et al. 2010; SCB 

2007; Wong & Shaw 2011; Wood 2005). En grupp som ofta är fokus för studier som rör segregation 

är människor med utländsk bakgrund. Detta för den socioekonomiska utsattheten som deras 

levnadsvillkor medför och som gör att dem får avstå direkt eller indirekt från grundläggande 

förutsättningar såsom vård (Wood 2003).    

     Även om analysen av segregation på bostads- eller arbetsplatsnivå kan ge oss en bild av en individs 

grad av segregation inom en viss arena, kan segregationen ta sig uttryck inom andra områden som 

utelämnas från studier men som kan vara betydelsefulla ledtrådar som kan ge oss inblick i en 

människas liv.   

     Människan vistas i olika platser under sin vardag och trots att bostaden, arbetsplatsen och skolan 

uppfyller en viktig roll i en persons liv kan exempelvis en mötesplats vara mer eller lika avgörande 

socialt och fysiskt för individens tillvaro än någon annan plats (Cohen & Syme 1985). Dessutom kan 

exempelvis denna mötesplats göra så att individen får känna sig integrerad snarare än segregerad. Av 

den anledningen studeras istället i detta arbete två barns liv utifrån sina aktiviteters utrymmen, som på 

engelska kallas activity spaces (Wong & Shaw 2011). Detta begrepp är svårt att definiera men 

betydelsen kan sammanfattas som att det står för alla områden och platser som en person vistas i under 

ett dygn.  

     I vilken utsträckning barn nuförtiden är fysiskt aktiva är ett ämne som hälsomässigt väcker intresse 

(FHI Internet 2012). Detta på grund av att fysisk inaktivitet blir allt vanligare hos barn och för att det 

för med sig såväl fysiska som psykiska konsekvenser. Även för detta fenomen blir barn med utländsk 

bakgrund utpekade, vilket gör att klyftor blir markanta vad gäller grad av fysisk aktivitet som barn 

från olika grupper ägnar sig åt (Nordström 2002). Detta för att det anses finnas en koppling mellan 

socioekonomi och tillgång till fysiska aktiviteter som är knutna till föreningsliv. Å andra sidan anses 

den spontana idrotten och förekomsten av gröna ytor samt av attraktiva lokaler gå i nedgång som 

konsekvens av förändringar som skett i stadsmiljön (Statens folkhälsoinstitut 2005). Detta är dock 

något som inte har studerats närmare i någon större utsträckning och som heller inte har analyserats 

utifrån en etnisk synvinkel.   

     I och med att människor med utländsk bakgrund ofta befinner sig i ett socioekonomiskt underläge 

anses dem socialt sett vara sårbara i den bemärkelsen att dem påverkas av den låga sociala 

sammanhållningen som uppstår i ett samhälle med stora inkomstskillnader (Wilkinson & Marmot 

2003; Melinder & Schaerström 2005). Dock kan detta inte generaliseras och betraktas som ett problem 

när det sociala stödet, som kan uppfyllas inom en begränsad krets, möjligen täcker de mänskliga 

sociala behoven.  

     I detta arbete gjordes det ett urval av två barn med liknande etniska härstamning men som är 

bosatta i olika orter med skilda socioekonomiska förutsättningar. Levnadsvillkoren för dessa två barn 

kan betraktas som avvikande från vad samhället förknippar barn med utländsk bakgrund med. I och 

med detta anses det att vara relevant att studera dessa barns aktivitetsutrymmen och på så sätt 

analysera vilka mönster som kan uppkomma trots de geografiska olikheterna och de socioekonomiska 

skilda förutsättningarna. I vilken utsträckning barnen interagerar med bekanta, gör nytta av gröna ytor, 

är fysiskt aktiva, med mera är några av frågorna som detta arbete försöker reda ut. Dessa 

frågeställningar sätts i sin tur i kontrast med teorier som ofta uttalar sig missgynnande gentemot 

personer med utländsk bakgrund, vilka ofta betraktas som en sårbar grupp i samhället.  



 Camila Cárdenas 

 

6 
 
 

1.1 Bakgrund  

 

 

Platsens betydelse för barns utveckling 

Enligt Daniels et al. (2008: 219-235) är platsen där vi föds och där vi bor av betydelse för att förutse 

hur vi kommer att dö. Med detta menas att ett barn som fötts i ett område som präglas av välstånd 

uppvisar större chanser att uppnå välstånd i livet då resurserna som finns där leder till att individen får 

bl.a. hälsovård av bättre kvalitet och det leder till att individen kan utvecklas i en tryggare tillvaro 

(ibid.).  

 

 

Personliga geografier 

Enligt Shaerström et al. (2011) bidrar platsen till välbefinnande och hälsa. Detta inbegriper inte enbart 

att platsen kan vara biologiskt gynnsamt utan även att platsen är meningsbärande och representerar 

psykologiskt, socialt och existentiellt välbefinnande för människor. Med andra ord kan hälsan 

påverkas av platsens fysiska förutsättningar och av relationen vi har till den. Det hävdas att det finns 

två inriktningar gällande personliga geografier, den ena är relaterad till förankringen till platsen och 

den andra till vår interaktion i de sociala rummen. Med förankring menas att vi människor skapar ett 

nätverk av sociala relationer eller att vi genomför aktiviteter som förknippas med en plats (Schaeström 

et al. 2011:60). Lek är ett exempel på aktivitet som utspelar sig i bestämda platser och som medför 

välbefinnande samt utveckling av kreativitet, vilken är en viktig beståndsdel för barns hälsa 

(Schaerström et al. 2011:62). Med sociala rum menas i sin tur rummet där människors liv tar sig 

uttryck. Dessa rum är socialt konstruerade men ändå kopplade till materiella objekt.    

     I kontrast till vad som beskrivs ovan menar Shaerström et al. (2011:51) att personliga geografier 

inte kan betraktas endast utifrån ett individuellt perspektiv då hälsa påverkas även av makrostrukturer.  

      

 

Människas livsvillkor 

Den rumsliga analysen av livsmiljöer underlättar förvärvningen av kunskaper som får oss att förstå 

människas livsvillkor. Det sista är ett av de centrala studieobjekten inom geografin och i detta arbete 

belyses infallsvinkeln inledningsvis så att det geografiska angreppssättets närvaro enklare kan 

betraktas av läsaren. Nedan redovisas en modell som har anpassats efter temat, ämnet och frågorna 

som analyseras i detta arbete (se Figur 1): 
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                          Figur 1. Modell publicerad av geografiprogrammet som redogör för  

                                        människans livsvillkor, sårbarhet och risker. Anpassad efter 

                                        arbetets tema och ämne.   

 

 

Folkhälsomålen 

Med syfte att uppnå god hälsa på lika villkor för samtliga invånare i Sverige har elva hälsomål skapats 

(FHI 2012 Internet; Melinder & Schaerström, 2005). Dessa hälsomål bygger på ca 200 indikatorer av 

främst social- och ekonomisk karaktär. Av dessa elva målen anses fyra stycken ha en nära koppling 

med vad som det här arbetet avser analysera. Målen är följande: 

1- Delaktighet och inflytande i samhället 

2- Ekonomisk och social trygghet 

6- En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård  

9- Ökad fysisk aktivitet  

Varje folkhälsomål determineras av ett antal indikatorer som bestämmer i vilken utsträckning målen 

uppföljs trots att det inte existerar önskvärda mått på dessa ännu. För specifikation om vad varje 

målområde betyder har rapporter samlats in utgivna av Folkhälsoinstitutet som uppfyller en funktion 

av kunskapsunderlag för varje mål. Dessutom har detta material kompletterats med aktuell 

folkhälsodata som FHI har sammanställt. Detaljer och specifikation om varje mål redogörs för nedan: 

Delaktighet och inflytande i samhället 

Utifrån Melinder & Schaerström (2005) är delaktighet och inflytande i samhället en av de mest 

grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Anledningen till att dessa anses vara relevanta är att 

dem bidrar till att människor får känna samhörighet med samhället. Om inte individer har möjlighet att 
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påverka sina egna livsvillkor eller det samhälle de lever i blir både delaktigheten och inflytandet 

påverkade (Statens folkhälsoinstitut 2010). I rapporten utgiven av Statens folkhälsoinstitut belyses 

främst valdeltagandet som indikator men även socialt stöd och socialt deltagande är några av 

faktorerna som upplyses och som har en nära relation med vad studien analyserar. I rapporten framgår 

det att social isolering är lika skadligt för människan som alkoholbruk eller tobaksbruk. Detta är ett 

skäl till att social isolering studeras i arbetet.  

     Det lyfts fram innebörden av att barn får ha ett visst inflytande över frågor som gäller dem själva, i 

vilka exempelvis boende och närmiljö ingår. Det hävdas att personer födda utanför norden uppvisar 

lägre socialt- och kulturellt deltagande än den infödda befolkningen, vilket avspeglar betydelsen av att 

studera barn med utländsk bakgrund. Personer med sjuk- eller aktivitets ersättning och arbetslösa 

påstås i sin tur sakna emotionell och praktiskt stöd.  

     Något som utmärker detta mål är hur förknippat det är med människas livsvillkor, vilket är 

angreppssättet som analyseras inom geografin. Människas livsvillkor exemplifieras här genom att en 

viss grupp, nämligen människor med utländsk bakgrund, och exponeringen för segregeringen och 

isoleringen belyses. För förtydligande av detta hänvisas läsaren till Figur 1.  

     Numera har FHI (2012 Internet) utvecklat folkhälsodata över fler indikatorer som målområdet ett 

omfattar. Dessa är emotionellt stöd, utsatthet för kränkande behandling, tillit till andra människor och 

praktiskt stöd.  

Ekonomisk och social trygghet 

Detta mål omfattar känslan av trygghet, vilket hävdas vara en subjektiv känsla men som anses vara 

centralt för att upprätthålla de mänskliga behoven (Statens folkhälsoinstitut 2005). Även här görs det 

anspråk på människas livsvillkor då i vilken utsträckning livsvillkoren är säkra eller osäkra, tycks ge 

upphov till tryggheten som individen upplever. Tryggheten i sig påverkar en individs rörelsefrihet, 

vilket följaktligen påverkar dennes fysiska aktivitet och rekreation. Å andra sidan är den sociala 

tryggheten nära knuten med solidaritet, som tar sig uttryck i starka samhällsgemenskaper och som 

anses vara grundpelaren för en god hälsa (Melinder & Schaerström 2005: 347).  

     I en kontext av ekonomisk trygghet anses vissa grupper vara mer ekonomiskt utsatta än andra i 

samhället. Detta för att individer som missgynnas ekonomiskt löper större risker att drabbas av 

psykisk ohälsa. Dessa grupper representeras av bl.a. låginkomsttagare och arbetslösa, vilka är grupper 

som finns representerade i detta arbete.  

     Utifrån aspekterna som beskrivs ovan har indikatorer såsom arbetslöshet, brott och inkomst valts 

för att representera såväl socialt som ekonomiskt trygghet.  

 

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvården är oumbärliga beståndsdelar i ett hälsosamt samhälle. Arbete för att främja 

hälsa och för att förebygga sjukdomar anses vara avgörande för att leda en välfungerande vård och 

behandling. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2005) är dödlighet indikatorn som beskriver i vilken 

utsträckning hälso- och sjukvården är hälsofrämjande men denna indikator förekommer inte i 

folkhälsodatan som FHI (2012 Internet) har framställt. Däremot har fler nya indikatorer gjort inträde, 

vilka är antal hälsofrämjande sjukhus, antal ungdomsmottagningar samt ungdomar mellan 13-23 år 

och även efterfrågan av hälso- och sjukvård samt hälsoutfall. De två sista samt antal hälsofrämjande 

sjukhus kommer inte att tas upp i detta arbete då kopplingen till vad studien syftar på anses vara svagt.   
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Ökad fysisk aktivitet  

Fysisk inaktivitet är ett fenomen som sker i allt större utsträckning och drabbar främst 

låginkomsttagare samt personer med utländsk bakgrund. Dess konsekvenser yttrar sig i förekomsten 

av olika sjukdomar som exempelvis fetma (Statens folkhälsoinstitut 2005). Några av faktorerna som 

anses ha gett upphov till ökad stillasittande hos barn är förändringar i stadsmiljön, transport samt fritid 

och föreningsliv.  

     Separerade gång- och cykelbanor samt attraktiva lokaler - och grönytor är fysiska miljöer som 

uppmuntrar individer till att vara fysiskt aktiva (Statens folkhälsoinstitut 2005). Omvandlingen av 

dessa fysiska miljöer anses vara en bidragande orsak till att människor blir allt mindre aktiva. Den 

spontana idrotten är den som har minskat framförallt bland barn och detta har gett upphov till att 

klyftor skapats bland barn- och ungdomsgrupper vad gäller levnadsvillkor och motionskultur.  

     Förr i tiden hade de flesta människor tillgång till affärer och service inom gång- eller cykelavstånd, 

vilket främjade den fysiska aktiviteten. Detta har påverkats av trenden om anpassning av fysiska 

miljöer till bilar, som har lett till att människor numera förflyttar sig med hjälp av färdmedel istället.  

     Transport och trygghet är två saker som går i hand då samhällsutvecklingen har medfört att färre 

barn promenerar eller cyklar till skolan och att de istället får skjuts med bil. Föräldrarnas oro har även 

bidragit till att barn vistas allt mindre utomhus än vad de gjorde förr i tiden, framförallt i storstäderna 

(ibid.). 

     Indikatorn som användes av Statens folkhälsoinstitut (2005) för att utvärdera barns fysiska aktivitet 

var minst betyget godkänd i skolämnet idrott och hälsa. Av detta skäl förfrågas de undersöktas barns 

betyg i idrott och hälsa i detta arbete trots att FHI (2012 Internet) inte inkluderar denna indikator i 

folkhälsodatan längre. Numera står aktivitet och inaktivitet som två skilda indikatorer för målområdet 

nio.  

      

 

1.2 Syfte  

 

Som utgångspunkt i ett urval av folkhälsomålen skapade av Folkhälsoinstitutet som behandlar såväl 

sociala - emotionella som fysiska aspekter av hälsa är förhoppningen i den här studien att analysera i 

vilken utsträckning dessa uppnås inom två barns aktivitetsutrymme. Detta med hänsyn till de skilda 

socioekonomiska förutsättningarna som gestaltar sig i varje aktivitetsutrymme som sträckte sig över 

olika orter.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Hur påverkas ett barns fysiska tillstånd och sociala liv av dennes rörelsemönster med hänsyn till 

socioekonomiska förutsättningarna inom sitt aktivitetsutrymme?  
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1.4 Avgränsning  

 

Rumslig avgränsning  

Det ena området är Bredäng, en stadsdel från söderort, som tillhör Stockholms kommun. Det andra 

området är Bålsta, som hör till Håbo kommun och som tillhör Uppsala län.  

 

Tidsmässig avgränsning  

I och med att förhoppningen med detta arbete är att ge en så aktuell bild som möjligt av barn med 

utländsk bakgrunds livsvillkor i skilda miljöer, har det använts data och material som gäller f.o.m. 

2008 och framåt. Dock görs det bruk av olika verk som getts ut ännu längre bak i tiden.  

 

Urval av målpopulation  

Urvalet som användes för att välja ut individer som skulle undersökas var av typ bedömningsurval 

(Claësson 2010 muntligt). Denna urvalstyp ingår i kategorin av icke- slumpmässiga urval och utgår 

från att valet av elementer redan i förväg bedöms som intressanta för undersökningen.  

     Eftersom några av variablerna som skall tillämpas i studien är etnicitet/ras och inkomstskillnader 

har två barn från samma etniska ursprung och bosatta i två olika orter ansetts vara lämpliga att 

undersöka.  

Samtliga två är barn till utländska föräldrar, nämligen från Chile. Barnen är i åldrar 13 och 15, vilket 

innebär att båda går i grundskola (ibid.).  

 

Faktamässig avgränsning 

Ett urval av kurslitteratur gjordes utifrån ämnen som behandlades i detta arbete. Här menas att 

kurslitteratur för medicinsk geografi och humangeografi ansågs vara grunden för kunskaperna som 

tillämpades i arbetet. När ämnet avgränsades valdes det ett antal vetenskapliga artiklar som gjorde att 

författaren kunde fördjupa sig i vad som skulle analyseras så att en kunskapslucka kunde identifieras. 

De vetenskapliga artiklarna behandlade ojämlikheter i samhället i en etnisk synvinkel och utifrån 

socioekonomiska förutsättningar. Dessa involverade ett globalt perspektiv medan rapporter som 

behandlade segregation och invandring utgivna av SCB valdes för att bidra med en nationell syn på 

problemet som studerades.  

     Eftersom en av aspekterna som tas upp i detta arbete är det sociala i förhållande till den fysiska 

miljön valdes det litteratur skriven av miljöpsykologen Maria Nordström. Kurslitteratur och olika verk 

som behandlade hälsodeterminanter och psykisk välbefinnande utgjorde grunden för analysen av den 

sociala aspekten i detta arbete.  

     För att få en fullständig förståelse för vad varje folkhälsoområde innebar, valdes det ett antal 

rapporter som publicerades med syfte att fungera som kunskapsunderlag för målen. Rapporterna 

utgivna av Statens folkhälsoinstitut kan anses vara icke aktuella då de flesta publicerades år 2005. 

