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Sammanfattning

Små barn i förskole- och lågstadieåldern behöver utrymmen att leka och röra
sig på för att utvecklas, och dessa behov behöver vägas in i
samhällsplaneringen. Tyvärr finns det tecken på att hänsynen till barns behov
av plats för lek och rörelsefrihet har tappat i prioritet inom stadsplanering de
senaste decennierna. Exempelvis visar forskning att barns tillgång till allmänna
platser att leka på i svenska städer generellt sett har minskat (Jonsson, 2008;
Kylin & Bodelius, 2015). Även barns möjligheter att röra sig fritt i svenska
städer har kommit att begränsas alltmer, framförallt av den alltjämt ökande
biltrafiken (Björklid & Nordström, 2007). Det har även konstaterats att allt
färre barn går eller cyklar själva till skolan (Faskunger, 2008; Trafikverket,
2012 och 2015) och att cyklandet på fritiden har minskat (VTI, 2017).
Syftet med den här studien har varit att undersöka barns möjligheter att leka och
röra sig fritt i stadsmiljöer. Studien har avgränsats till en fallstudie av stadsmiljön
Falun-Centrum. Det är ett område på ca 2,5 km2 som är definerat sedan
tidigare av Falu kommun och inrymmer Faluns stadskärna med
centrumhandel, parker, vägar, bostadsområden, förskolor, skolor etc.
Information har samlats in genom en postenkät skickad till vårdnadshavare till
100 barn inom åldersspannet äldre än ett och yngre än elva år, bosatta inom
fallstudieområdet. 100 barn motsvarar ca 20 % av det totala antalet i området.
Resultaten baseras på 53 svar; 39 svar på postenkäten och 14 svar genom
kompletterande telefonintervjuer. Svaren visar att inom Falun-Centrum
upplever respondenterna att deras barn har relativt god tillgång på platser att
leka på i sitt närområde. Fältinventering av platserna visade att många av
platserna var tillräckligt rymliga för att tillåta vidlyftig lek och hade grön och
varierad terräng, vilket är bra. Vad gäller trafiksäkerhetsaspekter visar
resultaten däremot att det finns stora hinder för barnens möjligheter att röra
sig självständigt p g a brist på trafiksäkerhet.
Sammanfattningsvis innebär det för barnen att de generellt sett har bra platser
att leka på i sitt närområdet (även om det finns undantag), men att de inte kan
röra sig självständigt till platserna p g a trafikfaror. Bristen på trafiksäkerhet
innebär också att de har dåliga förutsättningar att ta sig till, upptäcka och lära
känna nya platser i sitt närområde. I förlängningen hämmar det utvecklingen
av deras geografiska förståelse för den omgivande stadsmiljön (Bonnet, 2008).
Det minskar också deras möjligheter att möta och lära känna andra personer i
området vilket försämrar den sociala hållbarheten i staden (Hart, 2002).
Nyckelord: stadsplanering, barn, lek, rörelsefrihet, trafiksäkerhet
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Abstract

Small children in the age around two to ten needs space to play and move
around to be able to develop, and these needs should be considered in the
spatial planning practice. Unfortunely there are signs that childrens need for
places to play and move around have lost in priority in spatial planning
practice in Sweden the last decades. For example research shows that
childrens access to public places to play at in swedish citys is reduced
(Jonsson, 2008; Kylin & Bodelius, 2015). Also childrens possibilities to move
around freely in swedish cities are continuously reduced due to increasing
traffic (Björklid & Nordström, 2007; Björklid & Gummesson, 2013). It has
also been noted that fewer children walk or bicycle on there own to school
(Faskunger, 2008; Trafikverket, 2012 and 2015) and bicycling in the spare
time has also been declining (VTI, 2017).
The aim of this study has been to exmine childrens possibilities to play and move
around independently in urban environment. The study is restricted to a casestudy
of the city-environment Falun-Centrum. That is an area of ca 2,5 km2
predefined by Falu kommun. It contains the city-center with shops, parks,
roads, residential areas, kindergardens, schools etc. Information has been
collected by a postal survey sent to guardians of 100 children (about 20 % of
the total number in the area) that were older than one year and younger than
eleven years during 2017 living in the casestudy-area.
The results are based on 53 answers; 39 answers to the postal survey and 14
answers to additional interwievs over telephone. The answers show that in
Falun-Centrum the respondents experience that their children have quite
good access to places to play at in their vicinity. Field inventory of the places
showed that many of the places were spacious enough to allow vast playing
and had green and varied terrain, which is good. Though, the results about the
safety aspects in traffic shows that there are a lot of traffic hazards that prevent
the children to move around independently in the area.In summary it means
that the children in general have good places to play at in there vicinity
(although there are exeptions), but that they can not go there on their own
due to traffic hazards. The lack of traffic safety also means that the conditions
for them to go to, explore and get to know new places in their surroundings
are severely limited. In the long run it limits the development of their
geographichal imagination of their urban surroundings (Bonnet, 2008). It also
limits their opporunities to meet, get to know and understand other persons.
Key words: urban planning, children, play, independent movement, traffic
safety
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1 Introduktion
I och med den tilltagande urbaniseringen runt om i världen har antalet barn som bor
och växer upp i städer blivit allt större. I Sverige bor ca 80 % av befolkningen i
städer och cirka en femtedel av dem är barn under 18 år (SCB, 2017). Samtidigt har
bilismen blivit alltmer utbredd och antalet bilar i Sverige har ökat stadigt de senaste
decennierna. Under 2018 uppgick det totala antalet personbilar i Sverige till drygt
4,7 miljoner (Bil Sweden, 2018).
Före bilismens genombrott på 1950-talet var gator i bostadsområdena naturliga
platser för sociala möten och lek, men i och med bilismens allt större utbredning har
många gator blivit alltför trafikfarliga att leka på (Björklid & Nordström, 2007).
Efterfrågan på plats för biltrafik konkurrerar ofta med barns lekområden och skoloch fritidsvägar (Björklid & Gummesson, 2013). En effekt av detta är att barns
möjligheter att röra sig i stadsmiljöer begränsas alltmer. Det har bland annat fått till
följd att allt färre barn går eller cyklar själva till skolan. I början av 1970-talet gick
eller cyklade i princip alla skolbarn själva, medan cirka hälften gick eller cyklade till
skolan 2015. De som skjutsas i privat bil har däremot ökat (Trafikverket, 2015).
Även barns cyklande på fritiden har minskat betydligt. Exempelvis har barns
cyklande i åldern 6–14 år minskat med 42 % från mitten av 1990-talet till början av
2010-talet. Det beror framförallt på att det är färre som cyklar, inte på att de som
cyklar gör det kortare sträckor (VTI, 2017).
Sverige har tidigare setts som ett föregångsland i frågan om att beakta barns behov i
samhällsplaneringen och mycket kunskap har byggts upp i området (Kylin &
Bodelius, 2015; SOU, 1970). Idag ser forskare hur den kunskapen inte tas tillvara
när städer ska förtätas och nya bostadsområden planeras. Kunskapen förefaller
snarare ovälkomen när den riskerar att motverka ekonomiska intressen (de Laval,
2015; Cele & van der Burght, 2015; Jonsson, 2016). Forskning visar att barns
tillgång till allmänna platser att leka på i svenska städer generellt sett har minskat
(Jonsson, 2008; Kylin & Bodelius, 2015) och miljöer som bebyggs idag är i flera fall
inte lika barnvänliga som de miljöer som byggdes under exempelvis
miljonprogramstiden. Det finns flera exempel från Stockholmsområdet på hur
aspekter som gör områden barnvänliga, såsom gröna platser för lek samt ytor för
förskole-/skolgårdar har priorierats bort, till förmån för mer bostadsbyggande
(Becker, 2015; Brunge, Engström & Lindeqvist, 2014)
Utifrån ovan beskrivna utveckling är det ur samhällsplaneringsperspektiv angeläget
att få kunskap om den aktuella situationen för barn i stadsmiljöer.
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1.1 Syfte
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka barns möjligheter att leka
och röra sig fritt i stadsmiljöer.
1.2 Avgränsningar och urvalskriterier
Studien avgränsas till en fallstudie av stadsmiljön Falun-Centrum, se karta i figur 1.
Området valdes som fallstudieområde utifrån kriteriet att det har en tydligt urban
karaktär och innefattar stadens kärna med centrumhandel, parker, torg, bostäder,
kontor, flera skolor och förskolor, vägar och parkeringar etc. Området FalunCentrum är tidigare definierat av Falu kommuns miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning. Det är ca 2,5 km2 stort och cirka 7500 personer bor
inom området (Ulf Henriksson, avdelningen mät & karta Falu kommun, personlig
kommunikation, april 2017).
Studien avgränsas till åldersspannet barn äldre än ett år och yngre än elva år. De
kriterium som styrde avgränsningen var att det är ett åldersspann inom vilket barns
behov av platser för fri lek utomhus bedöms vara som störst. Det sträcker sig från
när barn generellt sett börjar kunna gå och röra sig själva till en ålder när barnen
klarar att röra sig mer självständigt och är mer intresserade av och mogna att delta i
mer organiserade aktiviteter såsom spel och idrotter etc. Det är vidare inom dessa
åldrar som de flesta barn går i förskola, förskoleklass eller lågstadium.
Som nämndes ovan i introduktionen är biltrafik ett vanligt förekommande hinder för
barns möjligheter att leka och röra sig fritt i stadsmiljöer. Det finns dock även andra
begränsande faktorer, exempelvis s.k. ”stranger danger”, (Bonnet, 2008; Gleeson &
Sipe, 2006) d v s risk för barn att antastas av främlingar. Den aspekten kommer
emellertid inte att behandlas inom ramen för den här studien. Inte heller kommer
samhällstrender rörande barns vardag såsom ökad grad av institutionalisering eller
ökad användning av digitala medier och mobiltelefoner (VTI, 2017) att behandlas
inom studien.
1.3 Frågeställningar
Studien avgränsas till att undersöka:
-

Vilka möjligheter har barn att leka i den offentliga utemiljön i Falun-Centrum?