Dock ansågs det vara viktigt att gå igenom dessa eftersom utvecklingen av målen har utgått från 
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kunskapsunderlagen. Det valdes fyra målområden för genomförandet av detta arbete då endast dessa 

ansågs ha en koppling med vad som skulle analyseras. Folkhälsodata för dessa fyra målområden 

hämtades från Folkhälsoinstitutets hemsida men viss data saknades för Håbo kommun. 

     För utformningen av webbenkätundersökningen studerades noggrant frågorna som förekom i den 

Nationella Folkhälsoenkäten för år 2012. Några av dessa ansågs vara relevanta för det här arbetet och 

därför citerades dem i webbenkäten. Eftersom den Nationella Folkhälsoenkäten riktar sig till individer 

som är äldre än 16 år nås varken ungdomar eller barn. Därför plockades det några frågor så att samma 

uppgifter skulle fås fram av personer under 16-årsåldern. På så sätt skulle utvalda målområden 

utvärderas hos bägge personer, vilka var 13 och 15 år gamla.  

     Eftersom barnen som studerades i detta arbete var bosatta i skilda orter hämtades det statistik över 

varje bostadsort. Förhoppningen var att finna liknande uppgifter för båda områden på en så liten skala 

som möjligt. Denna längtan medförde att all statistik inte kunde hämtas från samma källa. Det som 

kan betraktas som en pålitlig källa är SCB men i detta arbete har statistik tagits från olika verk och 

hemsidor med syfte att ange uppgifter på en detaljerad nivå. Därför har det samlats material från bl.a. 

broschyrer, rapporter i form av PDF och relevanta hemsidor som publicerar statistik. Statistiken 

redovisas främst på kommunnivå men i enstaka fall hittades det material för stadsdelsnivå, vilket 

ansågs ge högre validitet till studien.  

     I och med att den här studien syftar på att undersöka fysiska och sociala aspekter hos individer 

valdes det ett fåtal determinanter, nämligen inkomst, socialt stöd, etnicitet, social- och fysisk trygghet 

samt tillgång till vård.  

     Data som användes som underlag för framställningen av kartor baserades på fem variabler, vilka 

var socialbidrag, sen invandring, de 10 % rikaste individerna i Sverige, minoriteter och arbetslöshet. 

Önskan var att inkludera inkomst bland variablerna men pga. brist på data ersattes inkomst med 

socialbidrag, 10 % rikaste och arbetslöshet. På så sätt kunde områden med socioekonomiskt utsatthet 

och socioekonomiskt välstånd visualiseras, vilket var det som strävades efter.  

     Bland variablerna som infördes i kartorna fanns minoriteter. Dessa var svåra att definiera liksom 

invandrare och personer med utländsk bakgrund då det existerar olika uppfattningar och synsätt kring 

dem. Ett urval av verk som behandlade begreppen ur olika vinklar gjordes för att försöka konkretisera 

innebörden av dessa.  

     Målet med studien var att samla ihop så många barn med utländsk bakgrund som möjligt för att 

kunna göra en omfattande jämförelse men studien fick avgränsas till endast två barn eftersom det 

visade sig vara svårt att få tag i fler individer. En kontrollgrupp kunde ha höjt validiteten av studien 

men pga. bristande resurser och praktiska skäl avgränsades studien till enbart två barn med utländsk 

bakgrund.  

 

 

1.5 Metod  

 

Arbetets tillvägagångssätt  

Detta arbete präglas av en abduktiv metod. Med detta menas att arbetet baseras både på befintliga 

teorier och på empiriskt material som för studien framåt.  
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     Eftersom personer med utländsk bakgrund ofta blir ett objekt för studier, där de blir representativa 

för missgynnande levnadsvillkor och för exponering samt utsatthet för en rad fenomen som 

exempelvis segregering, har detta arbete baserats på barn med utländsk bakgrund. I och med att urvalet 

av barnen utgick från barnens etniska härstamning ledde detta till att det rumsliga perspektivet 

framstod som överraskande, avvikande och värt att undersöka närmare. På så sätt utvecklades det 

hypoteser i samband med teorier som förstärkte dessa antaganden. Studien uppstod nämligen i växel 

mellan teori och empiri, vilket fick arbetet att betecknas som abduktiv (Gren & Hallin, 2003).  

     Folkhälsomålen användes som utgångspunkt för att utvärdera hälsoaspekter av social och fysisk 

karaktär hos barnen. Den teoretiska ramen baserades på segregation, etnicitet och ojämnlikheter i 

samhället gällande livsvillkor med syfte att bidra med hypoteser och teorier som arbetet kunde bygga 

på och som kunde sättas i kontrast med barnens livs verklighet. Den teoretiska ramen var även 

uppbyggd på ett sådant sätt så att den kunde fungera som argumentation för urvalet av folkhälsomålen. 

Växlandet mellan empiri och teori ägde rum i det skedet. 

 

Hermeneutik  

Hermeneutiken gör sig synlig i detta arbete genom förhållningssättet som väljs för att nå den 

existentiella dimensionen förankrad till människan.  

     Hermeneutik bygger på fyra huvudmoment, vilka är tolkning, förståelse, förförståelse och 

förklaring. Utifrån dessa moment har arbetet utvecklats så att en djup förståelse av bägge barns 

verklighet kunde fås fram.  

     Enligt Gustavsson (2010: 71-77) utformar förförståelsen fundamenten som hermeneutikens process 

utvecklas från. Förförståelsen bygger enligt författaren på tidigare lärdomar och erfarenheter, vilka i 

sin tur bygger på upplevelser och känslor. Av den anledningen anses förförståelsen ha en riktning, 

vilket får den att betraktas som icke neutral. Förförståelsen kan på så sätt uppfattas som antingen en 

tillgång eller ett hinder när en företeelse skall förstås. Tolkningen beskrivs som översättningen som 

förmedlar betydelser och innebörder men det hävdas att tolkningar ofta börjar med missförstånd. När 

vi gör tolkningar tycks vår förförståelse uppdateras. Tolkningar anses i sin tur bygga på förklaringar 

eftersom vi först måste förstå för att kunna förklara och vice versa.  

     I och med att hermeneutiken syftar till förståelse kan den förklaras som momentet av insikt då vi 

hittar lösningen på en människas gåta och på hur vi uppfattar denne som. Förutom en människa kan 

förståelsen även rikta sig till ett föremål (Gustavsson 2010: 71-77).  

     Det påpekas att det finns två typer av förståelse, den ytliga och den djupa. Den sista är den som 

även kallas för hermeneutisk förståelse och som tillämpas i detta arbete. Den får denna beteckning då 

bl.a. existensen kan beröras och förändras när den hermeneutiska förståelsen äger rum (Gustavsson 

2010: 71-77).  

      

Tidsgeografi 

På 1960-talet lanserades och utvecklades den tidsgeografiska tankestrukturen av Torsten Hägerstrand 

(Schaerström et al 2011:32). Tidsgeografin förknippas ofta med en teori men det är snarare ett logiskt 

system som består av postulat, principer och begrepp som stärks av en visualiseringsteknik som liknar 

konventionell kartografi (Melinder & Schaerström 2005:141). Något som utmärker tidsgeografin och 

som samtidigt gör att den får skilja sig från andra samhällsvetenskapliga inriktningar är dess 

föreställningsvärld som innefattar den fysiska omgivningen i tid och rum (Ellegård 1997:26). En 
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utgångspunkt inom det tidsgeografiska synsättet är att individer (vare sig människor, djur eller annat) 

är odelbara i en viss skalnivå och under en given tidsperiod (Ellegård 1997:29).  

     Om detta arbete enbart visade barns rörelsemönster på kartbilder skulle ett detaljerat tidsperspektiv 

vara frånvarande. Därför skall tidsdimensionen i studien införas genom den tidsgeografiska metoden. 

På så sätt skall visualisering och analys av förlopp eller processer som sker under dagen 

undersökningen görs framgå i studien.  

     Även om det är positivt att tidsgeografin låter oss studera hur människor påverkas av sin omgivning 

är det viktigt att ta hänsyn till vad som kan vara negativt med tankestrukturen. Utifrån Kjellmans 

(2003) avhandling kan det påpekas att tidsgeografin har fått kritik för att objektifiera människor och 

för att studera dem endast i ett utifrån perspektiv. 

     För att kunna avbilda en individs tillvaro används ett redskap som kallas för individbanan. Med det 

sistnämnda menas framställningen av ett flöde av olika aktiviteter som ger upphov till en bana 

(Ellegård 1997:30).  

     Centralt för det tidsgeografiska synsättet är olika typer av restriktioner. Med restriktioner menas 

gränser för vad individer kan göra (Schaerström et al 2011:34). Restriktionerna delas in i 

kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrnings- eller auktoritetsrestriktioner (Schaerström 

et al 2011). Kapacitetsrestriktioner, vilka innebär begränsningar av olika slags kapaciteter som inte 

låter individen genomföra aktiviteter som i vanliga fall skulle kunna vara genomförbara (Ellegård 

1997:33). Kopplingsrestriktioner står för hänsyn individer bör visa till de människor som de har 

kommit överens med om att göra, eventuellt inte göra (Ellegård 1997:33). Styrnings- eller 

auktoritetsrestriktioner innefattar i sin tur lagar och regler som definierar vad som är möjligt att 

fullfölja (Ellegård 1997:33).   

 

 

Dagböcker  

Dagboksskrivning är en metod som har använts av Kjellman (2003) i hennes avhandling.  Hennes 

undersökning riktad till marginaliserade grupper och dess användning av omgivningen utifrån 

förändringar i livsmönster studerades utifrån ett tidsgeografiskt synsätt. Teknikerna som användes för 

att samla in information var bland annat att låta deltagarna föra dagböcker. Eftersom den här studien 

skall bygga på jämförelsen av två individers levnadsförhållanden i olika miljöer tycks det finnas en 

likhet med Kjellmans (2003) studie om förändringar i livsmönster. I och med detta ombads barnen att 

föra dagböcker under dygnet undersökningen med Runkeeper genomfördes. Förhoppningen med 

dagboksskrivningen var att göra en komplettering av aktivitetsutrymmen (Wong & Shaw 2010: 132), 

vilket med andra ord kan förklaras som att få fram det som programvaran Runkeeper inte lät oss nå. 

Med detta menas tidpunkter, aktiviteter, sällskap och sinnestämning för de undersökta individerna. 

Tidsdokumenteringen anpassades efter målet som förväntades uppnås med undersökningen. Detta var 

nämligen att främst dokumentera de olika platserna som barnet vistades i och aktiviteten som drevs 

där, vilket innebar att barnet uppmuntrades till att notera endast när en förflyttning från en plats till en 

annan ägde rum.  

     Dagböckerna fyller en funktion av komplement till Runkeeper och dem analyserades i relation till 

respektive dygnsbana för att på så sätt göra en djupare tidsgeografisk studie. Utifrån datan som 

samlades in genom dagböckerna skapades det grafer som visualiserade de fyra variablerna i endast en 

figur. Detta gjordes genom att mata in datan i kodad form i programmet Vardagen.  

     Det är viktigt att påpeka att olika författare belyser för- och nackdelar samt iakttagelser med 
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dagboks analyser. Enligt Ellegård (1997: 15) är det en väsentlig utgångspunkt att behandla varje 

människas vardag som unik. När människors vardagar analyseras är det viktigt att hantera det unika på 

ett sådant sätt som får vardagen att bli betraktad som unik men även som något som innehåller drag 

som är gemensamma för flera människor. Ellegård & Wihlborg (2001:20) menar att fokusen på analys 

av dagböcker beror på vilka teoretiska utgångspunkter forskaren har samt på hur dessa förhåller sig till 

frågeställningar och syften.  I analysen av vardagar är begreppsanvändningen avgörande för hur väl 

det generella och det unika sammanlänkas (Ellegård 1997:15).  

     Utifrån olika författares kritiska förhållningssätt till dagböcker som framgår i Kjellman (2003) kan 

det nämnas att en nackdel med analys av dagboksinformation är att forskaren gör tolkningar utifrån sin 

egen förståelse. Detta innebär att enbart en outsiders perspektiv fås fram medan en insiders perspektiv 

utesluts från analysen.  

 

Runkeeper och GIS 

I detta arbete undersöktes två barn med Runkeeper. Datum för genomförande av undersökningen fick 

anpassas efter resurserna och tiden som fanns till förfogande.  

     För att gå tillväga med undersökningen tilldelades en smartphone med programmet Runkeeper till 

varje barn. Undersökningen skulle göras under ett dygn f.o.m. barnet gick upp på morgonen tills 

tidpunkten då denne la sig på natten. Smartphonen bars av individen under ett dygn så att dennes 

rörelsemönster skulle registreras av programmet. När undersökningen gjordes klart sparades barnets 

aktivitetsutrymme och öppnades sedan i ett Runkeeper - konto. Därtill sparades materialet i ett 

dokument som öppnades i ArcMap. Koordinatsystemet ändrades till SWEREF99TM och en 

bakgrundskarta lades i så att platserna som barnet hade vistats i kunde observeras.  

     En viktig del i undersökningen utgjordes av EquiPop data som överfördes till ArcMap. Datan 

utformades av ett flertal variabler så ett urval av fem av dessa gjordes. Variablerna var arbetslösa, 

socialbidragstagare, sen invandrare, minoriteter och 10 % rikaste. Dessa variabler valdes att redovisas 

utifrån de 12 närmaste individerna ifrån en nod. På så sätt kunde socioekonomiska förutsättningar 

inom barnens aktivitetsutrymmen visualiseras.  

     Områden som aktivitetsutrymmen omfattar skiljer sig mellan barnen. Avstånden för resesträckor 

skiljer sig också, vilket gör att skalan för kartorna ser annorlunda ut för båda barn. Intrycket som 

läsaren kan få av att observera kartorna kan göra att missuppfattningar kan ske men om man läsaren 

tittar noggrant på teckenförklaringen bör den kunna se mönster då de underlättar kartläsningen. I 

teckenförklaringen valdes det att redovisa variablerna som enhet istället för procenttal eftersom 

storleken av punkterna blev då enklare att läsa av.   

 

Observationer  

För att få en uppfattning om miljön som de undersökta barnen lever i används metoden direkt 

observation. Denna metod siktar på att registrera vad som finns och sker på en viss plats till skillnad 

från deltagande observationer där observatören är med och deltar i undersökningen (Gustavsson 2010). 

I en direkt observation informeras respondenterna om vad som försiggår, det vill säga att 

respondenterna är medvetna om att de är iakttagna (Dahmström 2009). Trots att observationerna var 

mer inriktade mot den fysiska miljön snarare än till människor informerades närvarande individer om 

undersökningen.   
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     De direkta observationerna genomfördes vid bostadsområdet för varje undersökt barn. Såväl 

bostaden som det bebyggda området samt vägen till den närmaste affären dokumenterades genom 

observationer. Vägen från den närmaste stationen eller busshållsplatsen till respektive barns bostad 

blev också observerade.  

     Efter att ha genomfört undersökningen med metoden Runkeeper besöktes platserna där barnen hade 

vistats i för att få en uppfattning om de fysiska miljöerna som blir en del av barnens tillvaro. 

Observationerna kompletterades med samtal för att få en djupare förståelse om skälen till att barnen 

besökte vissa platser och om barns förhållande till dessa. Observationerna som riktade sig till platserna 

som barnen hade besökt gjordes före intervjuarna ägde rum. Detta för att observationerna inte skulle 

bli påverkade av observatörens syn på platsen utifrån barnens berättelser. Det är värt att nämna att 

såväl observationerna som telefonsamtalen kan verka frånvarande i arbetet då dessa användes främst 

med syfte at få en förförståelse inför vidare tolkningar som gjordes av mig.  

 

Samtal 

Samtal i form av telefonsamtal gjordes med syfte att få inblick i barnens dagliga aktiviteter, rutiner 

och allmänt välbefinnande. Dessutom inleddes det samtal för att klargöra oklarheter gällande 

dagboksskrivning och platserna som barnen hade vistats i. Anledningen till att samtal valdes gentemot 

intervjuer var att genom samtal brukar respondenten ange data av privat karaktär till skillnad från 

intervjuer då respondenterna bidrar med offentliga data. På så sätt skulle barn utrycka sina egna 

verkligheter (Gustavsson 2010: 238-246).  

 

Webbenkät 

I detta arbete har en enkätundersökning i form av webbenkät använts som metod (Dahlström 2009) . 

Respondenterna är enbart två men dessa är bosatta långt ifrån varandra, vilket innebär att 

besöksintervjuer hade krävt onödiga tidsmässiga resurser. 

     Sju av frågorna som ställdes till respondenterna togs ur den Nationella Folkhälsoenkäten för år 

2012 (SCB 2012). I och med att ett antal frågor citerades från den Nationella Folkhälsoenkäten ansågs 

det vara lämpligt att genomföra en enkätundersökning snarare än intervjuer då den kompletterades 

med andra frågor som skapades utifrån teorier och hypoteser som arbetet byggde på. 

     Webbenkäten består av 20 frågor sammanlagt, vilket betraktas som ett rimligt antal frågor som inte 

kräver mer än 10 minuter att besvara. I och med att tiden för förfogandet är en faktor som kan påverka 

reliabiliteten av undersökningen ansågs det viktigt att utforma en enkät som inte var allt för 

tidskrävande för barnet och dess förälder att svara på. Såväl layouten som frågeformuleringen ansågs 

vara viktiga faktorer som kunde påverka hur frågorna svarades. Även om webbenkäten helst skulle 

besvaras av barnet i samband med målsman ägnades det tid och engagemang till bägge faktorerna så 

att undersökningen skulle vara roligt och enkelt för barnet att genomföra.  

     Anledningen till att sju av frågorna togs ur den Nationella Folkhälsoenkäten 2012 är att enkäten 

inte riktar sig till individer som är yngre än 16 år. Däremot är frågorna mycket precisa och avgörande 

för utvärderingen av individernas sociala välbefinnande. Generellt sett kan frågor av socialt och 

emotionellt karaktär vara svårhanterliga, därför tycktes det vara relevant att använda frågorna av den 

Nationella Folkhälsoenkäten för individer som befinner sig under 16- årsåldern, vilka i vanliga fall 

hamnar utanför undersökningen. På så sätt skulle svaren i detta arbete få hög validitet eftersom samma 
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frågor har ställts vid upprepade tillfällen och gett exakta svar på frågor av socialt karaktär.  

     Internet är ett medel som underlättar arbetet för intervjuaren därför att det är snabbt och billigt samt 

att svaren kan fås tillbaka elektroniskt (Dahlström 2009).   

     För att försäkra att respondenterna skulle svara på vad som förfrågades och för att minska risker för 

bortfall sändes det ett introduktionsbrev i samband med webbenkätundersökningen. I brevet framgick 

det vad som intervjuaren förväntade sig av respondenten, hur svaren skulle användas, förtydligande 

om anonymitet och varför respondentens medverkan var viktig (Dahlström 2009).   

 

1.6 Centrala begrepp 

 

Utländsk bakgrund och invandrare 

Människor med utländsk bakgrund och invandrare är två begrepp som har mångtydiga betydelser. I 

det här arbetet förekommer det material som gör bruk av båda begrepp, vilket kan upplevas som 

förvirrande för läsaren. Därför reds detta ut nedan.  

     Såväl utländsk bakgrund som invandrare är begrepp som sedan länge har gett upphov till 

diskussioner, vilka i sin tur har utvecklat ett behov av att förtydliga och precisera innebörden av dessa. 

Ett tydligt framsteg vad gäller tydliggörandet av olika begrepp gjordes år 2000 av Regeringskansliet 

när innebörden av invandrare kom i fråga. Sedan dess rådes SCB, Migrationsverket och 

Integrationsverket att se över riktlinjer för definition och bruk av begreppen då användningen av dessa 

kunde medföra problem för statistikredovisning (Luedtke 2010: 246; Regeringskansliet 2000; SCB 

2002). Detta är ett händelseförlopp som sätts i ett bredare perspektiv av författaren Luedtke (2010: 

244-268) som beskriver den etniska kategoriseringen och klassificeringen i Europa. En aspekt som 

belyses av honom gällande statistik är att den ofta är en produkt av en specifik social och politisk 

sammanhang. Författaren Luedtke lyfter fram olika sätt att dela in befolkningen och konsekvenser som 

detta för med sig. I vissa länder hävdar han att en laglig indelning sker mellan utländska och icke 

utländska personer samt att den icke utländska kategorin försvinner eller blir svår identifierbar när 

individer får medborgarskapet i det nya landet. Detta har inte medfört märkbart kritik i Europa när 

skillnader dras mellan EU-medlemmar och tredje världs medlemmar medan indelning efter ras och 

etniskt ursprung blir mindre accepterad trots att i länder som USA, Brasilien, Kanada och UK är det 

som tillämpas. 

     Enligt SCB (2002) är den rekommenderade indelningen av populationer för urvalsundersökningar -

utländsk bakgrund och svensk bakgrund. Med detta avses utrikesfödda och inrikesfödda med två 

utrikesfödda föräldrar gällande det första begreppet. För det andra begreppet räknas individer som är 

inrikesfödda med en inrikes och en utrikesfödd förälder samt individer med två inrikesfödda föräldrar. 

Detta kan jämföras med definitionen angiven av Najib (2008) som snarare gör bruk av begreppen 

invandrare och personer med invandrarbakgrund. Författaren påpekar att med invandrare menas en 

individ som är född utomlands och som har invandrat till Sverige medan personer med 

invandrarbakgrund står för de som är födda utomlands eller är födda i Sverige men har två föräldrar 

som är födda utomlands.  Om vi jämför de olika indelningarna kan vi resonera oss fram till att 

begreppen som SCB (2002) redogör för är mer precisa och omfattar fler grupper än de som författaren 

Najib (2008) gör. Dock står invandrarbakgrund och utländsk bakgrund för samma definition. Å andra 

sidan kan såväl invandrare som invandrarbakgrund betraktas som koncist definierade begrepp men 

som Regeringskansliet (2000) påpekar bör definieras tydligare. Najibs (2008) definitioner kan sättas i 
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kontrast med diskussionen som Regeringskansliet (2000) för kring begreppet invandrare. 

Regeringskansliet utgår från att invandrare kan betraktas som ett negativt präglat begrepp som ofta 

förknippas med problem, vilket gör att individer som blir kallade för invandrare blir bärare av problem 

och att dem därför kan känna sig utanför (Regeringskansliet 2000: 21). Dessa är några av skälen till att 

människor med utländsk bakgrund snarare än invandrare anses vara lämpligare att applicera.  

     Något som vi kan resonera oss fram till utifrån begreppsförtydligandet ovan är att invandrare är ett 

begrepp som helst undviks och som har haft starka sociala influenser fram till nu. Luedtke (2010) 

poängterar att sättet som etniska kategoriseringar dras ofta präglas av ideologier, synsätt om 

interaktion mellan olika sociala grupper samt synsätt om nationer i ett visst land. Dessutom anser 

författaren att diskriminering och ojämnfördelade framtidsmöjligheter är en följd av klassificeringen 

som gör att individer framstår som etniska minoriteter.  

     Andra begrepp har således trätt fram som synonymer eller i vissa fall ersättare av begreppet 

invandrare som exempelvis utländsk bakgrund. Det sista är det som numera används och uppmuntras 

till att bli tillämpat i bl.a. statistik. Dock förekommer fortfarande begreppet invandrare i vissa källor 

som används i detta arbete, vilket innebär att invandrare och utländsk bakgrund här framstår som 

synonymer.   

 

Minoritet 

Minoritetsgrupper är enligt Knox & Pinch (2010) grupper som kännetecknas för sin ras, religion, 

kultur, språk, nationalitet eller kultur. Knox & Pinch (2010: 167) kategoriserar minoritetsgrupper 

utefter olika städer som kännetecknas för sin mångfald gällande etnicitet. I germanska städer påstår 

författarna att det är turkar och kroater som betecknas som minoritetsgrupper. Utifrån redan refererade 

författare såsom Acevedo et al. (2008) är afrikaner och latinamerikaner befolkningsgrupperna som 

betraktas som minoriteter medan Odoi et al. (2005) gör anspråk på individer som har annan hudfärg än 

vit eller som inte hör till den kaukasiska rasen för att uttala sig om minoriteter. Datan som används i 

det här arbetet som underlag för kartor bygger bl.a. på antal minoriteter bland ett visst antal individer 

beräknad från en geografisk nod. Minoriteterna i detta fall representeras av latinamerikaner, afrikaner 

och asiater (EquiPop, 2012). 

Vad Acevedo et al. (2008) och Odoi et al. (2005) menar förstärks av Regeringskansliet (2000: 12-13) 

som hävdar att utrikesfödda personer bosatta i Sverige delas in i tre grupper. Dessa påstås vara de som 

är födda i andra Nordiska länder, de som är födda i övriga Europa och slutligen de som är födda i 

Asien, Afrika samt Sydamerika. Den sista gruppen är nämligen den som utifrån olika verk betraktas 

som minoriteter trots att det inte framgår på ett sådant sätt i Regeringskansliets promemoria utgiven år 

2000. Om vi återigen hänvisar till datan för kartorna kan vi dra som slutsats att grupperna som 

betraktas som minoriteter är de som består av personer födda i Afrika, Asien och Latinamerika.     

 

Ras och etnicitet 

Ras och etnicitet är två begrepp som anses vara nära besläktade med varandra. I detta arbete 

förekommer båda begrepp vid olika sammanhang men inom samma kontext, nämligen för 

segregering. Något som ras liksom etnicitet har enligt mig i likhet med varandra är att båda begrepp 

kan uppfattas olika beroende på kontext och vilken synvinkel, perspektiv samt inställning vi har inför 

dem. I vilken tidsmässig aspekt vi gör bruk av begreppen är av relevans för dess definition och 
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innebörd. Detta resonemang har jag fört utifrån följande definition av begreppen: 

     Enligt Lindstrand et al. (2011) har ras till skillnad från etnicitet en genetisk förklaring, vilken i sin 

tur ger upphov till olikheter som kan leda till fördomar och socialt förtryck. Trots detta förekommer 

såväl ras som etnicitet i olika verk (se exempelvis Lindstrand et al., 2011) som synonymer till 

varandra, vilket kan verka vara kontroversiellt då författaren Hylland- Eriksen (2010) argumenterar för 

skillnader mellan ras och etnicitet. Han menar att etnicitet är en företeelse som grundar sig på kultur 

och samhället, vilket innebär att etnicitet baseras på subjektiva kulturskillnader i jämförelse med ras 

som förhåller sig snarare till objektiva skillnader. I och med detta kan det tyckas att både Lindstrand et 

al. (2011) och Hylland- Eriksen (2010) har gett form till en definition av ras och etnicitet utifrån 

”objektiviteten” av skillnaderna som kan finnas hos varje begrepp. Värt är det att påpeka att Hylland- 

Eriksen (2010) har en antropologisk präglad syn på definitionen.  

     Gregory (2010) menar i sin tur att ras och etnicitet ofta betraktas som varianter av samma 

klassifikationssystem, vilket uppdelas i tre eller fyra raciala kategorier och därtill i ett antal etniska 

subkategorier. Detta är något som kan diskuteras kring då det existerar raser som inte kan identifieras 

lika tydligt som andra. Dessutom menar författarna att FN har betonat att det endast finns en ras i 

världen trots att det finns fenotypiska och genetiska skillnader bland människor . En annan aspekt är 

att kategoriseringen av människor utefter raser är något som har gjorts längs historian med syfte att 

bevilja makt till vissa grupper inför andra som fått beteckning som genetiskt- eller moralt 

mindervärdiga. Med andra ord menar Gregory (2010) att dessa är införda kategorier.   

     En definition av etnicitet som anses vara av hög relevans är den som förekommer i boken Human 

Geography skriven av Daniels et al. (2008). Denna bok har varit en av de få källorna som getts under 

utbildningen som har haft en nära koppling med ämnet som arbetas med i denna studie. Definitionen 

beskriver etnicitet som en process då det framhävs att denna process är den som får grupper att bli 

betraktade som utformare av en identitet av avvikande karaktär. Gregory (2010) har istället en 

mångsidig syn på begreppet etnicitet. Författaren betonar framkomsten av olika aspekter och 

synvinklar som etnicitet omfattar, vilka inbegriper bl.a. aspekterna som tidigare togs upp.  En av dessa 

aspekter upplyser ett synsätt som inte längre är giltig men som på 1800-talet användes. Detta synsätt 

refererade endast till minoritetsgrupper, vilket innebar att minoriteter blev en symbol för etnicitet. I 

dagsläget har detta tankesätt förändrats då alla anses ha en etnisk bakgrund med hänsyn till att den inte 

alltid erkänns om inte den etniska bakgrunden gör att individen kan hamna i en gynnsam position.  

     Trots olikheter som kan finnas mellan begrepp ras och etnicitet förekommer dessa som synonymer 

i detta arbete men strävan är att i möjlig mån använda sig av begreppet etnicitet om inte ras tillämpas i 

verk vars material redovisas här. Å andra sidan är just skillnader mellan ras och etnicitet vad begreppet 

minoritet bygger på. I detta fall blir ras och etnicitet inte synonymer utan snarare skilda begrepp som 

ger upphov till identifieringen av olika drag som får individer att bli betraktade som minoriteter.  

 

           

Aktivitetsutrymme (- activity space)   

Med activity spaces menas alla områden i en stad som en människa har kontakt med (Knox & Pinch, 

2010:314). Enligt Holloway & Hubbard (2001:27) är det svårt att definiera med exakthet vad 

aktivitetsutrymmen är av den orsaken att människornas dagliga resor är uppdelade i en följd av lokala 

rörelser. 
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1.7 Tidigare forskning och teoretisk ram   

 

Ras och etnicitet  

Enligt Schaerström et al. (2011: 181-195) är samband mellan migration och ohälsa ett komplext ämne. 

Forskning och studier pekar på att olika faktorer kan samverka och leda till att invandrare får ett 

generellt sett sämre hälsotillstånd än den infödda befolkningen. Med dessa faktorer menas främst 

socioekonomiska och kulturella omständigheter samt genetiska. Det sistnämnda är en faktor som har 

ifrågasatts av Lindstrand et al. (2011) eftersom författarna menar att genetiska skillnader mellan raser 

blir viktiga hälsodeterminanter för vissa grupper enbart om dessa ger upphov till fördomar och till 

socialt förtryck. Särskilda sociala mekanismer som utlöses av fördomarna kring de genetiska 

faktorerna, som missgynnar vissa grupper, anses leda till att genetiska faktorer slutligen blir en 

hälsodeterminant för en del av befolkningen. Lindstrand et al. (2011) tar upp genetiska aspekter inom 

en etnisk och kulturell kontext som i sin tur är bunden till socioekonomiska hälsodeterminanter. Detta 

pga. att etnicitet och ras är för många människor en genetisk fråga. En författare som är insatt i 

rasfrågan är Wood (2003) som menar att just ras är i USA en faktor som bestämmer graden av 

fattigdom som ett barn lever i, då antalet år som barnet har levt i fattigdom är betydligt längre hos 

svarta barn än hos vita barn. Påverkan på barnet är i detta fall knuten till vad fattigdom allmänt för 

med sig, med detta menas olika slags brister som barn får stå ut med som exempelvis i skolan och 

olika aktiviteter som barn ofrivilligt måste avstå från. Om grad av fattigdom och barns hälsotillstånd 

beror i USA på faktorer som ras/etnicitet skulle likaväl ras kunna vara en faktor som avgör skillnader i 

barns hälsotillstånd i Sverige.  

      I denna studie kommer ras och etnicitet att representeras genom undersökningen som kommer att 

riktas mot två barn till chilenska föräldrar.  

 

Utbildningsnivå och arbetslöshet  

Förutom etnicitet är enligt Wood (2003) föräldrars utbildningsnivå faktorn som avgör med mest 

exakthet en familjs inkomst. Med detta menas att utbildningsnivån utser familjens inkomst som i sin 

tur avgör om barn lever i fattigdom eller inte och således avgör detta barnets hälsotillstånd. Detta kan 

förefalla vara en självklarhet men det finns synvinklar som kan få oss att ifrågasätta med vilken 

exakthet utbildningsnivån definierar befolkningens olika inkomster. En sådan synvinkel är den som 

Schaerström et al. (2011: 187) belyser genom att påpeka att invandrare i vissa fall inte har möjlighet 

att utöva sina yrken i det nya landet pga. strukturella förhållanden, vilket i sin tur kan medföra psykisk 

ohälsa. Utifrån denna synvinkel kan vi nämligen resonera oss fram till att fastän föräldrarnas 

utbildningsnivå är en säker determinant för en familjs inkomst så gäller inte detta hela befolkningen. I 

och med att denna studie kommer att baseras på två barn med utlandsfödda föräldrar och eftersom ett 

av de två områdena präglas av etnisk mångfald, anses befolkningens utbildningsnivå inte vara av 

relevans. Däremot tycks inkomstskillnader vara viktiga och mer exakta determinanter i denna studie.  

     Något som kan påverka samtliga grupper i samhället är snarare arbetslöshet. Enligt Wilkinson & 

Marmot (2003) är arbetslöshet en av tio determinanter för hälsa. Determinanter såsom mat, arbete och 
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missbruk har uteslutits från denna studie för att de inte anses ha en direkt koppling med vad som skall 

undersökas och för att prövningen av dessa anses vara svår genomförbar. Författarna menar att 

arbetslöshet utsätter såväl arbetslösa som deras familjer för stora risker att dö i förtid pga. den 

psykologiska påfrestningen som arbetslösheten medför och för att de drabbade befinner sig i ett 

ekonomiskt utsatt läge. Detta innebär att barns hälsotillstånd kan betraktas som en konsekvens av 

livskvaliteten. Av de anledningarna tycks här graden av arbetslöshet i områdena som kommer att 

undersökas spela en avgörande roll för att determinera hur gynnsam den sociala miljön kan vara för 

respektive barn.  