-

Hur begränsas barns möjligheter att röra sig självständigt av brist på trafiksäkerhet i
Falun-Centrum?
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Figur 1. Området Falun-Centrum markerat med blå linje. Källa: Falu kommun, 2017
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2 Teori
2.1

Platser för lek i utemiljön

Det är viktigt för barns utveckling och välmående att de har tillgång till miljöer som
är lekvänliga och trygga eftersom det framförallt är genom lek som barn utvecklar
motoriska, intellektuella, emotionella och sociala förmågor (de Laval, 2015;
Elleneby, 2007; Granberg 2004; Hart, 2002). Ju yngre barnen är desto mer tid
tillbringar de generellt sett i området kring sin bostad och är beroende av närmiljöns
utformning. Succesivt med åldern utvidgar de sitt utforskande av den fysiska
omgivningen för att lära sig om den och pröva ut egna förmågor. För att kunna
förstå sin omgivning behöver de få tillgång till att kunna röra, utforska och påverka
den (Berglund & Jergeby, 1998; de Laval, 2015; Hart, 2002: SoU 1970:1).
Barn leker överallt de kan och inte bara på iordningställda lekplatser (Kylin &
Bodelius, 2015). Det finns emellertid flera kvalitetsaspekter för platser för
utomhuslek. En kvalitetsaspekt är vilka möjligheter platser ger barnen att röra sig
vidlyftigt, testa att ta risker och uppleva skräckblandad förtjusning vid exempelvis
höga höjder och hög fart. Genom att springa, klättra, hoppa, åka kana etcetera. kan
barn utveckla sin rörlighet, motorik och förmåga att bedöma risker, och även
utforska platser (Mårtensson, 2013; Jansson, 2015).
En annan kvalitetsaspekt för platser för barns utomhuslek är om där finns möjlighet
att leka med löst material som går att manipulera och omforma såsom sand och
vatten etc. (Mårtensson, 2013; Jansson, 2015).
En tredje kvalitetsaspekt för platser för barns lek är möjligheten att skapa kojor, som
ett sätt att skapa egna platser, som är mer eller mindre hemliga för kompisar eller
vuxna. Skapandet av kojor är ett uttryck för ambitionen att bebo världen på egna
villkor och att pröva att sätta egna gränser för sin identitet (Mårtensson, 2011;
Jansson, 2015).
Ur social synvinkel menar Hart (2002) att fri lek med andra barn är viktig för att
barnen ska lära sig att förstå varandra och utveckla samarbete. Vidare menar han att
fri lek i offentliga miljöer är viktigt för utvecklingen av det civila samhället och
demokratin. I offentliga utrymmen där människor från olika sociala grupperingar,
kulturer och åldrar kan mötas och interagera, kan de också lära sig att förstå
varandra och samarbeta (Hart, 2002).
Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv menar Mårtensson (2013) att lek i rymliga
varierande gröna utemiljöer positivt påverkar barns fysiska och mentala hälsa. Hon
har utvecklat verktyget Outdoor Play Environment Categories (OPEC) utifrån
vilket en ytas lekpotential kan värderas genom att bedöma exempelvis dess
rymlighet samt andelen yta med buskar, träd och kuperad terräng. Det är även
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fördelaktigt om öppna ytor, vegetation och lekytor ligger integrerat och inte separat
placerat. Mårtensson (2013) hänvisar till studier som visar att barn som leker i
miljöer som har högt värde enligt OPEC visar sig vara mer fysiskt aktiva, ha bättre
förmåga att koncentrera sig, högre välbefinnande och bättre sömn.
Vad gäller förvaltning och utveckling av offentliga utemiljöer speciellt anpassade till
barn, finns bland svenska kommuner för närvarande en stor spridning. I en studie
(Kylin & Bodelius, 2015) genomförd åren 2013/2014, visas att av 27 undersökta
kommuner hade tolv tagit fram riktlinjer för lekplatser. Malmö stads upplägg med
olika typer av lekplatser baserade på bland annat ålder och innehåll förefaller vara en
förebild för många andra kommuners riktlinjer. Så även för Falun, där kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning tagit fram riktlinjer för de kommunala lekplatserna
inspirerade av bland annat Malmö stad. Falu kommuns riktlinjer syftar till att
säkerställa platser för lek, främja fysisk aktivitet och sociala möten. De syftar även
till att skapa balans mellan tilldelade resurser för kommunala lekplatser och de
identifierade driftbehov som finns, för att i förlängningen kunna garantera de
säkerhetskrav som finns för lekplatser. I riktlinjerna delas lekplatserna in i fem olika
kategorier: närlekplats, områdeslekplats, stadsdelslekplats, utflyktslekplats och
aktivitetsplats. De två förstnämnda är tänkt att utvecklas främst för barn i åldrarna
1-6 år, medan övriga är tänkt att utvecklas för alla åldersgrupper, även ungdomar,
vuxna och äldre (Falu Kommun, 2017).
I Kylin och Bodelius studie (2015) visades att tio av de 27 undersökta kommunerna
hade riktvärden för längsta accepterade avstånd mellan bostad och lekplats. Det
varierade mellan 300-500 meter. Om det jämförs med de nationella riktlinjer som
låg till grund för den svenska samhällsplaneringen under 1970-talet (se tabell 1
nedan), ses att kraven och ambitionsnivån generellt sett har sänkts. De numera
accepterade avstånden är längre och exempelvis tillgången på lekplatser med
lekledare har i princip helt försvunnit.
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Tabell 1. Exempel på riktlinjer för anläggande av lekplatser under 1970-talet. Källa: SOU, 1970
Anläggning

Största
gångavstånd,
m

Lämpligt
antal
lekande
barn
samtidigt

Minsta och Motsv. antal
största
familjebarnlägenheter
underlag

Nettoareal, m2

Lekplats för småbarn

ca 50

1-10

1-40

1-30

100-200

Lekområde med
kvarterslekplats

ca 150

5-30

25-200

20-150

1500-2000

Lekplats med
lekledare

ca 400

40-150

600-2000

450-1600

6000-7000

Bollplan

ca 400

10-20

150-600

110-450

1000 för
grusplan,
3000-5000
för gräsplan

Falu kommun har inget lägsta accepterade avstånd mellan bostad och lekplats,
däremot har de tagit fram bedömningskriterier för vilka lekplatser som inom ramen
för tilldelad budget ska prioriteras att utvecklas och vilka som ska avvecklas.
Kriterierna handlar om närhet, tillgänglighet, upptagningsområde, folkhälsa,
socioekonomiska behov och utvecklingspotential (Falu Kommun, 2017).
2.2

Barns säkerhet i trafiken

Flertalet studier kring barns möjligheter att leka och röra sig i offentliga utemiljöer
har visat på att den alltjämt ökande bilismen är mycket problematisk (Lynch, 1977;
Hillman et al, 1990; Björklid 1994; Whitzman et al, 2010).
2.2.1 Barns begränsade trafikmognad
Att barn saknar förutsättningar att bete sig på ett trafiksäkert sätt är allmänt känt och
har vetenskapligt visats genom studier av bland andra Stina Sandels (1968). Flera
fysiska faktorer spelar in för barns begränsade trafikmognad, exempelvis har barn i
förskole- och lågstadieåldrar svårigheter med att ställa om blicken från närseende till
fjärrseende och sämre möjligheter att uppfatta rörelser ur ögonvrån, vilket gör att
de har svårare att upptäcka fordon som närmar sig. De har i allmänhet inte heller
lärt sig att tolka sina synintryck för att exempelvis kunna bedöma bilars hastighet. En
ytterigare faktor som försvårar barns möjligheter att överblicka trafiksituationer är
att de är kortare till växten och inte kan se över bilar såsom vuxna ofta kan. För
andra trafikanter är de också svårare att upptäcka p g a sin litenhet. Barn kan även ha
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ett för andra trafikanter oberäknerligt beteende, då de till stor del styrs av sina
känslor och kan, vid exempelvis ett plötsligt intresse för något, spontant springa
över vägen utan att se sig för (VTI, 2017).
Undervisning i trafiksäkert beteende kan inte förväntas ha någon effekt på
förskolebarn då de inte har förutsättningar att tillägna sig undervisningen. Efter
första skolåret har barn emellertid generellt sett högre förmåga att röra sig i
trafikerade miljöer och kan behärska enkla och invanda trafiksituationer. I
tolvårsåldern börjar barnen bli jämförbara med vuxna gångtrafikanter och cyklister
(SOU, 1970).
2.2.2 Trafikolyckor och förebyggande arbete
De platser i trafikmiljön som är mest olycksdrabbade för barn är korsningar, kring
parkerade bilar och i backar (Vägverket, 2005).
Vad gäller antalet trafikolyckor i Sverige med barn inblandade och dödlig utgång har
det lyckligtvis sjunkit väsentligt de senaste decennierna. Trots en 40-faldig ökning av
motorfordon från 1950-talet till 2010-talet har antalet påkörda och dödade barn
yngre än 10 år minskat till en tjugondel (Björnstig & Björnstig, 2011). Under 2016
var det tolv barn i åldrarna 0 - 17 år som dödades i biltrafiken (VTI, 2017). En viktig
förklaring till den förbättrade trafiksäkerheten är att många stads- och
trafikplanerare de senaste decennierna beaktat barns begränsade förmåga att klara sig
i trafiken (Björnstig & Björnstig, 2011). Exempelvis arbetade majoriteten av
trafikplanerarna i Sverige under uppförandet av miljonprogrammet utifrån
riktlinjerna i skriften SCAFT 1968: Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till
trafiksäkerhet (Ståhle, 2015). Riktlinjerna förespråkar separering mellan trafikslag
såsom bilar och gående. Med anledning av barns trafiksäkerhet nämns särskilt att
”separering av gångtrafik från övrig trafik bör speciellt noga iakttas för gångförbindelser
mellan husentréer och lekplatser, daghem och skolor (t.o.m. mellanstadiet)” (Statens
Planverk, 1968, s.12). Planeringen av miljonprogramsområden resulterade i
innegårdar fria från biltrafik och gångvägar till skolor trafikseparerade med
planskilda korsningar etc. Det är en aspekt som uppskattas bland de boende i
miljonprogramsområden än idag (Björklid & Gummesson, 2013).
I skriften Barnen och vägplaneringen – en kunskapsöversikt (Vägverket, 2005) påtalas att
barnen har rätt att ställa krav på följande aspekter för att få ett trafiksäkert och
användbart gång- och cykelvägnät:
-