 

Segregation  

Acevedo- Garcia et al. (2008) studerar skillnader hos minoriteter utifrån boendesegregering i USA där 

det belyses att såväl svarta som latinamerikanska barn blir tvungna att bosätta sig på områden utan 

framtidsmöjligheter pga. familjernas ekonomiska utsatthet. Områdena utan framtidsmöjligheter 

präglas enligt författarna av en geografisk ackumulation av ogynnsamma omständigheter, vilka i sin 

tur påverkar invånarnas hälsa då kvalitet av utbildning och arbete är bristande, utsattheten för faror är 

hög och tillgången till hälsosamma matvaror är begränsad samt att det sker en segregering inom hälso- 

och sjukvården som leder till ojämlikheter i behandlingskvalitet. Dessutom är tillgången till trygga 

vägar och fritidsaktiviteter, som låter barn utvecklas genom lek och rörelse, begränsad. Enligt 

författarna är det under barndomen då större insatser bör genomföras så att individer kan utveckla ett 

gott hälsotillstånd under sina levnadsår då både produktivitet och allmänt välbefinnande etablerar sig 

hos människor i tidig ålder. På så sätt hävdar Acevedo – Garcia et al. (2008) att hälsoskillnader i 

befolkningen skulle minska. Om vi tar hänsyn till Acevedo-Garcia et al. (2008) angreppssätt kan vi 

anse att boendesegregation bland barn är av särskild relevans och intresse för vidare studier pga. den 

påtagliga effekten den har på individerna.   

     SCB (2007) har gjort en studie som liknar Acevedo- Garcia et al. (2008)men den baseras på 

Sverige. Ur SCB:s (2007) syn på boendesegregation och dess effekt på barn kan det nämnas att det 

finns ett fåtal kommuner i Stockholm där barn med utländsk bakgrund finns representerade. Med detta 

menas att dessa barn är koncentrerade på vissa områden av främst ekonomiska skäl, vilket i sin tur 

leder till segregering. I studien förklaras att den fysiska men framförallt den sociala miljön påverkar 

barns framtid i och med att området som individen bor i har verkan på sysselsättning, skolresultat och 

inkomst. Dessutom påstås det att den etniska boendesegregationen har ökat sedan 1990 fram till 2002. 

Studien som utformades av SCB (2007) använder sig av den etniska boendesegregationen snarare än 

den socioekonomiska eller demografiska men de gör anspråk på städernas byggnadsfördelning. Detta 

för att det finns en tydlig uppdelning vad gäller geografiska koncentrationer av bostadsrätter och 

hyresrätter, vilket ger upphov till segregation som präglas av ursprung men även av socioekonomi. I 

studien redogör SCB (2007) för teorier som står för bakomliggande orsaker till den etniska 

segregationen, vilka är den humanekologiska och den strukturalistiska. Den första pekar på att det är 

invandrarna som frivilligt väljer att bo i närheten av varandra medan den andra står för att den 

socioekonomiska tillhörigheten, som i vanliga fall är svagare hos invandrare, gör att dem blir tvungna 

att bosätta sig på områden som präglas av hyresrätter.  Aspekterna som Acevedo Garcia et al. (2008) 

och SCB (2007) lyfter fram är konsekvenserna av bostadssegregering för barn och fysiskt relaterade 

mönster som uppkommer pga. segregeringen. Dessa är två aspekter som kommer att finnas med i 

analysen av barnens exponering för olika grupper och miljöer. Dock kommer inte studien att baseras 

på enbart bostadssegregering som författarna gjort.  
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     Studier såsom M. Santos et al.(2010) och Odoi et al. (2005) grundar sig på boendesegregering i 

Brasilien respektive Kanada. I båda studier är valet av variabler avgörande för att bestämma graden av 

segregering och vilka effekter som den kan leda till inom hälsoaspekten. Något som bägge studier har 

i gemensamt är valet av determinanter för segregation per område, nämligen socioekonomiska 

determinanter. Detta får oss att tro att socioekonomi är vad som beskriver med mest exakthet 

befolkningens levnadssätt. Dessutom står M. Santos et al. (2010) och Odoi et al. (2005) studier som 

underlag för min undersökning då det som återstår att analysera är vilka områden präglade av olika 

socioekonomiska förhållanden är dem som en individ vistas i och har kontakt med samt hur påtaglig 

dess påverkan är socialt- och hälsomässigt.  

     Eftersom studier som har en anknytning till segregering bearbetar enbart en individs förutsättningar 

utifrån bostadens läge, skola samt hälso- och sjukvård utesluts områdena där individen kan tillbringa 

mycket av sin vardag utan att nödvändigtvis vara en plats där arbetet, skolan eller hemmet är beläget. 

På så sätt utesluts påverkan som omgivningen kan ha på en individ och orsaker till individens 

befinnande och grad av segregering kommer vi aldrig åt i sin helhet. Därför anses det vara lämpligt att 

studera i denna uppsats områden som kallas för activity spaces snarare än endast individens bostad 

(Wong & Shaw, 2011). 

     Med utgångspunkt i vad aktivitetsutrymmen behandlar kan det anses av intresse att analysera hur 

en individs sociala liv blir influerat av segregationen och om det sociala stödet påverkas som en följd 

av detta. För att förstå innebörden av det sociala stödet i sammanhanget beskrivs detta noggrannare 

nedan i nästa avsnitt.  

 

 

Socialt stöd och transporter i en kontext av segregation  

 

Socialt stöd och transporter är ytterligare två determinanter som enligt Lindstrand et al. (2011) 

bestämmer en individs hälsotillstånd. Det sociala stödet kan ta sig uttryck i familjen, vänner, 

arbetskamrater eller anhöriga och dess inverkan på människan beror på kvaliteten av de sociala banden 

(Lindstrand et al., 2011). Detta kallas även för social sammanhållning, vilket beskrivs noggrannare 

nedan (Wilkinson & Marmot, 2003). Såväl den fysiska som den mentala hälsan påverkas negativt om 

de sociala banden är svaga (Lindstrand et al., 2011). Detta för att det har bevisats att människor som 

har starka sociala nätverk tillfrisknar fortare från sjukdomsperioder än människor med svagare sociala 

band men med god ekonomi. Det har även bevisats att dödligheten är lägre hos människor som har ett 

starkt socialt nätverk (Lindstrand et al., 2011).   

     I och med det sociala stödets inverkan på välbefinnande skulle det vara av intresse för detta arbete 

att analysera om det finns något samband mellan socialt stöd och platsens socioekonomiska 

förhållanden. Ytterligare fler källor analyseras nedan för att utforma ett teoretisk ram att grunda sig 

för.  

    År 1992 lanserades av Richard Wilkinson den så kallade inkomstspridningshypotesen, vilken 

uttalade sig för samband mellan grad av inkomstskillnader och förväntad livslängd i höginkomstländer 

(Melinder & Schaerström, 2005: 49-51). Wilkinsons publikation gav upphov till debatter om samband 

mellan det sociala kapitalets betydelse för hälsa samt mellan inkomst och hälsa sedan år 1992. 

Diskussioner om möjliga bakomliggande mekanismer för dessa observationer ledde till att författaren 

förde fram begreppet social cohesion (- social sammanhållning). Detta kan uttryckas som att 
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inkomstskillnaderna, vilka i sig är ett mått på materiell ojämlikhet, är dessutom ett mått på ett områdes 

sociala sammanhållning. I samråd med andra författare såsom Marmot utvecklades tankesättet genom 

att införa olika dimensioner av sociala relationer, nämligen de hierarkiska och de solidariska. 

Resonemanget hade till ämne att finna samband mellan en ojämlik inkomstfördelning och den 

hierarkiska sociala strukturen som upprätthölls. Sedan dess har mycket fokus lagts på den negativa 

hälsoeffekten som hierarkiska sociala strukturer medför, vilket anses inte ha utvecklats i sin helhet då 

Wilkinsons ursprungliga idé gick ut på att en låg hierarkisk grad i sociala strukturer var gynnsamma 

för människor. Detta betyder dock inte att den låga graden av hierarkiska sociala strukturer kan 

förklaras av mindre markerade hierarkier utan snarare av sociala processer som bygger på främst 

solidaritet mellan gruppens individer.  

     Tankegången beskriven ovan som låter social sammanhållning ingå har inte uppstått i det förflutna, 

utan den har utvecklats vidare och tillämpats i ett senare skede av Wilkinson & Marmot (2003) i ett 

verk utgiven av WHO. I detta verk betonas vikten av social sammanhållning för det sociala stödet, 

vilket betraktas som en viktig hälsodeterminant. Enligt författarna bidrar det sociala stödet med såväl 

emotionella som praktiska resurser till att individen får känna sig uppskattad, älskad och 

omhändertagen. Dessa är egenskaper som individer kan gå miste om det ekonomiska eller sociala 

status inte tillåter det. Med andra ord kan socioekonomiskt utsatta individer drabbas av social 

exkludering och segregering. Detta för att i samhällen med höga inkomstskillnader tenderar sociala 

relationer att bestå av låg social sammanhållning, vilket avspeglas i förekomsten av fenomen som 

kriminalitet och ökad förekomst av vissa sjukdomar (ibid.).  

     Något som Cohen & Syme (1985: 327-345) lägger fokus på är samband mellan det sociala stödet 

och miljön. Författarna analyserar i vilken utsträckning den fysiska miljön bidrar till att sociala 

grupper bildas. Detta gör dem genom att identifiera tre variabler, vilka är passiv social kontakt, fysisk 

närhet och adekvat rum. Den första står för slumpmässiga träffar som sker kontinuerligt medan de 

andra två är intimt sammankopplade med rummet och anses ge upphov till den passiva kontakten. 

Med fysisk närhet menas avståndet mellan kontakter, vilket underlättar att de slumpmässiga träffarna 

sker kontinuerligt. Med adekvat rum menas att utformningen av rummet kan leda till att det sociala 

behovet, privaciteten och intimiteten täcks. Det som är relevant i detta sammanhang är att det finns 

nämligen en länk mellan rum, sociala kontakter och socialt stöd. För att kunna skapa ett sammanhang 

och för att knyta ihop graden av segregering och det sociala stödet med rummet inom barnens activity 

spaces kommer Cohen & Symes (1985) tre variabler att tas hänsyn till när analysen utförs.  

     Något som vi sällan tänker på är hur transporter kan determinera människas hälsotillstånd. Som det 

tidigare nämndes är bl.a. tryggheten av vägar en faktor som bestämmer i viss mån barns utveckling 

och livskvalitet (Acevedo- Garcia et al., 2008). Detta är något som belyses även av Wilkinson & 

Marmot (2003). Vad författarna menar är att den kollektiva trafiken, gående och cyklingen ingår i 

gruppen av färdmedel som främjar den fysiska hälsan, miljön och det sociala livet samt att de minskar 

risker för olycksfall. Utifrån detta kan det tyckas att barns rörelsemönster som är beroende av något av 

dessa tre färdmedel för att förflytta sig, kommer att gynna barnet i längden vare sig fysiskt eller 

socialt. Kontroversiellt nog kan saknande av andra transportmedel än kollektiv trafik, cykling eller 

gående leda till isolering i avlägsna områden, där påverkan på människan är negativ snarare än positiv. 

Utifrån isoleringen och den negativa inverkan hos en individ kan det anses att isoleringen är en faktor 

som ger upphov till eller som förstärker segregeringen. Värt är det att nämna att transport ingår i 

gruppen av hälsodeterminanterna som är relaterade till beteende snarare än till socioekonomi 

(Lindstrand et al. 2011).   
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1.8 Källkritik  

 

Genomförandet av det här arbetet krävde förtydligandet av begrepp som ansågs vara centrala. Detta 

för att det kunde noteras att begreppen vinklades av författare beroende på kontexten och platsen som 

litteraturen refererade till (Wood 2003; Acevedo – Gacia et al. 2008). Med detta menas framförallt 

begreppen invandrare, personer med utländsk bakgrund, ras, etnicitet och minoriteter. Dessa nämnda 

begrepp uppfyllde en väsentlig roll i studien, vilket krävde att varje begrepp analyserades noggrant för 

att undvika missuppfattningar. 

     En genomgång av varje begrepp förekommer under avsnittet ”centrala begrepp” men något som 

kan vara värt att diskutera här är konceptet som samhället har om personer med utländsk bakgrund och 

platser som präglas av etnisk mångfald. Litteratur som innefattade segregation, social isolering, 

uppväxtmiljöer för barn med utländsk bakgrund och invandring utgick från två faktorer som var 

gemensamma för alla (se exempelvis SCB 2007; Acevedo – Garcia et al. 2008; Wood 2003; 

Schaerström et al. 2011). Den ena var nämligen att invandrare eller personer med utländsk bakgrund, 

vilka i vissa fall betecknas även som minoriteter, befinner sig i underläge i samhället. Den andra var 

att fokusen ofta las på invandrare eller personer med utländsk bakgrund bosatta i platser som präglades 

av etnisk mångfald och följaktligen av missgynnande levnadsförhållanden. Även om det kan tyckas 

vara logiskt och betydelsefullt att studera sådana omtalade individer och platser, utesluts personerna 

med liknande etnisk bakgrund som är bosatta i miljöer med annorlunda socioekonomiska 

förutsättningar. Dessutom studeras ofta dessa individer och platser som en enhet, vilket gör att vi får 

inblick i enbart ett utifrån perspektiv medan inifrån perspektivet utelämnas. Med det sista menas att 

även om en plats har en viss identitet och om det finns särskilda förutsättningar så kan invånarna 

anpassa sitt liv så att resurserna som saknas eller som är bristfälliga nås från någon annanstans eller 

genom att ta en riktning i livet som låter denne att ha kontakt med gynnsammare omständigheter.   

     Segregation är något som ofta studeras i relation till arbetsplatser, skolor och bostäder men fler 

platser eller miljöer utesluts (Wong & Shaw 2011). Detta kan begränsa oss till att enbart analysera ett 

fåtal platser som ur ett helhetsperspektiv kan anses vara pelaren i våra liv men ännu fler kan uppfylla 

en avgörande roll för oss. Även i en sådan aspekt kommer vi enbart åt utifrån perspektivet. Studerar vi 

närmare varje individ upptäcker vi att det finns fler platser och händelser som utspelar sig i en viss tid 

och i ett visst rum som utformar vår tillvaro.  

     En faktor som påverkar reliabiliteten av studien är statistiken och folkhälsodata som användes. 

Detta för att statistik inte alltid redovisades för samma rumsliga nivå för båda orter och för att 

folkhälsodata saknades i stort sett för Håbo kommun. Å ena sidan kan det tyckas att detta är något som 

påverkar studiens kvalitet å andra sidan kan det anses att den här studien kan fungera som argument 

till varför det är viktigt att få fram data på samma nivå för olika orter.   

     Boken The Solid Facts hämtad som PDF är informativ och uttalar sig neutralt om människor. Den 

har citerats i 1 336 olika verk och valdes för att bidra med relevant fakta till detta arbete. Artikeln 

skriven av Wood (2003) har citerats i fyra hög uppskattade artiklar och är liksom The Solid Facts 

informativ.  

     Både Santos et al. (2010) och Odoi et al. (2005) är metodbaserade artiklar. Förutom att dem har 

bidragit med relevant information för detta arbete har deras upplägg fungerat som inspiration.  
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2.0 Resultat 

 

2.1 Områdesbeskrivning 

 

Bredäng 

 

Stadsdelen Bredäng  

Bredäng är en stadsdel som tillhör Skärholmens stadsdelsområde, vilket omfattar även stadsdelarna 

Sätra, Skärholmen och Vårberg. Skärholmens stadsdelsområde är belägen i det sydvästra partiet av 

Stockholms kommun (Stockholms stad 2012 Internet).  

     Statistik för år 2011 (Stockholms stad 2012 Internet)redovisar att folkmängden i Bredäng stadsdel 

är 9 734. De största åldersgrupperna i området är dem mellan 6-15 år och 25-64 år, vilka är 1 193 

(12,3%) respektive 5 134 (52,7%) invånare. Av dessa 9 734 individer är 6 392 (65,7%) invånare med 

utländsk bakgrund. Detta tal avser såväl utrikesfödda som inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. 

Den totala summan av människor med utländsk bakgrund består av 1 282 afrikaner och av 387 

sydamerikaner, vilket innebär 20,1% respektive 6,1% av befolkningen med utländsk bakgrund. Dessa 

två grupper valdes för att vara representativa minoriteter för detta arbete (ibid.).  

     Medelinkomsten för invånare som tillhör en av de största åldersgrupperna, nämligen dem mellan 

20-64 år, är 215 800 för år 2010 (Stockholms stad 2012 Internet). Arbetslösheten drabbade år 2011 

449 individer (7,4 %) från 18- årsåldern upp till 64- årsåldern (Stockholms stad 2012 Internet).  

     Kriminaliteten på kommunnivå beräknas enligt Brottsportalen (2012 Internet) per 100 000 

invånare. I stadsdelen Skärholmen anmäldes det 6,651 antal brott per 100 000 invånare år 2010.  

 

Beskrivning av barnets bostadsområde i Bredäng 

Barnet som bor i Bredäng är bosatt i ett område som utformas av lägenhet bebyggda i tvåvånings hus 

av typen hyresrätt (Cárdenas 2012 observation). Husen är placerade på ett visst sätt som gör att en 

gård hamnar i centrumet. Förutom denna gård finns det gröna ytor i närheten av bostaden men barnet 

brukar inte vistas i några av dessa utan snarare längre bort. Området bebos av familjer av olika åldrar 

och av personer med olika etniska bakgrund.  

     Det närmaste serviceutbudet finns i cirka 5 minuters avstånd från bostaden där centrum och 

mataffärer finns (ibid.).  
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Bålsta 

 

Håbo kommun 

Bålsta är centralorten i kommunen Håbo. Denna kommun tillhör Uppsala län och bebos av 19 715 

individer enligt statistik för år 2011 (Håbo kommun 2012). Åldersgrupperna som innefattar flest 

invånare är dem mellan 30-44 år, 45-64 år och 65-79 år. Dessa består av 4 220 (21,4%), 5 068 (25,7%) 

respektive 2 560 (13,0%) individer. Vidare kommer ytterligare tre åldersgrupper som utformas av 

relativt jämnt många personer. Dem tre grupperna befinner sig i åldrarna 0-6 år, 16-19 år och 20-29 år 

och består av 1 821, 1 224 respektive 1 931 individer (ibid.).  

     Som det tidigare nämndes består den totala befolkningen av 19 715 invånare varav 17,3% utformas 

av individer med utländsk bakgrund. Statistiken gäller för år 2011 och redovisar att andelen invånare 

med utländsk bakgrund är fördelad i tre åldersgrupper, vilka är individer mellan 0-19 år, 20-64 

årsåldern och över 65- år (SCB 2012 Internet). Dock saknas det uppgifter om föräldrarnas härstamning 

och från individernas geografiska ursprung.  

     Den årsmedel förvärvsinkomsten var 289 048 för år 2010 på kommunnivå medan arbetslösheten 

påverkade 3,0 % av befolkningen år 2011 (Håbo kommun 2012). Det sista gällde individer mellan 16-

64 år. Antal arbetslösa och i åtgärd år 2010 var 2 340 i Håbo kommun.  

     I Håbo kommun var det totala antalet brott som registrerades för år 2010 1,922 per 100 000 

invånare (Brottsportalen, 2012 Internet).  

 

Beskrivning av barnets bostadsområde i Bålsta 

Det 13- åriga barnet bor i ett radhusområde av typen hyresrätt. Radhusen är placerade gruppvis i fyra 

stycken (Cárdenas 2012 observation) . I varje rad finns det tvåvåningshus i mitten och ett enkelt hus på 

vardera sidan. Radhusen omringar en gård och i närheten av bostadsområdet finns det stigar med 

näraliggande träd. Bostadsområdet bebos av främst barnfamiljer men även av äldre människor. Det 

finns gröna ytor utanför bostadsområdet där de äldsta barnen föredrar att vistas i till skillnad från 

gården som besöks mestadels av de yngsta barnen.  

     Den närmaste affären är belägen på ca 10 minuters gående från hemmet medan centrumet, där 

större service utbud finns hittas i ett avstånd som kräver ca 40 minuters gående från hemmet (ibid.).  

 

 

 

2.2 Barns aktivitetsutrymmen i samband med tidsgeografiska 

dagböcker  

 

Carlos 

Barnet som bor i Bredäng är 15 år gammal, manligt och bor med sin familj. Han är född i Sverige och 

har två utlandsfödda föräldrar. Barnets riktiga namn har ersatts av ett annat så att identiteten kan hållas 

anonymt och så att läsaren på ett enklare sätt kan följa denne i arbetet. Barnet har döpts till Carlos.  
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     Dagen då dagboken fördes och undersökningen med programmet Runkeeper gjordes var en fredag. 

 

 

Alfonso  

Det 13- åriga manliga barnet bosatt i Bålsta har också anonymiserats så att hans identitet kan skyddas. 

Barnet är utlandsfödd med två utlandsfödda föräldrar. Han bor med sin familj och enligt 

överenskommelse med honom har han i detta arbete blivit döpt till Alfonso.   

     Alfonso skrev dagbok och undersöktes med programmet Runkeeper en onsdag samma vecka som 

Carlos undersökning ägde rum.  
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Aktivitetsutrymme och tidsgeografi för Carlos 

 

 Figur 2. Tidsgeografisk graf över Carlos. Undersökningen gäller för ett dygn och utformades enligt  

                uppgifter hämtade från en dagbok ifylld av barnet. Materialet bearbetades i programmet  

                Vardagen.  
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Figur 3. Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos som framställdes med hjälp av Runkeeper program  

               år 2012. 
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Figur 4. Karta över aktivitetsutrymme för Carlos och socialbidrag.  
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Figur 5. Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och minoriteter.   
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Figur 6. Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och arbetslöshet.  
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Figur 7. Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och de 10 % rikaste individerna.  
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Figur 8. Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och sen invandrare.  
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Tolkning av kartor över barns aktivitetsutrymme från Bredäng  

 

Arbetslöshet 

Arbetslöshet är ett fenomen som äger rum i stora delar av Bredäng och de områdena som barnets 

aktivitetsutrymme omfattar. Dock drabbar inte arbetslösheten bostadsmedlemmarna. Förekomsten av 

arbetslösa uppnår cirka 0,5 (se Figur 6).  

10% rikaste 

Barnets bostad visar inga tecken på tillhörighet till de 10% rikaste individerna och endast i den 

sydligaste delen av aktivitetsutrymmet kan det observeras förekomst av de 10% rikaste. Dessa 

uppmäts som cirka 0,1 enhet och gestaltar sig i utkanten av Bredäng (se Figur 7).  

Socialbidrag 

En hög enhet tal av socialbidragstagarna förekommer i området där Carlos bor och i områden som 

aktivitetsutrymmet innefattar. De flesta uppnår 0,5 enhet (se Figur 4).  

     Området där barnet gick med sina vänner präglas av en hög förekomst av socialbidragstagare med 

varierande omfattning men de flesta befinner sig på 0,3 enhet (se Figur 4).  

Minoriteter 

Minoriteterna i Bredäng förekommer i mycket stor utsträckning, vilket gör att hela orten präglas av sin 

minoritetsbefolkning. Dessa utformas av så många som 0,9 till 1 enhet. Bostaden där barnet bor består 

av medlemmar som är minoriteter och aktivitetsutrymmet bebos av främst minoriteter (se Figur 5).  

Sen Invandring 

Grannskapet till barnet uppvisar tecken på sen invandring men barnets bostad får inte beteckningen av 

sen invandring. Platserna som barnet har vistats i och som tillhör aktivitetsutrymmet präglas av 

förekomsten av sen invandrare till en så hög enhet som 0,8 (se Figur 8).  
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Aktivitetsutrymme och tidsgeografi för Alfonso 

 

 

Figur 9. Tidsgeografisk graf över Alfonso. Undersökningen gäller för ett dygn och utformades enligt  

               uppgifter hämtade från en dagbok ifylld av barnet. Materialet bearbetades i programmet  

               Vardagen. 

 

 

 

 

 

 



 Camila Cárdenas 

 

36 
 
 

   
Figur 10. Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso som framställdes med hjälp av Runkeeper  

                 program år 2012. 
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Figur 11. Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och socialbidragstagare.  
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Figur 12. Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och minoriteter.  
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Figur 13. Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och arbetslöshet.  
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Figur 14. Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och de 10 % rikaste individerna. 
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Figur 15. Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och sen invandring.  
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Tolkning av kartor över barns aktivitetsutrymme från Bålsta  

 

Arbetslöshet 

Inom barnets aktivitetsutrymme förekommer det ett antal arbetslösa som gestaltar sig vid fyra olika 

platser. Grad av arbetslöshet mäts mellan 0,1 upp till 0,3 i enhet i vad Alfonsos aktivitetsutrymme 

omfattar. Runt omkring aktivitetsutrymmet är arbetslösa sprida vid 11 olika platser men enheten 

överstiger inte 0,3. Inga arbetslösa finns i barnets bostad (se Figur 13).  

10% rikaste 

Kartan över de 10 % rikaste individerna visar vid tre olika platser att förekomsten uppmäts mellan 0,1 

och 0,3 inom barnets aktivitetsutrymme. Utanför aktivitetsutrymmet kan det observeras en klar 

förekomst av individer som utformar de 10% rikaste i landet, vilka tar sig uttryck vid 39 olika platser. 

Barnet eller bostaden markeras inte som några av de 10 % rikaste (se Figur 14). 

Socialbidrag 

Ingen förekomst av socialbidragstagare kan ses inom barnets aktivitetsutrymme. Däremot kan det 

observeras en viss enhet tal socialbidragstagare som fördelas i tre olika platser i närheten av 

aktivitetsutrymmet, samtliga i 0,1 enhet. Inget socialbidrag skaffas i barnets bostad (se Figur 11).  

 

Minoriteter 

Minoriteterna finns vid fyra olika platser i aktivitetsutrymmet och graden redovisas mellan 0,1 och 0,5 

i enhet. I närheten av aktivitetsutrymmet finns det minoriteter vid 11 olika platser, vilka förekommer 

mellan 0,1 och cirka 0,25 enhet. Trots att barnet är en synlig minoritet markeras inte det på kartan (se 

Figur 12).  

Sen Invandring 

Inom aktivitetsutrymmet finns det enbart en plats som uppvisar förekomst av sen invandring, vilket 

redovisas som 0,05 enhet. Utanför aktivitetsutrymmet kan det observeras minoriteter som finns vid 

fyra olika platser. Enhet talet är då varierat och uppnår 0,1. Inga tecken på sen invandring finns i 

barnets bostadsplats (se Figur 15).   

 

2.3 Delaktighet och inflytande i samhället  

 

Som det nämndes i ett tidigare avsnitt är delaktighet och inflytande ett målområde som utformas av 

indikatorer såsom emotionellt och praktiskt stöd, utsatthet för kränkande behandling samt tillit till 

andra människor. Dessa indikatorer har uppmätts av FHI (Internet 2012) efter regioner. 

Dokumenteringen har gjorts på olika nivåer och den minsta som fanns att tillgå var på kommunnivå, 

vilken har valts för denna studie. Data för Håbo kommun saknas då antal svar som är mindre än 100 i 
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redovisningsgruppen redovisas inte i resultatet. Dessa indikatorer har valts att redovisas här för att ha 

en nära koppling med barns delaktighet och inflytande i samhället.   

              

 

Carlos 

 

Tecken på ett rikt socialt liv framkom av fem frågor från enkätundersökningen då barnet ansåg ha 

blivit behandlat på ett korrekt sätt under de senaste tre månaderna, han angav ett positivt svar när det 

frågades om han hade någon som han kunde dela sina innersta känslor med och han tyckte att han för 

det mesta kunde få praktiskt hjälp. Något som barnet däremot var negativt inställd till var i att känna 

att han inte kunde lita på de flesta människor. I relation till data för Stockholms kommun (se Figur 16) 

som redovisas i diagrammet kan det tyckas att det finns en klar skillnad mellan upprätthållandet av 

folkhälsomålet på kommunnivå och på individnivå. På kommunnivå kan vi se en negativ trend medan 

på individnivå var barnet främst positivt inställd mot frågorna. Dock var frågan gällande tillit till andra 

människor den som hade högst negativt prägel på kommunnivå, vilket avspeglades även i svaret som 

barnet angav till denna fråga. Gällande barnets tidsgeografi dokumenterade barnet sin sinnesstämning 

som glad och pigg under loppet av dagen, som trött senare på kvällen och som neutral när han gick 

upp på morgonen (se Figur 2). När barnet förflyttade sig till platsen där studiebesöket ägde rum och 

tillbaka till hemorten var han ensam (se Figur 2). Däremot var han i sällskap med sina vänner på 

fritiden och under skolpasset befann han sig med sina skolvänner (se Figur 2).  

      

 

 

Figur 16. Diagram över fyra hälsoindikatorer för folkhälsomål ”Delaktighet och inflytande i  

                 samhället”. Data gäller för Stockholms kommun mellan år 2008-2011. (Källa: FHI,   

                 databas – folkhälsodata 2012) 
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Alfonso  

 

I enkätundersökningen uttryckte barnet sin åsikt, inför de fem frågorna som hade störst relevans för 

delaktighet och inflytande i samhället, på ett positivt sätt. Han ansåg inte ha blivit behandlat illa under 

de senaste tre månaderna, han tyckte att han hade någon att dela sina innersta känslor med, att han för 

det mesta har tillgång till hjälp i praktiska problem och att han kunde lita på de flesta människor. Detta 

kan inte jämföras gentemot data på kommunnivå pga. brist på data.  

     På den tidsgeografiska grafen kan det observeras att barnets sinnesstämning uttrycktes som glad på 

dagen och som trött senare på kvällen (se Figur 9). När barnet gick upp dokumenterade han 

sinnesstämningen som neutral (se Figur 9). Barnet vistades ensam under tiden han förflyttade sig till 

skolan och även på vägen hem (se Figur 9). Dock var han i sällskap med sina vänner under skolpasset 

(se Figur 9). På fritiden var han i sällskap med en av sina vänner och med sin mamma när han befann 

sig hemma (se Figur 9).  

  

2.4 Barns fysiska aktivitet  

 

För att determinera med exakthet barns hälsotillstånd har det undersökts deras BMI, en förkortning av 

den engelska beteckningen Body Mass Index (Lindstrand et al. 2011: 116-118). Det som åstadkoms 

genom att undersöka en persons BMI är ett mått som avgör om individen befinner sig i ett tillstånd av 

undervikt, övervikt eller normal vikt. Det sista är som det förefaller vara självklart, nämligen vad som 

alla människor skall sikta på.  

     BMI är en indikator som i sig är en metod som använder en individs längd och vikt för att 

bestämma en persons mått, vilken i sin tur bestämmer hur frisk den är.  

     För att beräkna BMI räknas en persons vikt i kilogram delad på längden i meter upphöjd till två, 

vilket ser ut på följande sätt (ibid.): 

 

 

 

 

 

Individer som får ett mått mellan 18,5 upp till 25,0 anses befinna sig i ett godtagbart läge (Lindstrand 

et al. 2011: 116-118). De som däremot befinner sig över 25,0 eller under 18,5 betecknas som individer 

som är i ett riskläge. Dessa är i sådana fall överviktiga respektive underviktiga (ibid.).  

 

 

      

      BMI = längd2/vikt   
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Carlos 

 

Enligt svaren som Carlos angav i enkätundersökningen kan det tyckas att individen är mycket fysisk 

aktiv, vilket är något som överensstämmer med data för Stockholms kommun då majoriteten 

representeras av de aktiva invånarna (se Figur 18). Detta resonemang fördes med utgångspunkt i hur 

barnet tog sig till de närmaste affärerna och i hur han beskrev sin fysiska aktivitet. Gående var sättet 

som Carlos tog sig till sitt närmaste utbud och han beskrev sig som en aktiv person då han deltog tre 

gånger per vecka i Mälarhöjdens fotbollsförening. Dessutom tränar han regelbundet på gymmet och 

har minst betyg godkänd i ämnet idrott och hälsa. Barnet har ett BMI på 22, vilket är ett idealiskt 

värde som i sin tur är ett tecken på god fysisk hälsa. Barnet uppvisar ingen fysisk restriktion (Carlos 

2012 muntligt). Trots att i det tidsgeografiska diagrammet kan det observeras att enbart sociala 

aktiviteter ägde rum vid gröna ytor (se Figur 2), ansåg barnet under enkätundersökningen ha tillgång 

till gröna ytor där han kunde vara fysisk aktiv.  

 

 

Alfonso 

 

Enligt Wilkinson & Marmot (2003) är cykling ett av de hälsosamma färdmedel som gynnar en individ 

såväl fysiskt som socialt samt att den minskar risker för olycksfall. Som det kan observeras i det 

tidsgeografiska diagrammet för Alfonso (se Figur 9) uppfyllde cykeln en viktig roll i individens liv. 

Barnet är helt friskt, vilket innebär att inga fysiska restriktioner gör sig giltiga i hans liv (Alfonso 2012 

muntligt).  

     Barnet har minst betyg godkänd i idrott och hälsa och barnets fysiska aktivitet fördelas under dagen 

mellan cykling och fotbollsspel. Fotbollsspelet sker ofta i gröna områden eller i skolgården, vilket 

innebär att miljöns utformning gynnar hälsan och den spontana idrotten (se Figur 9). Förutom att 

fotbollen spelar en fysisk roll i Alfonsos liv är denna aktivitet mycket central för barnets sociala liv.  

     I enkätundersökningen beskrev sig barnet som aktiv när det var bra väder ute och som inaktiv när 

det var dåligt väder ute, vilket avspeglar att barnets fysiska aktivitet var beroende av friluftslivet och 

av den fysiska miljön som förutsatte att aktiviteter kunde äga rum. Såväl den fysiska miljön som 

stadsplaneringen är faktorer som leder till att barnets fysiska läge främjas eftersom den närmaste utbud 

och affärer är belägna i ett avstånd som kräver cirka 10 minuters gående från hemmet. Det är här 

viktigt att återkoppla till Acevedo – Garcia et al. (2008) som lyfter fram innebörden av att barn får 

tillgång till trygga vägar under uppväxtåren så att fritidsaktiviteter samt lek och rörelse kan 

upprätthållas.  

     Barnets vikt och längd pekar på att han befinner sig i ett optimalt fysiskt läge då hans BMI är 

22,42.  