”Separering mellan gång- och cykelvägnätet och biltrafiknätet

-

Korsningarnas utformning

-

Biltrafikens hastighet
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-

Antalet körfäl att korsa och från vilket håll korsande bilar kommer

-

Där barn kommer i kontakt med biltrafik (måste gå i körbanan) ska denna vara
hastighetssäkrad till 30 km/tim. Trottoarer måste ha intilliggande gata trafiksäkrad
till 30 km/tim.” (Vägverket, 2005, s.21)

För obevakade övergångsställen infördes 1998 den så kallade zebralagen, d v s
väjningsplikt för fordonsförare mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på
övergångsstället (SFS 1998:1276). Tyvärr är det många bilister som inte respekterar
väjningsplikten och sedan lagen infördes har antalet skadade fotgängare ökat
(Vikström, 2010). I ett examensarbete om övergångsställen menar författarna att för
att uppnå ökad säkerhet behöver både bilister och fotgängare bli bättre på att
uppmärksamma varandra samt att det behöver tillkomma hastighetsreducerande
åtgärder i anslutning till övergångsställena (Hellberg & Palmberg, 2015). I Figur 2
nedan visas ett väl utformat övergångställe. Genom att det finns ett fartgupp i
körbanan vid övergångsstället tvingas bilister att reducera sin hastighet och
övergångsstället blir hastighetssäkrat. Vidare bidrar avsmalningen av körbanan till att
övergångsställets placering blir tydligt markerat för såväl bilister som oskyddade
trafikanter och ger oskyddade trafikanter extra utrymme.

Figur 2. Exempel på ett trafiksäkert utformat övergångsställe med fartgupp och avsmalning av körbanan.
Källa: Hellberg & Palmberg, 2015

Ett exempel på hur fysiska förändringar i trafikmiljön kan ge goda resultat kommer
från Odense i Danmark där skolbarn i ett trafikmiljöprojekt i slutet av 1990-talet
fick medverka till att identifiera otrygga platser på sin skolväg. Informationen från
barnen låg sedan till grund för förändringar i den fysiska miljön såsom införande av
fartgupp och ”lekgator”. Det sänkte hastigheten på motorfordon till 20-25 km/tim
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vilket gjorde att antalet kollisioner och krascher minskade med 85 % och kraftigt
förbättrade trafikmiljön för oskyddade trafikanter (Faskunger, 2008).
En annan åtgärd kan vara att skapa avlämningsplatser där föräldrar kan släppa av sina
barn och varifrån de kan gå till skolan. Syftet är då att förebygga trafikproblem i
miljön kring skolan och underlätta för barn att gå till skolan (Faskunger, 2008).
Beteendemässiga förändringar kan åstadkommas genom rese-beteendeförändringsprogram eller mobility management (Tranter, 2006). Säkrare
trafikmiljöer kring förskolor och skolor kan främjas genom att sträva efter att
minska andelen barn som blir skjutsade i privat bil till förskolan/skolan och öka
andelen som tar sig till förskolan/skolan via egen aktiv transport såsom gång,
cykling, kick-bike, skateboard etc. En åtgärd som kan underlätta för barn att gå
själva till skolan är införandet av så kallade gående skolbussar (Kearns & Collins,
2006). I Stockholms län har konceptet där föräldrar turas om att följa sina egna och
andras barn till och från skolan introducerats i bland annat Huddinge (Faskunger,
2008) och i Gävle prövas konceptet hösten 2017 (Gävle, 2017).
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3 Metod och genomförande
För att söka svar på studiens frågeställningar om barns lekmöjligheter i den offentliga
utemiljön och hur dessa begränsningas av brist på trafiksäkerhet i området, skickades
en postenkät till vårdnadshavare till barn äldre än ett år och yngre än elva år boende
inom fallstudieområdet. Vårdnadshavarna har ett vardagslivsperspektiv på miljön
vilket anses vara ett viktigt perspektiv att inkludera för att stärka den urban sociala
hållbarheten vid planering av stadsmiljöer (Larsson & Jalakas, 2014). Informationen
som inhämtades genom postenkäten kompletterades med fältinventering och
observationer av miljön i området. I kommande kapitel beskrivs mer ingående hur
metoderna utformades och genomfördes.
3.1

Etiska överväganden

Vid studier som involverar barn är det särskilt viktigt att beakta etiska aspekter med
anledning av att barn inte har förmåga att förstå och överblicka konsekvenser på
samma sätt som vuxna och lättare kan låta sig påverkas av andra (Centrum för
forsknings- och bioetik, 2017). I den här studien involveras emellertid inte barn
direkt utan frågorna i enkäten riktas till vuxna företrädare för barn, närmare bestämt
barnens vårdnadshavare. Att frågorna riktas till företrädare till barn och inte barn
själva innebär både fördelar och nackdelar. En fördel är att barn inte behöver
involveras och ta ställning till frågor som de kan ha svårt att uttrycka självständiga
åsikter om. En nackdel är att det inte är möjligt att få barns perspektiv på den
undersökta miljön, d v s barnen får inte tala för sig själva utan vuxna görs till
språkrör för barnen. Många vårdnadshavare rör sig emellertid mycket tillsammans
med sina barn när barnen är små och har god kännedom om på vilka platser barnen
tycker om att leka på och vad som hindrar deras rörelsefrihet etc. Därmed är det
rimligt att anta att de flesta vårdnadshavare har ett barnperspektiv. Björklid och
Nordström (2012) har visat att vuxna med ett barnperspektiv på ett liknande sätt
som barnen själva identifierar kritiska faktorer i utemiljön, exempelvis trafikfarliga
platser, och därmed kan fungera som en brygga mellan barnens erfarenheter och de
vuxnas perspektiv.
3.2

Analog variant av Barnkartor i GIS

Barnkartor i GIS är en metod som har arbetats fram av forskare vid Sveriges
Lantbruksuniversitet för att kunna analysera olika utemiljöer ur barns perspektiv
(Berglund & Nordin, 2010; Falu kommun, 2013). Metoden har varit en viktig
inspirationskälla vid utformandet av metoden för denna studie. Metoden Barnkartor
i GIS går ut på att skolelever i en ålder från 10 år och äldre får sitta tillsammans med
en handledare framför en dator och på en digital GIS-karta markera platser,
exempelvis favoritplatser och platser som upplevs som otrygga etc. De får även
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svara på frågor i en webbenkät. Därigenom får de stöd att uttrycka sina åsikter kring
miljöer de ofta vistas i och känner väl. En likande metodik har även använts i
exempelvis studien Här leker vi! (Stockholm stad, 2016) där föräldrar och personal i
förskola och skola kunnat gå in på en webbenkät och delge sina åsikter om
förbättringsbehov i miljön etc.
För detta exemensarbetete var det p g a kostnads- och tidsskäl inte möjligt att
använda programvaran Barnkartor i GIS eller att göra någon öppen
webbundersökning liknande Här leker vi! (Stockholm stad, 2016). Genom samverkan
med Falu kommuns mät- och kartavdelning var det emellertid möjligt att erhålla
kartutskrifter från kommunens GIS-databas. Vidare var det möjligt att få tillgång till
adressuppgifter till barn boende inom Falu kommun genom sökning i kommunens
invånarregister. Därigenom kunde en analog variant av metoden utformas, med
datainsamling via en postenkät.
3.3

Enkätens sammansättning

Viktiga aspekter för att människor ska vara villiga att svara på enkätundersökningar
är att studiens syfte upplevs som meningsfullt, att det inte tar för lång tid att besvara
enkäten samt att informationen som efterfrågas inte upplevs som alltför känslig eller
kontroversiell (Dahmström, 2005; Holme & Solvang 2006). Med dessa aspekter i
åtanke utformades enkäten.
Enkäten omfattade följande delar:
1.
2.
3.
4.
5.

Ett följebrev
En karta att markera platser på
Två blanketter att skriva kommentarer på
Ett frågeformulär
Ett frankerat svarskuvert