 

Jämförelse av barns fysiska aktivitet  

Som det framgår i Nordström (2002: 46-47) har fotboll och olika idrottsstilar en nära koppling med 

individens sociala status. Författaren påpekar att fotboll är den mest populära idrotten bland pojkar 
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från lågstatusområden medan pojkar från högstatusområden ofta är aktiva i olika idrottsföreningar där 

fotboll kommer på tredje plats efter tennis och golf. Utifrån detta kan det anses att i detta arbete 

motsägs resultatet med vad teori om fotboll och socialstatus pekar på. Med detta menas att barnet som 

deltar i en fotbollsförening är den som är bosatt i området som uppvisar högst socioekonomiskt 

utsatthet av alla tre. Trots detta är barnet med i en förening medan barnet från Bålsta som bor i ett 

område som präglas av inkomstskillnader, från 10% rikaste till socialbidragstagare, ägnar sig åt 

spontan idrott. I förhållande till det sista är det värt att nämna att i Nordstöm (2002: 47) framgår det en 

indelning av olika typer av ungdomar – de hemorienterade, de föreningsorienterade och de 

kamratorienterade. Den första gruppen består av ungdomar som ofta vistas hemma på sin fritid och har 

följaktligen mest kontakt med familjemedlemmar. Den andra gruppen består av ungdomar som deltar i 

föreningar och har kontakt med vuxna och kamrater medan den tredje gruppen umgås mest med 

kamrater i bostadsområdet och fritidsgårdar. Detta anses vara intimt sammankopplad med den fysiska 

miljön då beroende på utformningen av denne och på hur ungdomar drar nytta av miljön placeras 

ungdomar i en viss kategori (Nordström 2002). Enligt den indelningen kan det anses att Alfonso är ett 

kamratorienterat barn medan Carlos är ett föreningsorienterat barn.  

 

 

 

 

 

2.5 Hälso- och sjukvård 

 

Carlos 

 

Bland barnets svar till enkätundersökningen framgick det att han upplevde att skolhälsovården 

uppmuntrade honom till att bli fysisk aktiv och att han hade tillgång till ungdomsmottagningen när han 

hade varit i behov av att vända sig till en. För förtydligande av Carlos tillgänglighet till 

ungdomsmottagningar se Figur 17 och 18.  
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 Figur 17. Diagram över antal ungdomar och ungdomsmottagningar i Stockholms kommun.  

                 Data gäller för år 2008-2011. (Källa: FHI databas – folkhälsodata 2012)  

 

               

                Figur 18. Karta över Carlos närmaste ungdomsmottagning i ett avstånd på 3,93 km. Källa:  

                               Stockholms stad, Internet 2012. 

101 531 17 17 

Ungdomsdata 

Ungdomar (antal) 
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(antal) 



 Camila Cárdenas 

 

48 
 
 

 

 

 Figur 19. Diagram över grad av fysisk aktivitet för individer folkbokförda i Stockholms  

                  kommun. Data har för avsikt att utvärdera i vilken utsträckning mål 9 uppfylls. Data  

                  gäller för år 2008-2011(Källa: FHI databas – folkhälsodata). 

 

 

Alfonso 

 

Trots barnets goda fysiska läge ansåg han under enkätundersökningen att skolhälsovården varken 

uppmuntrade honom till att bli fysiskt aktiv eller upprätthålla ett hälsosamt liv. Gällande 

ungdomsmottagningar tyckte barnet inte ha haft något behov av att vända sig till någon 

ungdomsmottagning. Även om detta gör att tillgången till ungdomsmottagningar inte kan analyseras 

redovisas nedan uppgifter som behandlar ungdomar och antal ungdomsmottagningar på kommunnivå 

(se Figur 19). För förtydligande av närheten till den enda ungdomsmottagningen i kommunen se Figur 

20 och 21.  
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 Figur 20. Diagram över antal ungdomar och antal ungdomsmottagningar i Håbo kommun. Data  

                  gäller mellan år 2008-2011. (Källa: FHI, databas - folkhälsodata 2012) 

 

 

Figur 21. Karta över Alfonsos närmaste ungdomsmottagning i ett avstånd på 1,57 km. Källa: UMO   

                 Internet,2012.   
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2.6 Ekonomisk och social trygghet   

 

Två centrala frågor användes för att reda ut barns trygghet vid bostadsområdet. Den ena frågan var den 

som hämtades ur den Nationella Folkhälsoenkäten (2012) som formulerades på följande sätt: 

 

       -      Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på   

               annat sätt ofredad?  

Den andra frågan formulerades av författaren till detta arbete och uttrycktes som det framgår nedan: 

- Hur ser du på ditt bostadsområde?  

 

Utifrån dessa två frågor och statistik för brottslighet i respektive hemort har det försökts konstruera 

barnens trygghet. Som komplement till detta identifieras, analyseras och tillämpas i samma avsnitt 

Cohen & Symes (1985) tre variabler som behandlar sambandet mellan det sociala stödet och den 

fysiska miljön.  

 

 

Bredäng – Carlos sociala trygghet 

 

När Carlos tillfrågades under enkätundersökningen om han avstod från att gå ut ensam av rädsla för att 

bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad angav respondenten ett negativt svar.    

     Barnets syn på bostadsområdet är att det är lugnt på dagarna och farligt på kvällarna, vilket kan 

anses vara ett svar som överensstämmer med verkligheten då statistik för brottslighet visar att i 

stadsdelen Skärholmen anmäldes det 6,651 antal brott per 100 000 invånare år 2010.  

     Utifrån den tidsgeografiska analysen som riktade sig till Carlos kan det belysas att barnet ägnade 

mycket tid åt att vara ute med sina vänner på kvällen (se Figur 2). Barnet befann sig på gröna områden 

och gick på promenadstigar där det fanns bänkar (se Figur 2). Enligt enkätundersökningen bor Carlos 

vänner i samma ort, vilket underlättar att slumpmässiga träffar uppstår. Med andra ord närvarar Cohen 

& Symes (1985) variabeln om fysisk närhet som i sin tur är sammankopplad till de adekvata rummen 

då barnet angav ett positivt svar i enkätundersökningen när tillgång till gröna ytor kom i fråga. Vi kan 

nämligen resonera oss fram till att två av Cohen & Symes variabler har varit grunden för barnets 

sociala liv åtminstone dagen som undersökningen genomfördes.   

     Något som kunde observeras i kartor som är representativa för inkomstskillnader, nämligen de 10 

% rikaste individerna i Sverige, arbetslösa och socialbidragstagare (se Figur 7, 6 och 4), är att Bredäng 

är en stadsdel som gränsar till områden som präglas av motsatta omständigheter. Ett av dessa områden 

är Mälarhöjden som tydligt representeras av höginkomsttagare (se Figur 7). Trots dessa stora 

inkomstskillnader påstod barnet på enkätundersökningen att denne var med i Mälarhöjdens 

fotbollsförening, vilket är ett tecken på god socialsammanhållning. Han påstod även ha upplevt 

solidaritet i sin sociala krets. 
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Bålsta – Alfonsos sociala trygghet 

 

Enligt enkätundersökningen har Alfonso aldrig upplevt ett behov av att avstå från att gå ut ensam på 

grund av rädsla. Detta kan förklaras av svaret på den andra frågan som riktade sig till barnets syn på 

bostadsområdet, vilket uttrycktes som lugnt. Detta kan ytterligare förklaras av statistiken för 

brottslighet i Håbo kommun, vilken pekar på att antal brott inte översteg 1,922 per 100 000 invånare år 

2010. Om vi analyserar Alfonsos tidsgeografiska diagram (se Figur 9) kan vi förstå att barnet vid olika 

tillfällen hade nytta av sin cykel, vilken han använde som färdmedel för att ta sig hem, till skolan och 

till sin väns hem efter skolpasset. I enkätundersökningen angav respondenten att han hade upplevt 

solidaritet i sin sociala krets. 

Barnets sociala liv gynnas av det fysiska avståndet till vännerna och det adekvata rummet - där bland 

annat fotbollen kan äga rum (se Figur 9), vilket leder till att en passiv social kontakt kan uppstå med 

sina vänner.  

 

 

Ekonomisk trygghet i Bålsta och Bredäng 

 

Som det nämndes i tidigare avsnitt uppvisar hushållen för bägge barn ekonomisk trygghet eftersom 

varken socialbidrag eller arbetslöshet förekommer hos dem (se Figur 6, 4, 13 och 11). Dock kan det 

betraktas markanta skillnader i respektive omgivningar när förekomsten av 10 % rikaste är högre vid 

Bålsta än vid Bredäng (se Figur 14 och 7) och när arbetslösheten uppnår 7,4 % i stadsdelen Bredäng 

och 3,0 % i Håbo. Inblick i grad av arbetslöshet kan även observeras i kartor där Bredäng visar en 

representation av arbetslösa individer inom aktivitetsutrymmet i jämförelse med Alfonsos 

aktivitetsutrymme (se Figur 6 och 13). Gällande socialbidragstagare kan det ses en klar skillnad 

mellan aktivitetsutrymmet för Carlos och Alfonso (se Figur 4 och 11) då en tydlig överrepresentation 

finns för aktivitetsutrymmet som omfattar Bredängs stadsdel.   

 

Jämförelse av barns social- och ekonomisk trygghet  

Efter beskrivningen av tryggheten som barn upplever i sina respektive hemorter kan det dras en 

koppling med begreppsparet gemeinschaft och gesellschaft.  

     Begreppen gemeinschaft och gesellschaft uppkom under slutet av 1800-talet av Ferdinand Tönnies 

(Ramberg, 2005). Det första begreppet står för det kända och traditionella medan den andra står för det 

anonyma och moderna (Ramberg, 2005). Begreppsparet har sitt ursprung i drastiska sociala och 

politiska förändringar som ägde rum i Europa och det representerar en vändning mellan två epoker, 

den förmoderna och den moderna (Asplund, 1991). Enligt Asplund (1991) betydde för Tönnies denna 

drastiska europeiska omvandling en övergång från gemeinschaft till gesellschaft. Detta anser jag kan 

ses utifrån en lokal och aktuell synvinkel som kan förknippas med analysen av livskvalitet för barn 

med utländsk bakgrund. Detta för att vissa familjer har utvecklat ett gesellschaft levnadssätt medan 

andra har utvecklat ett gemeinschaft levnadssätt. Det är värt att nämna att begreppsparet har kritiserats 
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av författare för att utgå från en idealisering av gemeinschaft (Asplund, 1991). En del menar att 

begreppen från början var preparerat till fördel för gemeinschaft och till nackdel för gesellschaft men 

faktum är att en diskurs likaväl kan värdeladdas mot det ena eller mot det andra begreppet (Asplund, 

1991).  

     För att förtydliga resonemanget som framgick ovan förklaras nedan hur gemeinschaft och 

gesellschaft anses göra sitt inträde i detta arbete.  

     Något som vi kunde förstå genom att fördjupa oss i varje barns hemorts socioekonomiska karaktär, 

var att de två orterna uppvisade olika drag som exempelvis grad av brottslighet. Dessutom såg 

bostadsområdena annorlunda ut för varje barn, vilket innebär att liven har anpassats efter respektive 

bostadsmiljö och förutsättningar. Carlos bor i en stadsdel som präglas av en hög andel minoriteter, sen 

invandring, arbetslöshet och socialbidragstagare. Dessa är variabler som får oss att tro att området i sig 

bebos av individer som är generellt sett socialt- och ekonomiskt utsatta inför samhällets ögon. Denna 

utsatthet och den höga graden av brottslighet i stadsdelen kan förklaras av påståendet skriven av 

Wilkinson & Marmot (2003) som uttalar sig om att brottslighet kan vara en konsekvens av låg social 

sammanhållning, vilken i sig är en följd av höga inkomstskillnader i samhället. Trots sådana faktorer 

som kan beses som missgynnade och som beståndsdelar av otrygga levnadsförhållanden, har Carlos 

anpassat sitt gesellschaft präglat liv utefter sina förutsättningar och efter vad som anses leda till 

välbefinnande. Gruppträffen skedde i offentliga rum, vilket kan betraktas som både positivt och 

negativt. Det första för att det adekvata rummet och det fysiska avståndet mellan individernas 

bosättningsplats bidrar till att träffen kan uppstå medan det andra kan förklaras av exponeringen för 

brottslighet som barnen utsätts för när de vistas till sent på kvällen i offentliga platser. Detta för att 

barnet beskrev sitt bostadsområde som lugnt på dagarna och farligt på kvällarna i 

enkätundersökningen.  När skälen till att barnet med sin familj hade valt att bosätta sig där de gör 

tillfrågades, blev svaret att det var miljön och närheten till skolor det som var orsaken. Ekonomiska 

faktorer angavs inte som skäl till detta. Utifrån det kan vi sätta oss i Liljas (2005: 178) tänk då 

författaren menar att studier av segregation mestadels har inriktat sig på de fysiska förutsättningarna 

medan inifrån perspektivet utesluts, vilket är något som vi kan få fram av det sista svaret som 

avspeglar en trivsel med hemorten.  

     Till skillnad från Carlos, som bor i en stadsdel av Stockholms kommun kan det anses att Alfonso 

lever ett gemeinschaft präglat levnadssätt. Alfonso lever i ett område som kan uppfattas som periferi 

där dess bostadsområde utformas av främst barnfamiljer. Brottsligheten är låg och tillgången till gröna 

ytor är stor. Med andra ord kan barnets bostadsområde beskrivas som ett tryggt och traditionellt 

område som ger upphov till en gemeinschaft levnadssätt för dess befolkning. Något som fångar vår 

uppmärksamhet är att trots de höga inkomstskillnaderna som tar sig uttryck i området där Alfonso bor 

har barnet ett aktivt socialt liv som får honom att avstå från segregationens konsekvenser. Detta är 

något som yttrar sig i den låga graden av brottslighet som registreras i Håbo kommun om vi nu gör 

Wilkinson & Marmots (2003) påstående giltig. I enkätundersökningen ansåg barnet att bostadsområdet 

var lugnt och bland orsaken till att familjen hade bosatt sig i Bålsta tyckte respondenterna att det var 

naturmiljön, bebyggelsen, närheten till skolor för barnet och att fly från områden där det är hög 

koncentration av personer med utländsk bakgrund pga. den dåliga integrationen som detta medför. Det 

sista är något som återigen kan kopplas till levnadssätten då enligt Ramberg (2005) utgår vi människor 

från värderingar, som i sin tur är tidsbundna, för att utveckla antingen en gemeinschaft eller ett 

gesellschaft levnadssätt.  

 



Riskfyllda aktivitetsutrymmen? 

 

53 
 
 

 

2.7 Kontinuitet och förändring  

 

Efter materialbearbetningen för denna uppsats kan det anses att två begrepp tar sig uttryck i vad som 

kunde observeras i jämförelsen av barnens aktivitetsutrymmen, socioekonomiska förutsättningar och 

vardagsaktiviteter. Begreppen är nämligen kontinuitet och förändring. Utifrån min tolkning av 

begreppen som togs upp av Hylland – Erikssen (2010: 265) och Molin et al. (2008: 28-32) gör jag 

nedan en koppling med Carlos och Alfonsos verklighet. 

     Uppfattningen vi har angående personer med utländsk bakgrund och platser som präglas av etnisk 

mångfald är ofta negativladdad. Vad vi är vana vid att läsa och förhålla oss till är att sådana platser 

kännetecknas för att erbjuda begränsade framtidsmöjligheter till barn och ungdomar, för att bestå av 

individer som är socioekonomiskt utsatta och för att ha begränsade tillgångar (se exempelvis Acevedo 

– Garcia et al., 2008). När vi uttalar oss om personer med utländsk bakgrund förknippar vi enkelt de 

med sårbara rum. Detta för att under lång tid har det skett en kontinuitet vad gäller bosättningen av 

personer med utländsk bakgrund i särskilda platser. Förutom mönstret av bosättningsplatser kan det 

tyckas att det har skett en kontinuitet i levnadssätt hos personer med utländsk bakgrund, vilket har lett 

till att särskilda levnadssätt generaliseras och bestäms som giltiga för alla invånare med utländsk 

bakgrund. Ett flertal studier (se exempelvis SCB 2007; Acevedo – Garcia et al. 2008; Schaerström et 

al. 2011; Wood 2003) redogör för invandrarnas negativpräglade livsvillkor, vilket ofta får oss att utgå 

från detta helhetsperspektiv och bortse från den enskilda individen.    

     Något som kunde betraktas under jämförelsen av bägge barns levnadssätt var att de hade anpassat 

sina liv enligt förutsättningarna som fanns att tillgå, den fysiska miljön och vad som leder till 

välbefinnande. Verkligheten för båda barn kunde betraktas som avvikande från vad vi är vana att 

begripa om invandrare. Detta är ett tecken på att förändringar har ägt rum och på att kontinuiteten har 

avbrutits i olika sammanhang. För att nämna några kan bosättningsplatsen för Alfonso betraktas som 

avvikande, att Carlos deltar i föreningsaktiviteter och att Alfonso socialiserar i en miljö med höga 

inkomstskillnader fasifierar inkomstspridningshypotesen och teorin om barns idrottsstilar i relation till 

socioekonomi.  

 

3.0 Diskussion  

 

Efter att ha tagit oss på en lång resa i jämförelsen av två barns aktivitetsutrymmen och platser med 

skilda socioekonomiska förutsättningar har vi haft möjlighet att fundera över skillnader, kontraster och 

annorlunda livsvillkor för två manliga individer som trots allt har rätt liknande bakgrund. 

Diskussionen nedan tar upp sådana aspekter och även några som kanske inte alls har analyserats 

djupare ännu.  