3.3.1 Följebrevet
I följebrevet presenterades undersökningen och det gavs instruktioner för hur
enkäten skulle besvaras. Det nämndes även att enkätresultaten skulle komma att
kommuniceras med tjänstepersoner på Falu kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.
Se följebrevet i Appendix A.
3.3.2 Kartorna
För att personerna i målgruppen skulle kunna markera specifika platser behövde den
karta som bifogades i postenkäten vara tillräckligt detaljerad för att element såsom
hus, gator och parker tydligt skulle kunna urskiljas. Av det skälet bedömdes det inte
möjligt att bifoga en karta i A4-format över hela fallstudieområdet eftersom den inte
var tillräckligt detaljerad (se figur 1).
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I en förstudie delades en provversion av enkäten ut till fem hushåll med barn i åldern
tre till åtta år. Då testades kartskalan 1:6000 vilket gjorde att kartan motsvarade en
yta om drygt 1,5 km2. Svaren visade på att det fungerade bra att markera platser på
kartan och skriva kommentarer till. Därmed drogs slutsatsen att kartskalan var
ändamålsenlig. I syfte att kunna täcka in hela fallstudieområdet delades hela
området Falun-Centrum upp i fyra delområden, och för varje delområde skrevs
kartor i A4-format ut i skala 1:6 000. Se uppdelningen och kartorna i Appendix A.
3.3.3 Blanketterna
Två blanketter bifogades i enkäten. På den ena ombads personerna i målgruppen
beskriva för- och nackdelar med platserna som de markerat att deras barn leker på.
På den andra blanketten ombads de beskriva vad de upplevde som trafikfarligt vid de
platser de markerat som trafikfarliga. De ombads även att skriva om de hade förslag
på vad som kunde förbättras. Se blanketterna i Appendix A.
3.3.4 Frågeformuläret
Frågeformuläret begränsades till fram- och baksida av ett A4 och frågorna
formulerades i syfte att samla in information som kunde bidra till att besvara
studiens frågeställningar.
Formuläret inleddes med två bakgrundsfrågor. Den första frågan var Vilket år är
barnet fött? och den andra Hur länge har ni bott i området? I den tredje frågan ombads
personerna i målgruppen att markera hur nöjda de var med tillgången på platser för
barnet att leka på i närområdet på en skala från 1 (mycket missnöjd) till 5 (mycket
nöjd). I fråga fyra ombads informanterna att på samma slags skala som i frågan innan,
markera hur nöjda de var med trafiksäkerheten i sitt närområde.
I början av studien fanns ambitionen att i studien även belysa frågeställningen Hur
upplevs trafiksäkerheten vara på vägen till förskolor och skolor inom och nära
fallstudieområdet? Därför ställdes i enkäten flera frågor om trafiksäkerhet på väg till
barnens förskolor/skolor. Frågorna var inspirerade av frågor som finns i
Trafikverkets beprövade enkät Säkra skolvägar (2012), dock anpassade till att även
gälla barn i förskoleåldern. Under sammanställningen och analysen av enkäten insågs
att för att uppfylla studiens syfte, att undersöka barns möjligheter att leka och röra
sig fritt, var frågeställningen om förskole-och skolvägar inte nödvändig. De två
första frågeställningarna räckte för att kartlägga de aspekter som studien syftade till.
Desutom var frågeställningen om förskole- och skolvägar på en högre
detaljeringsnivå vilket gjorde att metoden inte räckte till för att generera tillräckligt
dataunderlag att dra slutsatser utifrån. För att inte göra studien onödigt omfångsrik
ströks därför frågan om säkerhet på förskole- och skolvägar från frågeställningarna,
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och sammanställningen av svaren i enkäten kring trafiksäkerhet på väg till förskolor
och skolor lades i Appendix C. Se hela frågeformuläret i Appendix A.

3.4

Urval och utskick

I april 2017 fanns i Falu kommuns kommuninvånarregister 489 barn i födda mellan
den första januari 2007 och den 31:a december 2015 registrerade på bostadsadresser
inom Falun-Centrum, d v s barn äldre än ett och yngre än elva år under 2017. Desto
fler som enkäten skickades till desto fler svar hade teoretiskt sett kunnat erhållas och
desto mer tillförlitliga resultat hade kunnat genereras (Holme & Solvang, 2006).
Det var emellertid inte möjligt utifrån tids- och kostnadsmässiga begränsningar att
genomföra en totalundersökning. De kostnadsmässiga begränsningarna bestod
framförallt av kostnader för porto för utskick och svarskuvert. De tidsmässiga
begränsningarna bestod i att det behövde avsättas relativt mycket tid för att manuellt
sammanställa resultaten. Istället för totalundersökning gjordes således ett urval ur
målpopulationen om 100 individer (ca 20 % av den totala gruppen). Den
urvalsmetod som valdes i syfte att ge studien tillförlitliga och representativa resultat
var obundet slumpmässigt urval (Dahmström, 2005). Urvalet gjordes genom en
funktion i dataregistret.
Analys av urvalet visar att det fördelades något ojämnt över åldersgrupperna i
spannet, se diagram i figur 3 nedan.
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Figur 3. Fördelning över vilket år barnen i urvalspopulationen är födda

Delas årsklasserna in i större grupper om små förskolebarn (födda 2013 – 2015) stora
förskolebarn (födda 2010 – 2012) och lågstadiebarn (födda 2007 – 2009) ses
emellertid att grupperna är relativt jämnstora, se tabell 2.
Tabell 2. Antalet barn i urvalspopulationen uppdelat i ålderskategorier
Antal barn

Små förskolebarn
34

Stora förskolebarn
31

13

Lågstadiebarn
35

Inför att enkäten lades i kuvert undersöktes inom vilket delområde som personerna i
urvalsgruppen bodde för att i varje enkätbrev bilägga karta över adekvat närområde.
Se avgränsningarna av delområdena Södra, Västra, Östra och Norra i kartan i figur 4
nedan. I Appendix A redovisas hur kartorna avgränsats.

Figur 4. Karta över Falun-Centrum med de olika delområdena Södra, Västra, Östra och Norra
avgränsade med röd linje
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Karaktären på de olika delområdena skiljer sig något åt. Speciellt för det Östra
området är att stadens centrum med affärer, restauranger, gågator, torg etc. är en
del av det. I övrigt består bebyggelsen i det Östra delområdet framförallt av kontor
och flerbostadshus med blandade upplåtelseformer, kommunala hyresrätter såväl
som privata bostadsrättsföreningar. Det finns även en del friliggande villor inom
delområdet. De övriga delområdena, Norra, Västra och Södra, består alla
framförallt av blandad bebyggelse med småhus, villor och flerbostadshus. Även här
blandade upplåtelseformer. En speciell aspekt för dessa tre områden är att mycket
av den ursprungligen bebyggelsen där uppfördes redan under 1600-talet som
gruvarbetarbostäder. Idag har många av husen bytts ut och det har under 1900-talet
uppförts en del flerbostadshus runt om i områdena och emellan dem. En stor del av
bebyggelsen följer emellertid den ursprungliga rutnätsplanen och en del av de
ursprungliga gruvarbetarstugorna finns fortfarande kvar. Gatorna i dessa områden är
generellt sett smalare än bostadsgator i andra kvarter då de dimensionerades i en tid
(1600-talet) när bilar inte förekom på gatorna (Falu kommun, 2012).
Vad gäller hur personerna i urvalet fördelade sig över dessa delområden ses en
ojämn fördelning. Flest personer i urvalspopulationen, 39, bodde i södra delen. I
västra delen bodde 18, i norra 22 och slutligen i den östra 21. Den ojämna
fördelningen motsvarar inte hur befolkningstätheten i övrigt är ojämnt fördelat över
området Falun-Centrum. Östra området har den största befolkningsmängden 2519
personer men troligtvis bor här inte så många barn då endast 21 stycken valdes ut
slumpmässigt, vilket motsvarar 8 %. I det norra området är den totala
befolkningsmängden ca 1726 personer och de 22 barn som slumpmässigt valdes ut i
urvalet motsvarar 13 % av områdets befolkning. Västra området har lägst
befolkningsmängd, 1562 personer och urvalet på 18 barn motsvarar 11 %. I det
södra området är befolkningsmängden inte är större än 1702 personer, men genom
att det slumpvisa urvalet om 39 barn, motsvarande 23 %, tyder det på att det södra
området har störst andel barn i förhållande till sin befolkningsmängd, se figur 5.
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Figur 5.Diagrammet visar hur stor andel av befolkningen i varje delområde som valdes ut i det slumpvisa
utvalet. Urvalet tyder på att det södra området har störst andel barn i förhållande till sin befolkningsmängd.
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I samband med att enkäten lades i kuvert numrerades bladen i enkäten från ett till
100, och i samband med det upptäcktes att några hushåll hade blivit utvalda två
gånger. Detta genom att flera barn i urvalet bodde i samma hushåll, företrädelsevis
syskon. Till dessa hushåll skrevs ett extra följebrev för att förklara detta.
Enkätbreven delades och skickades ut under slutet av andra veckan av
examensarbetet. Genom utdelningen gjordes även observationer av utemiljön i
området. Tre veckor efter det första utskicket skickades en påminnelse ut till alla i
urvalet som då ännu inte svarat.
3.5

Svarsfrekvens och bortfallsanalyser

Enkäten skickades, som tidigare nämnts, ut till vårdnadshavare för 100 barn. Från
Postnord kom meddelande om att två av personerna i urvalet hade flyttat, en från
det norra delområdet och en från det södra, och en var ”okänd” (från det norra
delområdet). Det totala antalet enkäter som delades ut var därmed 97 stycken. Fem
veckor efter första utskicket hade 37 svar inkommit, alla via det förfrankerade
svarskuvertet. Det hade även getts möjlighet att skicka in enkäten digitalt genom att
fotografera svaren och bifoga i ett e-brev, men det sättet var det ingen som valde att
svara på.
Bortfallsfrekvensens storlek har stor betydelse för tillförlitligheten för resultaten i
statistiska enkätundersökningar, i princip gäller att ju lägre bortfall ju högre
tillförlitlighet. För att höja svarsfrekvensen är det vanligt att komplettera
postenkäter med telefonintervjuer. Några saker som bör beaktas vid kompletterande
telefonintervjuer är emellertid att det kan vara svårt att få tag på aktuella
telefonnummer, att den omgivande miljön kan vara störande vid telefonintervjuer
och att det finns risk för föga genomtänkta svar när respondenterna inte själva väljer
när de svarar, såsom vid postenkäter, utan blir uppmanade att svara direkt vid
telefonsamtalet (Dahmström, 2005).
Vidare är det viktigt att analysera bortfallet i syfte att utröna om det finns någon
systematik kring vilka som svarat, respektive vilka som inte svarat på enkäten. På det
sättet kan svarens representativitet undersökas. Ett sätt att analysera bortfallet är att
granska bakgrundsvariabler för både respondenterna och de som inte svarat, såsom
exempelvis ålder och bostadsadress i syfte att undersöka om de båda grupperna
skiljer sig från varandra på något markant sätt med avseende på dessa variabler
(Dahmström, 2005; Holme & Solvang, 2006). En sådan analys gjordes (se Appendix
B) och visade inga markanta skillnader mellan de som svarat på enkäten respektive
de som inte svarat vilket tyder på att resultaten kan behandlas som representativa för
målgruppen i stort.
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Ett annat sätt att analysera skillnaden mellan de som svarat på postenkäten med de
som inte svarat är att göra kompletterande telefonintervjuer och jämföra svaren
(Särndal & Lundström, 2005). I syfte att både få in fler svar och att få underlag till
en jämförelsegrupp genomfördes telefonintervjuer. Via Eniro.se söktes
telefonnummer till de 60 personer i målgruppen som fem veckor efter det första
enkätutskicket och två veckor efter påminnelseutskicket då inte svarat. Till 35 av
dessa hittades telefonnummer. Ca 90 % av dessa ringdes upp under en
lördagseftermiddag och en söndagseftermiddag och ombads svara på enkäten via
telefon istället. Sammanlagt svarade 14 stycken.
Svaren från respondenterna i postenkäten och svaren för respondenterna i
telefonintervjuerna sammanställdes var för sig och jämfördes, se Appendix B.
Genom jämförelsen framkom att på de flesta frågor svarade respondenterna i
telefonintervjuerna på ett likartat sätt som respondenterna i postenkäten. På dessa
frågor bekräftar därmed svaren i telefonintervjuerna statistiken över svaren i
postenkäten, och det går att anta att svaren är representativa för hela målgruppen.
Det fanns emellertid en markant skillnad mellan grupperna vad gäller uppfattningen
om trafiksäkerhet. Vad gäller fråga fyra i enkäten; Hur nöjd är du med trafiksäkerheten i
närområdet? Markera på skala mellan 1 (Mycket missnöjd) till 5 (Mycket nöjd), visar
resultaten att respondenterna som svarade på postenkäten är klart mer missnöjda
med trafiksäkerheten än respondenterna som svarade i telefonintervjuerna (se figur
B7 och B8 i Appendix B). Det tyder på att de som svarade på postenkäten i högre
grad upplever trafikmiljön i närområdet som farlig för barn jämfört med hur
trafikmiljön upplevs generellt sett av målgruppen.
En tolkning av resultatet är att de som upplever trafikfaror i närområdet eller på väg
till barnets förskola/skola har velat förmedla detta och därmed också tagit sig tid att
besvara enkäten. Vårdnadshavare som är oroliga för sitt barns säkerhet p g a
trafikfaror i närområdet har eventuellt sett enkäten som en chans att förmedla detta.
I följebrevet till enkäten informeras om att resultaten från enkäten skulle
kommuniceras med Falu kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, vilket ytterligare
kan ha ökat motivationen att svara, i och med att kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning har möjlighet att i praktiken förbättra situationen.
I resultatredovisningen nedan behandlas svaren från postenkäten respektive
telefonintervjuerna på så sätt att där svaren i telefonintervjuerna har ett likartat
mönster som svaren i postenkäten så adderas de till en sammanställning. På fråga
fyra om trafiksäkerhet, där svaren skiljer sig på ett markant sätt, redovisas de var för
sig för respektive grupp.
Vad gäller svarsfrekvensen kan de 14 svaren i telefonintervjuerna adderas till svaren
på postenkäten (39 stycken fram till början av den sjätte veckan på examensarbetet).
Det gav totalt 53 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 55 % (53/97). Ytterligare
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tre svar inkom i slutet av den sjätte veckan efter det första utskicket, och därefter
ytterligare ett svar, men dessa togs inte med i sammanställningen på grund av att
analys av den sammanställda enkäten då redan hade påbörjats.
3.6

Enkätsammanställning och skapande av kartor i GIS

De 53 inkomna svaren på frågeformuläret registrerades i ett svarsregister i
programmet MS Excel. Markeringarna på kartorna digitaliserades in i Falu kommuns
geografiska informationssystem med programvaran ArcGIS. Ansvariga för det
geografiska informationssystemet på avdelningen Mät- och karta bistod med att ta
fram lager att digitalisera i. Platser som barnen leker på markerades med gröna
stjärnor och trafikfarliga platser med röda trianglar. 24 olika platser som barnen
leker på markerades (se figur 8) och 47 olika platser som upplevdes som trafikfarliga
(se figur 20). Kommentarerna till de markerade platserna i kartorna skrevs in i MS
Excel. I syfte att koppla alla kommentarer till sin geografiska plats kopierades
kommentarerna sedan in i attributtabellen till varje markerad plats i GIS-databasen.
Varje markerad plats gavs vidare ett id-numer som visualiserades på kartan. Vad
gäller trafiksäkerhet uppmärksammades även vissa gator och vägsträckor som
trafikfarliga av respondenterna. Framförallt framgick i kommentarerna att vissa
vägar upplevdes som speciellt trafikfarliga. Dessa vägar markerades med en gul linje
i kartan (se figur 20).
3.7

Fältinventering och bedömning av fallstudieområdet

Till de platser som respondenterna markerat som platser barnen leker på och
trafikfarliga platser och gator gjordes uppföljande besök för att studera dem mer
noggrant och få ökad förståelse för vilka möjligheter och hinder det fanns för barn
att leka och röra sig i miljön. Vid besöken dokumenterades platserna genom
fotografering. I samband med inventeringen av de markerade platserna och gatorna
gjordes även observationer av miljön i förhållande till de rekommendationer som
framkommit ur forskning kring platser för lek (Hart, 2002; Jonsson, 2015;
Mårtensson, 2011; 2013) samt de krav som Vägverket (2005) menar att barn ska
kunna ställa på ett trafiksäkert och användbart gång- och cykelvägnät. Utifrån dessa
observationer har fallstudieområdet beskrivits och bedömts.
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4 Resultat
I det här kapitlet redovisas sammanställning av svaren på frågorna i frågeformuläret
och markeringarna på kartan tillsammans med utvalda tillhörande kommentarer.
Texten illustreras med bilder från fältinventeringen.
4.1

Bakgrundsfrågor

Den första frågan i frågeformuläret, När är barnet fött? var en kontrollfråga i och med
att åldern på barnet till varje vårdnadshavare som enkäten hade skickats till redan var
känd. Några av respondenterna hade emellertid fyllt i ålder för både det barn som
enkäten gällde och för syskon, d v s angett fler än ett svar på frågan. Det var i de
fallen möjligt att genom att kontrollera mot de kända uppgifterna rätta in svaren i
den åldersgrupp som enkäten gällde. Åldersfördelningen för respondenternas barn
var att under 2017 skulle 10 fylla 2 år, 3 fylla 3 år, 6 fylla 4 år, 7 fylla 5 år, 5 fylla 6
år, 5 fylla 7 år, 7 fylla 8 år, 4 fylla 9 år och 6 fylla 10 år. Delas resultatet in i
kategorier som omfattar tre årsklasser såsom små förskolebarn (födda 2013 – 2015)
stora förskolebarn (födda 2010 – 2012) och lågstadiebarn (födda 2007 – 2009) ses att
grupperna är i princip lika stora: 19 små förskolebarn, 17 stora förskolebarn och 17
lågstadiebarn. Se figur 6 nedan.

Barnens ålder
20

15

10

5

0
Små förskolebarn

Stora förskolebarn

Lågstadiebarn

Figur 6. Svar på fråga 1. Vilket år är barnet fött? Indelat i ålderskategorierna små förskolebarn (födda 2013 2015), stora förskolebarn (födda 2010–2012) och lågstadiebarn (födda 2007-2009)

I fråga två i frågeformuläret efterfrågades hur många år respondenterna bott i sitt
område. Respondenterna hade bott i sina områden mellan under ett år till över 15
år, se diagrammet i figur 7. Omräknat i procent var det cirka 45 % som hade bott i
sitt nuvarande område upp till och med fem år, 40 % som bott där mellan fem och
tio år och 15 % som bott i sitt området längre än elva år.
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Hur många år respondenterna bott i området
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Figur 7. Svar på fråga 2. Hur länge har ni bott i området?

4.2

Platser barnen leker på

På kartorna markerade respondenterna ett antal platser i och omkring FalunCentrum som deras barn leker på. Markeringarna sammanställdes på en GIS-karta
och delades upp i två kategorier:
1. Större lekplatser och parker
2. Platser på innergårdar, på gator i bostadsområden, mindre parker etc.
I kartan i figur 8 nedan markeras kategori 1 med större stjärnor och kategori 2 med
mindre stjärnor. Varje stjärna har ett identitetsnummer visualiserat på kartan.
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Figur 8. Karta över området Falun-Centrum med platser som respondenternas barn leker på markerade med
stjärnor. Siffrorna vid stjärnorna är platsernas identitetsnummer.

Enligt svaren i enkäten leker barnen på många olika platser, såväl iordningsställda
allmänna lekplatser som innegårdar, skolgårdar och på gatan utanför bostaden.
Svaren har i tabell 3 nedan delats in i följande fyra kategorier: 1) Allmän park eller
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plats med lekredskap, 2) Allmän park eller plats utan lekredskap, 3) Innegård med
lekredskap 4) Skolgård samt 5) Gatan utanför bostad.
Tabell 3. Platserna barnen leker på indelade i olika kategorier

Platsernas
ID-nr på
kartan i figur
17

4.3

Allmän park
eller plats med
lekredskap

Innegård med
lekredskap

Allmän park
eller plats utan
lekredska

Skolgård

Gata utanför
bostad

1, 2, 3, 5, 7,
8, 9, 13

10, 17, 18,
19, 20, 22,
24, 25

11, 12, 15, 16

4, 6, 14

21, 23

Tillgång till platser att leka på

Fråga tre i frågeformuläret löd: Hur nöjd är du med tillgången på platser för barnet
att leka på i närområdet? Markera på skalan mellan 1 (Mycket missnöjd) och 5
(Mycket nöjd). Svaren visar att över lag är respondenterna relativt nöjda med
tillgången på platser i närområdet för sina barn att leka på, även om flera
kommenterade att de upplever att det finns sämre tillgång till större välbesökta
lekparker och parker i Falun, än i många andra städer och kommuner. Omräknat i
procent markerade 75 % av respondenterna tre eller högre på den femgradiga
skalan, se diagrammet i figur 9.