     Vi kan börja med att gå in i tänket som Luedtke (2010) och Acevedo – Garcia et al. (2008) lyfter 

fram i detta arbete. Den första författaren menar att klassificering av människor efter minoriteter leder 

till konsekvenser som diskriminering och begränsade framtidsmöjligheter. Den andra författaren 

menar att svarta och latinamerikanska barn, som i sig är minoriteter, blir tvungna att bosätta sig på 

områden utan framtidsmöjligheter på grund av sin ekonomiska utsatthet. Med detta kan vi nämligen 
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resonera oss fram till att det finns en mycket nära relation mellan att vara minoritet och att bosätta sig 

på en sårbar plats då en faktor leder till en annan, och vice versa. 

     I den tidsgeografiska analysen av barns vardagar kunde vi förstå relevansen av 

begreppsanvändningen då Cohen & Syme:s tre variabler kunde tillämpas och identifieras. Dessutom 

kunde restriktioner, den sociala sammanhållningen och såväl indikatorer som determinanter 

identifieras i barnens vardagar och aktivitetsutrymmen. Vi kan göra anknytning till Melinder & 

Schaerström (2005:141) som menar att tolkningar av dagböcker och följaktligen av tidsgeografiska 

studier dras utifrån forskarens egen förståelse. Om begreppen och levnadsförhållanden hade 

missuppfattats så skulle den tidsgeografiska analysen ha fått låg grad av validitet.  

     Ofta utgår vi från att människor med utländsk bakgrund är sårbara individer som befinner sig i 

underläge. Detta anser jag är en bild som skapas när vi ser invandrare som en enhet istället för att 

observera enskilda individers vardagar. Något som vi kunde observera genom visualiseringen av 

socioekonomiska faktorer för varje bostadsområde var att dessa utformades på olika sätt vad gäller 

inkomstfördelning och följaktligen livsvillkor. Men faktum var att båda individer, trots skilda 

förutsättningar, hade anpassat sina liv till befintliga tillgångar och begränsningar. 

     Utifrån barnens tidsgeografi och undersökningen av deras aktivitetsutrymmen är det viktigt att 

finna mönster som de har i gemensamt förutom analysen av barns enskilda liv.  

     Hushållen för båda barn uppvisar liknande förutsättningar, vilka pekar på att barnen lever i 

ekonomiskt trygga förhållanden snarare än ekonomiskt utsatta hushåll. Dock kan vi inte veta med 

exakthet hur inkomsterna ser ut då data redogör för endast extrema förhållanden. Med detta menas om 

inkomsterna är så höga att individerna får betraktas som rika eller om hushållen är så ekonomiskt 

utsatta att individerna är tvungna att försörja sig med hjälp av socialbidrag för att överleva. Vi kan 

alltså föreställa oss att de individerna som inte tillhör de 10 % rikaste eller de som mottar socialbidrag 

har en inkomst som får dem att bli betraktade som låg- eller medianinkomsttagare. Även om det 

handlar om osäkra mått för att bestämma individernas ekonomiska förutsättningar pekar de två 

tidigare nämnda variablerna på att hushållen som inte ingår i dessa parametrar har en stabil ekonomi 

som låter individerna utveckla ett liv med åtminstone de essentiella mänskliga behoven. Trots att 

barnen bor med sina respektive chilenska familjer visar inte kartor att barnens hushåll representeras av 

minoriteter. I detta fall kan det ifrågasättas datans tillförlitlighet och kvalitet då chilenare borde 

framstå som minoriteter. De andra två variablerna, nämligen sen invandring och arbetslöshet visade 

sig vara frånvarande över barnens hushåll.  

     Ytterligare fler faktorer som barnen har i gemensamt är deras boendeform, det vill säga att båda bor 

i hyresrätter och att båda bor i kvarter som på något sätt utmärker sig från omgivningen. Barnet från 

Bredäng bor i ett område som kan betraktas som utanför tätbebyggda kvarter. I detta fall kan det anses 

att barnet från Bredäng bor i en priviligerad miljö en bit utanför centrumet där brottsligheten 

koncentreras (Carlos 2012 muntligt). Dessutom är bebyggelsen annorlunda de höga husen som finns i 

närheten. Å andra sidan bor barnet från Bålsta i ett område som på något sätt skiljer sig från resterande 

bebyggelse. Barnet bor i ett radhus, vilket kan betraktas som en bättre kvalitet av boende i jämförelse 

med lägenheter men som i relation till omgivningen, som präglas av villor, kan uppfattas som 

segregerat. Med förutsättning till determinanter som bestämmer livsvillkoren i Håbo kommun kan det 

anses att dessa är jämnfördelade för Bålsta invånarna. Dock omfattar kommunen fler orter än endast 

Bålsta, vilket får oss att tro att livsvillkoren kan se olika ut för alla kommunens invånare.  

     Det är svårt att anknyta barnens fysiska – och sociala liv i förhållande till invånarna från samma ort 

då data för folkhälsomål ett, sex och nio inte finns tillgänglig för båda orter. Med detta menas att data 

finns enbart för stadsdelen Bredäng, vilket gör att kopplingar och slutsatser kan dras utifrån endast en 

individ. I och med att målet var att genomföra jämförelser och kopplingar mellan individnivå och 
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kommunnivå kan det tyckas att resultatet inte blev som förväntad men eftersom det centrala i detta 

arbete är studien av bägge barn blir magnituden av problemet inte märkbart. Även om data på 

kommunnivå ger oss inblick i livsvillkoren på en lokalnivå kan det förefalla vara svårt att dra 

slutsatser eftersom inga generaliseringar kan göras när data omfattar fler orter än den som studeras. 

Människans livsvillkor kan dessutom skilja sig mellan orter. Ett tydligt exempel är förekomsten av den 

enda ungdomsmottagningen inom Håbo kommun belägen i Bålsta då den inte är lika tillgänglig för 

barn eller ungdomar bosatta i övriga orter som tillhör kommunen. Å ena sidan kan det anses att en 

ungdomsmottagning per kommun är för litet i relation till antal ungdomar å andra sidan kan det anses 

att detta inte medför något problem då studieobjektet inte blir påverkad av de få mottagningarna. En 

liknande resonemang kan föras utifrån områdesbeskrivningar för båda områden då förhoppningen var 

att ange data på så liten skalnivå som möjligt, vilket resulterade i att nivån inte alltid var densamma för 

båda.  

     I och med att studien syftade på att jämföra två barns hälsa på ett fysiskt och ett socialt perspektiv 

kommer diskussionen att föras utifrån folkhälsomålen så att en utvärdering av dessa kan genomföras 

samtidigt. Av den anledningen grupperas nedan ”delaktighet och inflytande i samhället” och ”social 

och ekonomisk trygghet” i en kontext av social relaterad hälsa. Därtill förs det en diskussion utifrån 

folkhälsomålen ”mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård” samt ”ökad fysisk aktivitet” i en kontext av 

fysisk hälsa.  

Socialt relaterat perspektiv 

Trots att barnen hade relativt lika inställning till enkätfrågorna som rörde delaktighet och inflytande i 

samhället var Carlos negativ inställd till att känna att han kunde lita på andra människor. Eftersom 

arbetslösheten var hög inom Carlos aktivitetsutrymme och inom stadsdelen Bredäng kan det dras en 

koppling med Wilkinson & Marmot (2003), som menar att arbetslöshet är ett fenomen som kan 

påverka såväl den arbetslöse individen som sin familj psykiskt. I ett sådant fall kan det anses att den 

psykiska påfrestningen som befolkningen från trakten av Bredäng upplever kan medföra att tilliten går 

förlorad bland invånarna.  

     Tryggheten av vägar gestaltade sig på olika sätt för Carlos och Alfonso. Båda vistades mycket ute 

trots att brottsligheten förekom i olika grad i båda orter, vilket innebär att utsattheten för faror såg 

olika ut för bägge barn. Enligt Acevedo – Garcia et al. (2008) är tryggheten av vägar något som är 

nära förknippad med socioekonomiskt sårbara områden. Detta för att ackumulationen av 

missgynnande omständigheter leder till att utevistelsen blir en fara för barn, vilket påverkar deras 

rörelsefrihet och följaktligen deras utveckling. I och med att brottsligheten var högre vid Bredäng än 

vid Håbo kommun kan det tyckas att Carlos är mer exponerad än Alfonso. Något som är värt att 

diskutera kring är att åldersskillnaden mellan barnen kan spela en betydelsefull roll i sammanhanget då 

Alfonso umgicks med sin vän mestadels inomhus medan Carlos umgicks med sina vänner utomhus 

sen på kvällen. Både platser för umgänge och tider då barn umgicks med varandra såg nämligen 

annorlunda ut. Till detta kan det tilläggas att även dagarna då undersökningarna gjordes kunde påverka 

validiteten av studien eftersom Carlos genomförde undersökningen på en fredag då han hade möjlighet 

att lägga sig senare och ägna sig åt sociala aktiviteter med sina vänner. Alfonso däremot gjorde sin 

undersökning på en onsdag, vilket innebar att bl.a. aktiviteter som var relaterade till skolan 

genomfördes. Med andra ord gjorde restriktioner sig giltiga på olika sätt vid barnens vardagar. 

Eftersom både Carlos och Alfonso är omyndiga kan det anses att styrningsrestriktioner verkade då 

tydligast hos Alfonso än hos Carlos.  

     Två teorier som presenterades av SCB (2007) tillämpades i detta arbete. Dessa var nämligen den 

strukturalistiska och den humanekologiska. I och med att den strukturalistiska stod för att 
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koncentrationen av invandrare i bestämda områden berodde på de socioekonomiska förutsättningarna 

av invånarna snarare än på individernas vilja anses den strukturalistiska teorin konstateras här. Detta 

för att barnen i samråd med sina respektive målsman angav i enkätundersökningen att anledningarna 

till att de bosatte sig där de gjorde berodde på den fysiska miljön och närheten till skolor - för det ena 

barnet; bebyggelsen, närhet till skolor, den fysiska miljön och att ta distans från områden med hög 

andel etnisk mångfald för det andra barnet. Ingen av dem angav att närheten till individer med 

liknande bakgrund var ett av skälen till bosättningen i respektive ort. Trots att ekonomin inte valdes av 

någon av dem som orsak till val av bosättningsplats kan det påpekas att bägge barn bor i samma typ av 

bostad, nämligen hyresrätt. Detta är intimt sammankopplad med familjernas socioekonomi, vilket gör 

att den humanekologiska teorin får uteslutas. Trots att både Carlos och Alfonso har utländsk bakgrund 

skulle den humanekologiska teorin inte kunna gälla för Alfonso då varken hans bostadsområde eller 

aktivitetsutrymme beboddes av en hög enhet tal minoriteter eller sen invandrare. Å andra sidan skulle 

den humanekologiska teorin kunna förefalla vara en självklar förklaring till Carlos bosättningsplats 

pga. det höga enhet tal minoriteter och sen invandrare som förekommer vid hans bosättningsplats och 

aktivitetsutrymme. Däremot var skälen av en mer fysisk karaktär.   

     Både Carlos och Alfonso var i stort sett positivt inställda till enkätfrågorna som behandlade det 

sociala och emotionella livet. Detta kan tolkas som att kvaliteten av de sociala banden som barnen har 

är god och att det sociala stödet är följaktligen starkt. På så sätt kan det tyckas att inverkan som de 

sociala banden har på individerna är hälsofrämjande då enligt Lindstrand et al. (2011) och Wilkinson 

& Marmot (2003) finns det en nära koppling mellan kvaliteten av sociala banden, psykisk 

välbefinnande och återhämtning från sjukdomsperioder. I förhållande till detta kan det nämnas att 

bägge barn ansåg ha upplevt solidaritet i sina sociala kretsar, vilket innebär att Wilkinsons 

inkomstspridningshypotes här kan göra sitt inträde. Detta förklaras noggrant nedan:   

     Som det kunde observeras i kartorna uppvisade aktivitetsutrymmet för Alfonso, bosatt i Bålsta, 

stora inkomstskillnader då inom detta kunde det betraktas ett högt enhet tal invånare som tillhörde de 

10 % rikaste och ett lågt enhet tal socialbidragstagare. De som inte hörde till några av dessa grupper 

kunde klassificeras som låginkomsttagare eller medelinkomsttagare, vilket bl.a. gällde för Alfonsos 

hushåll. I och med detta kan det sägas att hans aktivitetsutrymme bestod av stora inkomstskillnader. 

När det gäller Carlos aktivitetsutrymme kunde det observeras att enhet talet 10 % rikaste var lågt men 

att enhet talet arbetslösa och socialbidragstagare var högt. I detta fall kan det sista aktivitetsutrymmet 

beskrivas som socioekonomiskt utsatt. Vi kan ytterligare föra en vidare diskussion kring detta då 

aktivitetsutrymmet för Carlos omfattade ett större fysiskt utrymme än Alfonsos, vilket möjliggjorde att 

Bredängs stadsdel kunde jämföras med omgivningen bestående av höginkomsttagare. Utifrån detta 

kan det tyckas att Carlos aktivitetsutrymme uppvisar stora inkomstskillnader i ett makroperspektiv 

medan Alfonsos aktivitetsutrymme uppvisar stora inkomstskillnader i ett mikroperspektiv. I och med 

detta är det värdefullt att återigen nämna att barnen angav som svar till enkätundersökningen att dem 

hade upplevt solidaritet i sina sociala kretsar. På så sätt kan vi resonera oss fram till att Wilkinsons 

tänk med utgångspunkt i inkomstspridningshypotesen kan falsifieras då i Carlos och Alfonsos fall blir 

inte den sociala sammanhållningen negativ påverkad av inkomstskillnaderna. Å andra sidan kan det 

tyckas att Wilkinsons ursprungliga idé - som pekade på att sociala processer som byggde på solidaritet 

gynnade människor – kunde konstateras. Utifrån ovan nämnda resonemang anser jag att barns framtid 

kan påverkas positivt av de sociala processerna som äger rum i åtminstone sina aktivitetsutrymmen. 

Med detta menar jag att den sociala sammanhållningen som Carlos och Alfonso upplever i nuläget kan 

medföra en fortsatt hälsosam uppväxt då sociala problem såsom segregering och social exkludering 

förhoppningsvis inte kommer att drabba dem.  Brottslighet och ökad förekomst av vissa sjukdomar 

(Wilkinson & Marmot 2003), vilka är konsekvenser av missgynnande sociala processer, skulle i sin tur 
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undvikas.   

     Cohen & Symes (1985) tre variabler gjorde närvaro i analysen av relationen mellan den fysiska 

miljön och sociala kotakter. Variablerna var den passiva sociala kontakten, den fysiska närheten och 

det adekvata rummet. Dessa kunde identifieras i Carlos och Alfonsos tidsgeografiska grafer och 

uppfyllde en viktig del i deras sociala liv. Vi kan börja med Carlos, som utnyttjade de adekvata 

rummen belägna vid hemorten där passiva sociala kontakter kunde uppstå. I och med att Carlos 

bekanta bodde i samma ort spelar den fysiska närheten en avgörande roll när träffen uppstår. I 

Alfonsos graf kunde det observeras att fotbollen var en aktivitet som ägde rum i adekvata rum, 

nämligen vid vännens gård och vid skolgården. I och med att Alfonsos bekanta bodde inom samma ort 

och vännen som han besökte bodde i närheten kan det sägas att den fysiska närheten uppfyllde en 

väsentlig roll i uppkomsten av passiva sociala kontakter.  

Fysiskt relaterat perspektiv 

Barnens fysiska hälsotillstånd var god, vilket kunde konstateras genom beräkningen av deras BMI och 

genom att undersöka enkätfrågorna som behandlade motionsvanor. Utifrån dessa indikatorer kan det 

tyckas att det inte kan dras någon koppling mellan ras/ etnicitet och individernas hälsotillstånd. Detta 

för att såväl Carlos som Alfonso har latinamerikanskt ursprung och för att de uppvisar ett gott 

hälsotillstånd. I ett sådant fall skulle vi kunna säga att Woods (2003) teori, som pekar på att 

ras/etnicitet är en faktor som bestämmer individernas hälsotillstånd i USA, inte gäller för barnen som 

undersöktes i detta arbete.  

     I de tidsgeografiska graferna kunde vi observera tydliga skillnader i färdmedel som Carlos och 

Alfonso använde sig av. Carlos förflyttade sig med hjälp av buss för att ta sig till studiebesöket och 

med tåg för att ta sig tillbaka till hemorten. Vid båda fallen transporterade han sig ensam. 

Transportmedlen som han använder leder utifrån Wilkinson & Marmot (2003) till att den fysiska och 

sociala hälsan liksom miljön främjas. Paradoxalt nog kan det anses att i Carlos fall innebar 

användningen av dessa färdmedel att han inte kunde interagera socialt med andra människor då. 