Tillgång till platser att leka på i närområdet
18
16
14

Antal

12
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8
6
4
2
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Mycket
missnöjd
(1)

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Mycket
nöjd (5)

Figur 9. Svar på fråga 3: Hur nöjd är du med tillgången på platser för barnet att leka på i närområdet?
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Exempel på kommentarer som lämnats från respondenter som markerat tre eller
högre:
”Flera platser inom promenadavstånd”
”Stor lekplats med många andra barn på gården”

Medelvärde för hela fallstudieområdet var 3,3. Medelvärden för de olika
delområdena (se figur 3) var 3,9 för Södra delen, 3,4 för Västra delen, 2,5 för Östra
delen och 2,9 för Norra delen. Mest nöjda med tillgången till platser att leka på i
närområdet var alltså boende i Södra delen, följt av boende i Västra delen och
boende i Norra delen.
I den östra delen var det framförallt boende längs med gatorna Promenaden och
Parkgatan som var missnöjda. I kartan i figur 10 nedan markeras området det gäller
med röd ram. Nästan hälften av de respondenter som markerade lägre än tre på
skalan bodde inom det området, övriga som markerat lägre än tre bodde utspridda
över hela fallstudieområdet.
Några kommentarer från respondenter vilka bodde inom det i figur 10 med rött
markerade området:
”Bor man mitt i stan kan man inte räkna med så många platser. Vi har dock reagerat på att
det finns få publika lekplatser.”
”Önskar fler lekplatser i närområdet. Vasaparken? Nu går vi till skolgården på Östra eller
den pyttelilla lekplatsen mitt i centrum.”
”Närmaste "lekplats" är 3 st. gungor i stadsparken”

Utifrån observationer vid fältinventering består området till största delen av
flerfamiljshus samt kontorshus i två till sju våningar. Av arkitekturen att döma är de
troligtvis byggda under olika tidsperioder under hela 1900-talet. I direkt anslutning
till området finns flera parker men ingen allmän lekplats med lekredskap. Vid
observationen noterades inte heller några fasta lekredskap såsom gungor, sandlådor
eller klätterställningar på bostadsgårdarna – förutom på en gård som tillhör en
förskola. Strax norr om området ligger Läroverksparken som är skolgård till ett
gymnasium. Några av respondenterna kommenterade att deras barn leker där och
att de skulle vilja att det skulle tillkomma lekredskap i parken.
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Figur 10. Respondenter som bor inom området markerat med röd ram i kartan är påfallande mindre nöjda med
tillgången till platser för barnen att leka på än respondenter boende i övriga delar inom Falun-Centrum
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4.4

Inventering av de mest välbesökta lekplatserna

Enligt enkätsvaren var de mest välbesökta platserna tre allmänna parker med
lekredskap: Nybroparken (nummer 5 på kartan), Lekplatsen i Geislerska parken i
centrum (nr 7) och Hästparken (nr 9 ). I övrigt utmärker sig även Skateparken (nr
8), Kålgårdsparken (nr 1), Östra skolans gård (nr 4) och Järnets innegård (nr 10)
som platser som många lekte vid. Nedan, i figur 11 - 17 visas bilder från platserna
och det ges exempel på kommentarer från respondenterna.
Nybroparken

Figur 11. Nybroparken, nr 5 på kartan i figur 8

Exempel på kommentarer:
”Nybroparken Fördelar: En stor och rymlig park med mycket för barnen att göra.
Välanpassat för olika åldrar och behov. Nackdelar: Vissa saker börjar bli väldigt
slitna/trasiga”
”Stort lekområde med varierande lekplatser, rolig rutschkana, buskar att gömma sig
i. Kul för både stora och små.”
”Lekplats för mindre barn, saknas för lite äldre barn. Fördel basket/tennisplan”
Geislerska parken

Figur 12. Lekplats i Geislerska parken i centrum, nr 7 på kartan i figur 8
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Exempel på kommentarer:
”Fördelar: Modernt och roligt tycker barnen. Vattnet älskas om sommaren. Perfekt
när vi behöver handla, en stannar med barnen i parken. Nackdelar: Parken är lite
farlig för de yngre barnen. Stentrapporna som omringar parken skapar lätt olyckor.”
”Fördel: Bra att stanna till vid/ta paus vid när vi är på sta´n. Vattnet kul på
sommaren! Nackdel: ”Hård”, lite grönska.”
”Gågator, ingen biltrafik”
Hästparken

Figur 13. Hästparken, nr 9 på kartan i figur 8

Exempel på kommenterer:
“Bra lekplats. Det som behöver förbättras är vägarna dit.”
”Älskar hästparken men det är också den enda lekplatsen”
“Hästparken, trevlig park. Förbättringar: Sätta upp bollplank? Någon form av tak vid
grillplatsen? En sandlåda för de yngsta? Härlig park vinter och sommar.“

Skateparken

Figur 14. Skateparken, nr 8 på kartan i figur 8
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Exempel på kommentarer:
“Roligt att cykla i skateparken tycker många barn. Lite steril miljö runt hela
Gruvgatan. Trafikbuller.”
”Suverän för 4-åringen, 2-åringen hänger på så gott han kan.”
“Skateboardparken, Intressant för barnen redan från tidig ålder. Äldre
skateboardåkare tycker ibland att barn inte ska leka i parken, men jag tycker oftast
den intressekonflikten löser sig. På dagen är det mer barn, på kvällar mer större
åkare.”
Kålgårdsparken

Figur 15. Lekplatsen i Kålgårdsparken, nr 1 på kartan i figur 8

Exempel på kommentarer:
”Fördel: Naturskönt. Nackdel: Tråkigt utbud i lekparken.”
“Lekplatsen har två gungor - minst det dubbla är proportionerligt för denna park.
Lekplatsen här i Kålgården borde moderniseras och byggas ut. Det är en av de mest
besökta centrala lekplatserna.”
“Närhet till vatten är både fördel och nackdel för det behövs mer koll på barnen där”
”Fördel: Mycket yta, bra lekplats, flera barn, träningsmöjligheter för m&p.”
Östra skolans gård

Figur 16. Östra skolans gård, nr 4 på kartan i figur 8
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Exempel på kommentarer:
“Leker oftast på Östra skolans skolgård när vi vill leka på lekplats.”
”Skolans lekplats. Hit går vi även ibland på fritiden. Nackdel: tråkig, dåligt skött”
Järnets innegård

Figur 17 Järnets innegård, nr. 10 på kartan i figur 8

Exempel på kommentarer:
”Ganska bra lekplats så nära bostäder, och vi har syn på barnen när de leker”
”Stort lekområde. Trasiga gungor. Mycket skräp. Rolig pulkabacke på vintern. Bra
trafikfritt område att cykla på för barn. Kunde varit bättre omskött.”
”Stor lekplats med många andra barn på gården”

4.5

Bedömning av platsernas lekmöjligheter

Utifrån de kvalitetskriterier för lekområden som identifierades i teorin har följande
frågor formulerats att bedöma platserna som visas i figur 11 -17 gentemot:
-

Finns möjlighet på platsen för barnen att röra sig vidlyftigt och uppleva
skräckblandad förtjusning i aktiviteter som medför viss risktagning?

-

Finns möjlighet att skapa kojor och möjlighet att leka med löst material som
går att omforma och manipulera?

-

Fungerar platserna som mötesplatser för olika barn och deras anhöriga?

-

Är miljön grön och varierande i enlighet med kriterierna i verktyget
Outdoor Play Environment Categories (OPEC)?

Fältinventeringen visade att alla platserna i figur 11–17 är rymliga nog att tillåta
vidlyftig lek och är utformade så att barn ges möjlighet att uppleva skräckblandad

28

förtjusning och testa risktagande genom höga höjder och höga farter genom
lekredskap såsom gungor, rutschkanor och klätterställningar etc.
Möjlighet att skapa kojor fanns i buskage inom de flesta lekplatsområdena. Det fanns
även små hus att leka i på de flesta lekplatserna.Undantag var lekplatsen i Geislerska
parken (figur 12) som på grund av sin begränsade yta och ringa tillgång på grönska
inte alls erbjöd några möjligheter att skapa kojor. Ett annat undantag är skateparken
(figur 14) som inte är utformad för att vara en traditionell lekplats utan en plats för
att åka skateboard och kickbike etc.
Vad gäller tillgången till löst material att omforma och manipulera finns på alla utom
de två ovan nämnda platserna (Geislerska parken och Skateparken) tillgång till sand
och annat naturmaterial (kvistar, löv etc.) att leka med. Vid lekplatsen i Geislerska
parken fanns vattenlek under sommarhalvåret.
Vid alla de presenterade platserna fanns sittplatser och möjlighet till sociala möten
med andra som också besökte platsen.
Enligt kritierierna i OPEC-verktyget är det fördelaktigt ur leksynpunkt om platser
är rymliga, varierande och gröna samt att öppna ytor, vegetation och lekytor ligger
integretat och inte separat placerat. Översiktligt sett möter flera av de presenterade
platserna kriterierna om att vara rymliga, varierande och gröna. Det gäller
framförallt Nybroparken, Kålgårdsparken, Hästparken och innegården vid Järnet.
Vid dessa platser finns en hel del buskage och uppvuxna träd och marken är i flera
fall kuperad. Skolgården vid Östra har mer öppna gräsytor. Vid Skateparken och i
Geislerska parken (vid gågatorna i centrum) är tillgången på grönska i princip
obefintlig.
Vad gäller Östra skolans skolgård kan noteras att skolgårdar inte är öppna för
allmänheten under skoldagar och därför är tillgängligheten till skolgården som
lekplats begränsad till efter skoltid.
4.6

Trafiksäkerhet

Fråga fyra i frågeformuläret löd: Hur nöjd är du med trafiksäkerheten i närområdet?
Markera på skalan mellan 1 (Mycket missnöjd) och 5 (Mycket nöjd).
Många respondenter har lämnat kommentarer till frågan som vittnar om att de
upplever bristande trafiksäkerhet som ett problem i vardagen:
”Trånga gator, mycket trafik, mopeder och cyklister.”
”Mycket bilar i stan, många kör fort. Gruvgatan stor och bullrig, synd att infarten
ligger i stan!”
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“Bilar "överallt". Kommer inom kort att flytta till annat område, trafiken och den
låga trafiksäkerheten är en stor orsak till flytt.”
“Jättefarligt då bilarna åker i mycket höga hastigheter genom villaområdet.”