Alfonso i sin tur använde sig av cykel för att ta sig till skolan och tillbaka hem samt till sin väns hem. I 

hans fall kan det anses att han gjorde bruk av ett av de hälsofrämjande färdmedlen som enligt 

Wilkinson & Marmot (2003) minskar risk för olycksfall och främjar individen fysiskt. Avstånden för 

transportsträckorna skilde sig mellan Carlos och Alfonso, vilket har en nära relation med typ av 

färdmedel som användes. Dock behövde båda gå för att ta sig till de närmaste affärerna. I och med att 

Alfonso till skillnad från Carlos inte ägnade sig åt schemalagda fysiska aktiviteter kan det anses att 

cyklingen var något som kompenserade barnets fysiska aktivitet. Vidare diskussion kring detta förs 

nedan: 

     Som vi kunde förstå utifrån svaren som barnen angav till enkätfrågorna som behandlade 

motionsvanor, skilde sig idrottsstilarna mellan Carlos och Alfonso. Carlos var med i en 

fotbollsförening och deltog i gympass ett antal gånger i veckan medan Alfonso ägnade sig endast åt 

spontan idrott och transporterade sig med cykeln. Som det framgår i Nordström (2002) sker det en 

uppdelning av individer efter socialstatus och idrottsstil, där fotbollen blir representativ för barn från 

lågstatusområden och idrottsförening för barn från högstatus områden. Även om hushållen från vilka 

barnen kommer ifrån uppvisar liknande förutsättningar skiljer sig aktivitetsutrymmens 

socioekonomiska förutsättningar avsevärt. Detta var något som kunde betraktas genom att analysera 

kartorna för socialbidragstagare, arbetslöshet och de 10 % rikaste. Dessutom kunde en klar skillnad 

observeras genom att undersöka noggrant områdesbeskrivningarna för Bredäng och Håbo. Enligt 

skillnaderna som uppvisas på aktivitetsutrymmes nivå - och ort kan det tyckas att området som Carlos 

vistas i är socioekonomiskt utsatt medan området som Alfonso vistas i utformas av en högre 
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socioekonomisk status. Utifrån detta resonemang kan vi anse att teorin som redovisas i Nordström 

(2002) motsägs med Carlos och Alfonsos verklighet. Med andra ord kan denna teori falsifieras.    

Metodologi  

Förförståelsen i detta arbete var något fundamentalt för utvecklingen av uppsatsen. Jag som människa 

och latinamerikansk minoritet hade nytta av mina egna erfarenheter, upplevelser och känslor som 

utgångspunkt för utvecklingen av arbetet. Dessa kunde vara en tillgång när mina erfarenheter och 

lärdomar motsattes med vad olika källor förmedlade då en analys på djupare nivå kunde uppstå. Även 

hinder kunde växa fram när personliga erfarenheter fick avskiljas från de undersöktas verkligheter och 

från olika författares syn. I de lägen kunde jag som författare lägga märke till att min förförståelse inte 

var neutral men min strävan var att få fram ett så neutralt budskap som möjligt.   

     Mina tolkningar, som byggde på min förförståelse ledde i en början till missuppfattningar då ofta 

en negativ syn dominerade. När växlandet mellan förståelse och förklaring skedde kunde tolkningar 

baserade på verkligheten dras, vilka i sin tur ledde till att en hermeneutisk förståelse kunde äga rum.   

Personliga geografier       

Något som vi fick underförstått under loppet av arbetet var att de personliga geografierna inte enbart 

påverkades av processer som skedde omkring individerna utan även av makrostrukturer såsom 

socioekonomi. Utifrån ett tidsgeografiskt synsätt kunde motståndet mellan personliga önskningar och 

restriktioner på samhällsnivå avspeglas i Carlos och Alfonsos vardagar.    

 

Geografi och barn 

Eftersom barn var enligt Acevedo – Garcia et al. (2008) en grupp i samhället till vilka större insatser 

borde riktas valdes dem i detta arbete som en representativ grupp för analysen av geografins 

grundläggande tankegångar.  

     Utifrån den teoretiska ramen som arbetet byggde på kan det tyckas att barn med utländsk bakgrund 

kunde betraktas som en grupp som uppvisade större exponering inför bristande socialt stöd, fysiskt 

relaterade sjukdomar och brottslighet i samhället. Å ena sidan kan jag tycka att Carlos och Alfonso 

anpassade sina liv med ett gesellschaft respektive gemeinschaft prägel, vilket i sin tur ledde till att 

båda utökade sina valmöjligheter i relation till vad det befintliga helhetsperspektivet kring barn med 

utländsk bakgrund uttalar sig om. Till detta kan det tilläggas att en slags kontinuitet i livsvillkor för 

barn med utländsk bakgrund har avbrutits och att en förändring har skett, åtminstone för Carlos och 

Alfonso.    

     I och med att Alfonsos och Carlos livsvillkor kan betraktas som hälsofrämjande skulle det vara av 

intresse att studera fler barn med utländsk bakgrund från olika län och kommuntyper så att en 

jämförelse som omfattar skilda fysiska och sociala miljöer och även skilda makrostrukturer kan 

genomföras. På så sätt skulle hälsofrämjande omständigheter som utvecklar sig i olika platser försöka 

införas i områden där barn uppvisar ett sämre hälsoläge. Detta skulle vara ett sätt att analysera på 

djupare nivå Daniels et al. (2008) tänk som riktar sig till platsens betydelse för hälsa, vilket var något 

som analyserades i det här arbetet.  
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4.0 Slutsatser  

 

Såväl Carlos som Alfonso uppvisade ett gott hälsotillstånd, vilket omfattade sociala och fysiska 

aspekter. I förhållande till tidigare forskningen som redovisades i detta arbete kan det anses att Carlos 

och Alfonsos liv anpassades till sina socioekonomiska förutsättningar, vilket gör att deras sociala liv 

och fysiska läge kan betraktas som avvikande. Dessa två barn är ett exempel på resultat som uppnås av 

att göra studier på individnivå till skillnad från studier som omfattar större populationer.  

     I och med att fyra folkhälsomål spelade en betydelsefull roll i detta arbete kan det sägas att dessa 

uppnåddes. Detta resonemang fördes utifrån den egna empirin som gällde för Carlos och Alfonso.  

     I relation till de två barns aktivitetsutrymmen som uppvisade skilda socioekonomiska 

förutsättningar och det tidsgeografiska materialet som presenterades i detta arbete kunde vissa 

teorier/hypoteser konstateras och andra falsifieras. De sista gällde för inkomstspridningshypotesen och 

idrottsstilar i förhållande till socialstatus, vilka höjer det vetenskapliga värdet av arbetet.  
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               sårbarhet och risker.  
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Figur 3. Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos, Runkeeper 2012 och     

               ArcMap, 2012.12.20. 

Figur 4. Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och socialbidrag, Runkeeper   

               2012, ArcMap och Equipop data, 2012.12.20. 

Figur 5.  Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och minoriteter, Runkeeper  

                2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 

Figur 6.  Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och arbetslöshet, Runkeeper  

               2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 

Figur 7.  Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och de 10 % rikaste                 

               individerna, Runkeeper 2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 

Figur 8.  Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Carlos och sen invandring,   

               Runkeeper 2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 

Figur 9.  Graf, Tidsgeografisk graf över Alfonso, Dagboksmaterial bearbetat i programmet  

                Vardagen, 2012.12.20. 

Figur 10. Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso, Runkeeper 2012 och   

                 ArcMap, 2012.12.20. 

Figur 11. Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och socialbidrag,  

                 Runkeeper 2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 

Figur 12. Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och minoriteter,   

                 Runkeeper 2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 
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Figur 13. Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och arbetslöshet,  

                 Runkeeper 2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 

Figur 14. Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och de 10 % rikaste  

                 individerna, Runkeeper 2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 

Figur 15. Egenproducerad karta, Karta över aktivitetsutrymmet för Alfonso och sen invandring,  

                 Runkeeper 2012, ArcMap och EquiPop data, 2012.12.20. 

Figur 16. Diagram. Diagram över fyra hälsoindikatorer för folkhälsomål ”Delaktighet och inflytande i  

                 samhället”, FHI, databas – folkhälsodata 2012, 2012.12.18.. 

Figur 17. Diagram, Diagram över antal ungdomar och ungdomsmottagningar i Stockholms kommun,  

                 FHI databas – folkhälsodata 2012. 2012.12.18. 

Figur 18. Egenproducerad karta i Google Earth, Karta över Carlos närmaste ungdomsmottagning i ett  

                 avstånd på 3,93 km., Stockholms stad Internet 2012. 2012.01.07. 

Figur 19. Diagram, Diagram över grad av fysisk aktivitet för individer folkbokförda i Stockholms  

                 kommun, FHI databas – folkhälsodata 2012. 2012.12.18. 

Figur 20. Diagram, Diagram över antal ungdomar och antal ungdomsmottagningar i Håbo kommun,  

                 FHI databas – folkhälsodata 2012. 2012.12.18.   

Figur 21. Egenproducerad karta i Google Earth, Karta över Alfonsos närmaste  

                 ungdomsmottagning i ett avstånd på 1,57 km., UMO Internet 2012. 2012.01.07.   
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6.0 Bilagor 
 

Bilaga 1: 

 

Webbenkät för examensarbete 

 

Varför är Din medverkan viktig 

Du har blivit vald för en studie som riktar sig till barn med utländsk bakgrund. Dina svar är 

betydelsefulla för att bedöma dina fysiska och sociala förutsättningar med anknytning till ditt 

aktivitets utrymme (- activity spaces).  

Hur går undersökningen till? 

Vidare kommer Du att se ett antal frågor som Du bör besvara. Du skall helst svara på frågorna i 

sällskap med Din målsman så att Du svarar på vad som förfrågas och så att Din målsman tillåter att 

du anger viktiga uppgifter som behandlar Ditt liv. Under vissa frågor behöver du endast kryssa i Ditt 

svar medan för andra frågor behöver Du formulera Dina svar. Undersökningen tar inte mer än 10 

minuter att svara.  

Dina svar är skyddade 

Dina svar kommer att anonymiseras och läsaren kommer enbart att se dina svar i form av diagram 

eller beskrivande text.  

Allmänt om undersökningen 

Sex frågor har citerats från den Nationella Folkhälsoenkäten för år 2012 för att kunna få svar på 

viktiga uppgifter som enbart når individer från 16 årsålder och framåt i vanliga fall. Dessa frågor är 

välformulerade och omfattar viktiga uppgifter som är av intresse för detta studie, de behandlar bl.a. 

frågor av socialt- och emotionellt karaktär. Resten av frågorna har formulerats av mig för att kunna få 

svar på ämnen som mitt studie behandlar.  

Du kan kontakta mig 

Om Du har frågor behöver du inte tveka att kontakta mig. Du kan nå mig på telefonnummer   

073-6537189 eller så kan du meddela frågor till samma nummer.  

Vänliga hälsningar från 

Camila Cárdenas 
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Hur mycket väger du?(ange ditt svar i kilogram) 

 --------------------------- 

 

Hur lång är du?(ange ditt svar i centimeter) 

 --------------------------- 

 

Är du man eller kvinna? (SCB 2012) 

 

Man 

Kvinna 

 

Har du under de senaste tre månaderna blivit behandlad/bemött på ett sätt så att du 

känt dig 

kränkt? (SCB 2012) 

 

Nej  

Ja, någon gång 

Ja, flera gånger 

 

Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och anförtro dig åt? (SCB 2012) 

 

Ja 

Nej 

 

 

Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska problem eller är sjuk? 

(SCB 2012) 

T.ex. få råd, låna saker, hjälp med matinköp, reparationer etc. 

 

Ja, alltid 

Ja, för det mesta 

Nej, för det mesta inte 

Nej, aldrig 

 

 

 

Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? (SCB 2012) 

 

Ja 

Nej 

Har du upplevt solidaritet i din sociala krets?  
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Ja 

Nej 

 

 

Var bor dina närmaste bekanta? (de som du umgås mest med) 

I samma ort 

Utanför din bostadsort 

 

Upplever du att du har tillgång till gröna ytor, där du kan vistas i och vara fysiskt aktiv?  

 

Ja 

Nej 

 

 

 

Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller 

på 

annat sätt ofredad? (SCB 2012) 

Ja 

Nej 

 

Beskriver du dig själv som aktiv eller inaktiv? Formulera ditt svar 

 ---------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------- 

 

Är du med i någon förening? Hur ofta deltar du i föreningsaktiviteterna? 

 ----------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------- 
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Har du minst betyg godkänd i ämnet idrott och hälsa detta år? 

Ja 

Nej 

 

Upplever du att skolhälsovården uppmuntrar dig till att bli fysiskt aktiv? 

Ja 

Nej 

 

När du har haft behov av att vända dig till ungdomsmottagningen, har du upplevt att 

ungdomsmottagningar har varit tillgängliga för dig? 

Ja 

Ja, ibland (formulera ditt svar) 

Nej 

 

Hur brukar du ta dig till de närmaste affärerna, serviceutbud?  

Går (ange hur lång tid det tar för dig att gå) 

Färdmedel (ange vilken färdmedel du använder)  

 

Vilken typ av bostad bor du i? 

Hyresrätt 

Bostadsrätt 

 

Vilka drivkrafter hade ni för att bosätta er där ni gör? (du kan gärna ange flera svar om 

det anses vara nödvändigt) 

Ekonomiska förutsättningar 

Närhet till arbetsplatser 

Miljön (formulera vad i så fall) 

Befolkningen  

Att fly från något annat område som du har en negativ inställning till (formulera vad du 

upplevde som dåligt eller negativt) 

Närhet till skolor 

Närhet till vård 
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Bebyggelsen  

Annat (ange vad i så fall) 

 

Hur ser du på ditt bostadsområde? (Du kan ange flera svar) 

Lugnt 

Farligt 

Lugnt på dagarna och farligt på kvällarna 

Tryggt 

Annat (formulera ditt svar) 
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Bilaga 2: Tidsgeografisk studie 

 

Jag har i uppgift att skriva examensarbete i geografi, ett akademiskt arbete som kan komma att 

publiceras. Det jag skall undersöka är barns rörelsemönster och i vilken grad detta påverkar 

interaktionen med andra grupper. Detta kommer i sin tur att fungera som en utvärdering av graden 

av segregation som barnen upplever inom rummet där sina aktiviteter sker.  

 

Varför Du har blivit vald till studien 

 

Du liksom två barn till i ålder mellan 10-15 kommer att föra dagbok och dokumentera Ditt 

rörelsemönster under ett dygn. Det som Du har i gemensamt med de andra två barnen är att Du 

tillhör en åldersgrupp som studerar vid grundskola. Du liksom de andra två barnen, är barn till 

föräldrar med chilenskt ursprung och bor i skilda orter, vilket är av geografisk relevans.  

Varför får Du föra en dagbok under ca ett dygn? 

 

Att föra dagbok är ett enkelt, säkert och praktiskt sätt att dokumentera hur Din vardag ser ut. I 

dagboken får Du ange var du befinner Dig, i vilken tidpunkt, vilka Du umgås med och hur Du mår, för 

att kunna få en fullständig syn på en vardag. Dagboken kommer därför att fungera som komplement 

till undersökningen med Runkeeper. 

     Dagboken Du kommer att föra kommer att vara en viktig del i en studie som grundar sig på 

tidsgeografi. Enkelt uttryckt är tidsgeografi studien av individernas dygnsbanor i tid och rum.  

 

Hur noggrann skall dokumentationen vara? 

 

Det enda Du behöver dokumentera är förflyttningen mellan olika platser och hur Du tar dig till dessa. 

Dessutom är det viktigt att Du anger hur Du mår då och vilka individer Du är i sällskap med.  

 

Vad är det som är intressant? 

 

Det som kommer att vara intressant för studien är att reda ut vilka socioekonomiska förhållanden 

som finns i platserna Du vistas i och hur Du tar dig till de platserna. Färdmedel vi människor använder 

har en social och fysisk inverkan, därför är det viktigt att Du dokumenterar hur Du transporterar dig 
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till olika platser och om Du är tillsammans med någon. Anledningen till att du får ange hur du mår är 

att det har en betydelse för förhållandet mellan människan och miljön.  

 

Så här går undersökningen till  

 

Under ca ett dygn får Du göra dina vardagliga sysslor, vilka kommer att följas med hjälp av 

programmet Runkeeper. Det som programmet kommer att visa på en karta är banan som Du har 

skapat under ett dygn genom att förflytta Dig till olika platser. Därför är det viktigt att du inte lämnar 

smartphonen ifrån Dig tills du går och lägger Dig på natten. Eftersom Runkeeper varken låter Mig få 

veta vilka individer Du är i sällskap med eller hur Du mår under vissa tidpunkter och i vissa platser, får 

Du föra en dagbok där Du kommer att fylla i med sådana uppgifter.  

Du kommer att vara anonym 

 

Vem Du är kommer inte att framgå i studien. Det enda som läsarna kommer att få veta av Dig är 

uppgifterna som beskrivs ovan. Om det är något som Du absolut inte vill skall visas i studien kan Du 

begära att ta bort detta. Dock är det viktigt att Du är ärlig och noggrann när du fyller i dagboken samt 

att du beter Dig som Du brukar göra för att på så sätt få fram hur en vanlig dag ser ut för Dig.  

     Uppgifterna Du anger i dagboken kommer att redovisas på en beskrivande form i arbetet och 

dessa kommer att jämföras gentemot de andra två barnens vardagar.  

 

Kontakta mig gärna 

 

Om Du vill fråga mig något är Du välkommen att ringa mig eller lämna ett meddelande. Du kan be 

mig att ringa upp om Du så vill. 

Tfn: 073-653 71 89 

Med vänlig hälsning Camila Cárdenas 
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Bilaga 3:  

Tidsgeografisk dagbok 

 

 
 
 
 

Tid Plats/Förflyttning Aktivitet Sällskap Sinnesstämning 

t.ex. 18.30 t.ex. mataffär t.ex. handlar mat mamma och pappa t.ex. trött 
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