Det var emellertid en tydlig skillnad mellan de som svarade på postenkäten och de
som svarade i telefonintervjuerna, se diagrammen i figur 18 och 19 nedan. Av
respondenterna i postenkäten markerade 62 % lägre än 3 på den femgradiga skalan
medan av respondenterna i telefonenkäten markerade endast 22 % lägre än 3 på
skalan. Det tyder på att de som svarade på postenkäten i högre grad upplever
trafikmiljön i närområdet som farlig för barn jämfört med hur trafikmiljön upplevs
generellt sett av målgruppen.
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Trafiksäkerhet i närområdet – svar i postenkäten
20
18
16

14

14
12
10
8

8

7

6

4

3

4
1

2

1

1

0

0
Mycket
missnöjd
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Mycket
nöjd 5

Figur 18 Svar på frågan om hur de upplever trafiksäkerheten i närområdet från respondenterna på postenkäten

Trafiksäkerhet i närområdet – svar i telefonintervjuerna
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Figur 19 Svar på frågan om hur de upplever trafiksäkerheten i närområdet från respondenterna i
telefonintervjuerna

En granskning av var de som svarat på frågan bor visar att ett bostadskvarter skiljer
ut sig i fråga om upplevelse av trafiksäkerhet. Framförallt personer boende i
området Järnet har markerat att de är nöjda med trafiksäkerheten i närområdet. Nio
av de 15 som markerat en fyra eller femma på skalan bor på Järnet som ligger i södra
delen av fallstudieområdet, se figur 20 nedan.
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Figur 20. Respondenter som bor inom området markerat med röd ram i kartan, Järnet, är
påfallande mer nöjda med trafiksäkerheten i sitt närområde än respondenter boende i övriga
delar inom Falun-Centrum

Observationer i området visar att området består av nio flerfamiljshus med mellan
tre och nio våningar i varje hus. Av arkitekturen att döma är området byggt som en
del av det så kallade miljonprogrammet på 1970-talet, och har en stor bilfri
innergård. Området är utformat av arkitekt Jack Hanson (Kvarnström, 2012).
(Bilder från Järnets innergård kan ses under rubriken Platser barnen leker på i figur
17.)
4.7

Trafikfarliga platser

På kartan i enkäten markerade respondenterna flertalet platser och gator i och
omkring Falun-Centrum som de upplever som trafikfarliga. I kartan i figur 21 nedan
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är de trafikfarliga platserna markerade med röda trianglar och de trafikfarliga
gatorna markerade med gula linjer.

Figur 21. Platser som respondenterna markerat som trafikfarliga är på kartan markerade med röda trianglar och
gatusträckor som upplevs som trafikfarlig är markerade med gula linjer.

Genom de kommentarer som respondenterna lämnat tillsammans med
platsmarkeringarna samt genom fältinventeringen har följande kategorier kring
varför de olika platserna upplevdes trafikfarliga kunnat urskiljas:
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1. Problem med att övergångsställe saknas eller upplevs som
dåligt/trafikfarligt
2. Problem med mycket trafik och höga hastigheter samt att bilar inte stannar
för gående
3. Skymd sikt
I tabell 4 nedan ges en översikt över vad som orsakar att de markerade platserna
upplevs som trafikfarliga. Vid en och samma plats kan det vara problem med att
såväl att övergångsställe saknas eller upplevs som dåligt/farligt, som mycket trafik i
höga hastigheter och skymd sikt. De platsernas nummer återfinns då i samtliga
kategorier i tabell 4 nedan.
Tabell 4. Kategorier av anledningar till varför platser upplevs som trafikfarliga

Platsernas nummer
på kartan i figur 21

Problem med att
övergångsställe saknas
eller upplevs som
dåligt/farligt

Problem med mycket
trafik och höga
hastigheter samt att
bilar inte lämnar
gående företräde.

Skymd sikt

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 ,10, 13, 14, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47

2, 3, 6, 7, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25,
26, 31, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46

2, 5, 6, 8, 10, 11,
14, 29, 30, 35, 36,
37, 40, 42

Ett par platser där det är problem med att såväl att övergångsställe saknas eller
upplevs som dåligt/farligt, som mycket trafik i höga hastigheter och skymd sikt är
platserna som är markerade med triangel nr 6 och triangel nr 42 i kartan i figur 21.

Figur 22. Triangel nr 6 på kartan i figur 21. Korsningen S:a Mariegatan – Åsgatan
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Kommentarer till triangel nr 6:
”En av Faluns farligaste korsningar. Skymd sikt. Bilister som bara kör. Bilister som inte
kollar i speglarna som är uppsatta i korsningen. Finns bara ett övergångsställe i
korsningen.”
”Dålig sikt för bilister som kör ut. Cyklister kommer norrifrån får lite fart i nedförsbacken,
bilisterna ser inte (ibland sol i ögonen). Fullständigt livsfarlig korsning! Har varit en
hårsmån från krock flera gånger. Tyvärr enda plogade vägen till förskolan i vintras.”

Figur 23. Triangel nr 42 i kartan i figur 21. Myntgatan där gång- och cykelväg från Elsborg slutar.

Kommentarer till triangel nr 42:
”Gångstigen upp i Elsborg ansluter ej ett närliggande övergångställe. Många springer därför
över Myntgatan som är hårt trafikerad.”
”Många går över här. Svårt med sikten vilket kan göra det farligt.”

Den vanligaste orsaken till att de markerade platserna upplevs som trafikfarliga är att
övergångsställe saknas eller upplevs som dåligt/farligt. På några av dessa platser
menar respondenterna att det har finnits övergångsställen tidigare men att de har
tagits bort exemeplvis vid triangel 41:

Figur 24. Triangel 41 på kartan i figur 21, T-korsning Myntgatan – Berghauptmansgatan

Kommentar till triangel 41:
”Här passerar många människor. Det är för långt mellan övergångställen. Dessutom
kommer de som ska till/från Gruvan den vägen. Det har funnits övergångställe här
tidigare. Extra viktigt nu när all barn- och ungdomsverksamhet hamnar i Kulturhuset.”
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Det finns också exempel på en helt nyanlagd gång- och cykelväg som korsar en
bilväg utan att ett övergångsställe har anlagts såsom vid triangel 32.

Figur 25. Triangel 32 på kartan i figur 21, passage över Trotzgatan, men inget övergångsställe.

Kommentar till triangel 32:
”Saknar övergångsställe! Det går en cykel- och gångväg över den större vägen, men inget
övergångsställe!”

Det kommenteras även att det är kort ”gå-tid” vid de ljusreglerade
övergångsställena, exempelvis vid triangel 34, övergångstället mellan
bostadsområdet Elsborg och Västra skolan över den fyrfiliga Gruvgatan.

Figur 26. Triangel 34 på kartan i figur 21. Ljusreglerat övergångsställe vid Rondellen Gruvgatan – Hyttgatan

Kommentar till triangel 34:
”Bra med knapp för "grön gubbe" vid övergång. Med ett barn i handen, (eller i magen)
hinner man dock bara halvvägs innan ljuset slår om till rött igen. Kan man tänka sig en
knapp med "barn" på för längre övergångstid, om inte default-tiden kan ändras? Kan gissa
att även äldre med rullator eller liknande kan ha problem med den korta tiden.”
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4.8

Trafikfaror invid platser som barnen leker på

Om man sammanför markeringarna av var barnen leker och markeringarna av
trafikfarliga platser och gator i samma GIS-karta ses att kring flera av platserna som
barnen leker på finns flera trafikfarliga platser, se kartan i figur 27 nedan.

Figur 27. Karta med markeringar för både platser där barnen leker (gröna stjärnor) och platser som upplevs som
trafikfarliga (röda trianglar) samt vägsträckor som upplevs som trafikfarliga (gula linjer)
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Vid flera platser ligger trafikfarliga platser i direkt anslutning till platser som barnen
leker på. Nedan visas bilder från platser som markerats som trafikfarliga nära platser
som barnen leker på och det ges exempel på kommentarer till de trafikfarliga
platserna:

Figur 28. Triangel 20, övergångsställe som inte är hastighetssäkrat, nära Stjärna 5,
Nybroparken

Kommentar till triangel 20:
”Övergångsställe. Har mätt- cirka 1 av 15 bilar stannar. Många förare passar på
att kolla mobilen på denna sträcka efter vad jag har sett. De allra flesta kör för fort.
Hade vi bott kvar hade barnen kunnat leka/spela i Nybroparken själva när de blev
äldre, men jag skulle inte låta dem ta sig över denna övergång utan vuxen.
Trafikljus?”

Figur 29. Triangel 40, korsning utan trottoar eller hastighetssäkrat övergångsställe nära Stjärna 9,
Hästparken

Kommentar till triangel 40:
”Farlig korsning m. dålig sikt ”på väg” till områdets lekpark. Trafik m. hög
hastighet på Mormorsgatan. Hastighetssänkande åtgärder bör införas snarast.”
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Figur 30. Triangel 3, T-korsning utan trottoar eller hastighetssäkrat övergångsställe nära Stjärna 2, lekplatsen
nedanför Mariagården

Kommentar till triangel 3:
”Bilar kör fort, inget övergångsställe. Hade önskat farthinder. Många små barn bor
här”

Figur 31. Triangel 8, korsning mellan gång- och cykelbana och bilväg utan hastighetssäkrat gång- och
cykelpassage, nära Stjärna 3, Kvarnparken

Kommentar till triangel 8:
”Många gång- och cykeltrafikanter, inget övergångsställe. Många bilister kör för
fort, dålig sikt.”

4.9

Bedömning av trafiksäkerheten i fallstudieområdet

Gentemot de faktorer som barn enligt Vägverket (2005) har rätt att ställa krav på
för att få ett trafiksäkert och användbart gång- och cykelvägnät har trafiksäkerheten i
fallstudieområdet övergripande bedömts. Det handlar om:
-

”Separering mellan gång- och cykelvägnätet och biltrafiknätet

-

Korsningarnas utformning

-

Biltrafikens hastighet
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-

Antal körfäl att korsa och från vilket håll korsande bilar kommer

-

Där barn kommer i kontakt med biltrafik (måste gå i körbanan) ska denna vara
hastighetssäkrad till 30 km/tim. Trottoarer måste ha intilliggande gata trafiksäkrad
till 30 km/tim.” (Vägverket, 2005, s.21)

Inom fallstudieområdet Falun-Centrum var en del av cykel- och gångvägnätet
separerat från biltrafiknätet, exempelvis längs med vissa sträckningar av Faluån och
längs med järnvägen i östra delen av området. Vid de sträckningar av gång- och
cykelbanorna som inte var separerade från körbanorna utan gick längs med bilvägar
var i allmänhet hastighetsbegräningen 40 km/tim, inte 30 km/tim. På
bostadsgatorna och utanför skolor och förskolor var hastighetsbegränsningen 30
km/tim. Vad gällde bostadsområden med småhus och villor var biltrafik tillåten på i
princip alla bostadsgator. Det gällde exempelvis de småhusområden som
ursprungligen planerades som gruvarbetarområden på 1600-talet. Gatorna i dessa
områden var i allmänhet trängre än bostadsgator i andra delar av fallstudieområdet
och många av gatorna inom dessa områden saknade trottoarer.
Många av vägarna utanför bostadsområdena hade breda körbanor och saknade
hastighetsreducerande utformningar. Längs dessa vägar var det utifrån författarens
observationer vanligt att bilister överträdde hastighetsbegränsningarna och det
förekom även att bilister körde mot rött i ljusreglerade korsningar och inte
respekterade väjningsplikten gentemot gångtrafikanter vid obevakade
övergångsställen.
Inom Falun-Centrum fanns en fyrfilig infart, Gruvgatan och inder den en
trafikseparerad korsning i form av en gångtunnel. I övrigt fanns inga planskilda
korsningar. Ett par signalreglerade övergångsställen fanns, nära Västra skolan och
nära Södra skolan i övrigt fanns en del obevakade övergångsställen samt
gångpassager utan övergångsställen (målad mark). Många av övergångsställena låg i
anslutning till cirkulationsplatser. Endast vid två korsningar inom fallstudieområdet
noterades fartgupp (nära centrum över Gruvgatan och nära Östra skolan). Ingen
korsning var utformad med både fartgupp och avsmalning såsom i figur 2.
Korsningarna i de gamla gruvarbetarområdena var i flera fall trånga och hade skymd
sikt vilket ur ett barnperspektiv skapade en trafikfarlig miljö.
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5 Diskussion, slutsats och förslag på fortsatta
studier
Studiens övergripande syfte har varit att undersöka barns möjligheter att leka och röra
sig fritt i stadsmiljöer vilket har avgränsats till en fallstudie av Falun-Centrum. De
frågeställningarna som fallstudien har sökt besvara är:
-

Vilka möjligheter har barn att leka i den offentliga utemiljön i Falun-Centrum?
Hur begränsas barns möjligheter att röra sig självständigt av brist på trafiksäkerhet i
Falun-Centrum?

Nedan diskuteras hur de undersökningsmetoder som använts för att söka svar på
frågorna har fungerat, vad som hade kunnat göras annorlunda för att få mer
tillförlitliga resultat och vilka resultat som framkommit genom studien.

5.1

Metoddiskussion

Ett känt problem med postenkäter är att det ofta är svårt att få tillräckligt hög
svarsfrekvens för att kunna dra generella slutsatser från materialet (Dahmström,
2005). Det var också fallet i den här studien. Trots en påminnelse svarade endast ca
40 % på postenkäten. För att komplettera resultatet gjordes därför
telefonintervjuer. Till drygt hälften av de som inte svarat gick det att få fram aktuella
telefonnummer genom sökningar på nätet. På grund av att det inte gick att få fram
aktuella telefonnummer till alla var det inte möjligt att genomföra
telefonintervjuerna på ett så systematiskt sätt att alla av de som inte svarat på
postenkäten hade samma chans att bli uppringda. Vidare hade de som blev
uppringda inte samma möjligheter att tänka igenom sina svar såsom respondenterna
som svarade på postenkäten hade. Dessutom var den omgivande miljön störande för
flera av de som svarade i telefonintervjuerna. Det är vanliga problem vid
telefonintervjuer (Dahmström, 2005) och påverkar tillförlitligheten till svaren på
telefonintervjuerna negativt.
Genom telefonintervjuerna erhölls emellertid en jämförelsegrupp, det vill säga det
var möjligt att jämföra svaren mellan de som fått enkäten och svarat på den och de
som fått enkäten men inte svarat på den, utan svarade först när de blev uppringda
(se Appendix B). Som nämnts tidigare i metodavsnittet, visade jämförelsen att på
frågan om hur nöjda de var med tillgången på platser för barnen att leka på, svarade
respondenterna i telefonintervjuerna på ett likartat sätt som de som besvarat
postenkäten. Det tyder på att svaren är representativa för hela målgruppen, dvs för
alla vårdnadshavare med barn i det valda åldersspannet boende i fallstudieområdet.
Vad gäller frågan om trafiksäkerhet fanns däremot en markant skillnad mellan
grupperna. De som svarade på postenkäten var klart mer missnöjda generellt sett
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med trafiksäkerheten i närområdet, än de som svarade i telefonintervjuerna. En
tolkning av resultatet är att de som upplever trafikfaror i närområdet eller på väg till
barnets förskola/skola har haft större motivation att besvara enkäten i och med att
den har gett en möjlighet att förmedla detta till de som har möjlighet att förbättra
miljön, dvs Falu kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.
Inledningsvis var ambitionen med studien även att undersöka hur trafiksäkerheten
upplevdes vara på vägen till förskolor och skolor inom och nära fallstudieområdet.
Därför formulerades frågor kring detta i enkäten. Vid sammanställningen av enkäten
visade det sig att det endast inkommit svar om säkerheten på vägen till tio av de 17
förskolor och skolorna inom och nära fallstudieområdet. För de förskolor och skolor
för vilka det inkommit svar var det endast mellan en och tio personer som svarat (se
figur C9 i Appendix C). P g a det knapphändiga svarsunderlaget för varje
förskola/skola valdes att lyfta ur dessa resultat ur huvudrapport och istället redovisa
dem i Appendix C. För att undersöka trafiksäkerheten kring förskolor och skolor
hade det varit bättre att undersöka varje förskola/skola var för sig. Se vidare
diskussion om detta nedan under rubriken ”Förslag till fortsatta studier”.
Att frågeställningen om säkerhet på vägen till förskola/skola ingick i de ursprungliga
frågeställningarna påverkade studien på ett negativt sätt. För att kunna ställa frågor
om både vägar till förskolor och skolor valdes åldersspannet barn äldre än ett år och
yngre än elva år. Enkäten kunde inte skickas till samtliga i målgruppen (489 st.) utan
p g a tids- och kostnadsskäl avgränsades urvalet till 100 personer eller ca 20 %. Om
målgruppen hade begränsats till förslagsvis förskolebarn (äldre än ett, yngre än sju)
hade en mer noggrann undersökning kunnat göras för just den åldersgruppen
eftersom enkäten då hade kunnat skickas till en större andel inom målgruppen
(Holme & Solvang 2006). Att urvalet av de 100 personerna gjordes genom obundet
slumpmässigt urval, och att bortfallsanalysen (se Appendix C) avseende de kända
variablerna ålder och bostadsadress inte visade på några markanta skillnader mellan
de som svarade respektive de som inte svarade, borgar emellertid för att svaren kan
ses som representativa för målgruppen (Dahmström, 2005; Holme & Solvang,
2006).
Det geografiska fallstudieområdet hade även det, i syfte att ge mer tillförlitliga
undersökningsresultat, kunnat begränsats mer. För studien valdes ett område på ca
2,5 km2 vilket var fördefinierat av Falu kommun som Falun-Centrum. De kriterier
som motiverade valet var att området hade en tydlig urban karaktär och innefattade
stadens kärna med centrumhandel, parker, torg, bostäder, kontor, flera skolor och
förskolor, vägar och parkeringar etc. För att kartan som bifogades skulle vara
tillräckligt detaljerad kunde inte en karta över hela fallstudieområdet rymmas på ett
A4. Fallstudieområdet delades istället upp i fyra överlappande kartor (se Appendix
A). Uppdelningen blev problematisk i och med att den inte gav möjlighet för varje
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respondent att markera platser inom hela fallstudieområdet, utan begränsade
respondenten till en mindre yta kring den egna bostaden. För att ge alla i urvalet
samma möjligheter att markera platser över hela fallstudieområdet på samma slags
karta hade antingen fallstudieområdet kunnat begränsas till en yta som kunde
rymmas på en A4-karta (i ändamålsenlig skala), eller en karta i A3-format kunnat
bifogas. Om en karta i A4 format valts hade fallstudieområdet behövt begränsats till
ca 1,5 km2 eller mindre. På en A3-karta hade troligtvis hela Falun-Centrum kunnat
avbildats (i ändamålsenlig skala). Hade fallstudieområdet begränsats till en mindre
ytan hade vidare en mer noggrann inventering kunnat göras och beskrivningen av
området kunnat göras mer detaljerat. Det hade även möjliggjort en mer noggrann
bedömning av området gentemot de rekommendationer som framkommit ur
forskning kring platser för lek (Hart, 2002; Jonsson, 2015; Mårtensson, 2011;
2013) samt de krav som Vägverket (2005) menar att barn ska kunna ställa på ett
trafiksäkert och användbart gång- och cykelvägnät.
5.2

Resultatdiskussion

Den här studiens syfte har varit att undersöka barns möjligheter att leka och röra sig
fritt i stadsmiljöer. I den stadsmiljö som undersökts, Falun-Centrum, upplevdes
tillgången på platser att leka på som medelbra för området som helhet. De
vårdnadshavare som svarade på enkäten markerade inte bara att deras barn lekte på
iordningställda lekplatser utan även innegårdar, skolgårdar och bostadsgator.
Analysen av svaren tyder dock på att iordningställda lekplatser med fasta lekredskap
är de som är mest uppskattade för lek. Vid fältinventeringen av de sju mest
välbesökta platserna drogs slutsatsen att många av platserna uppfyllde de
kvalitetsaspekter som identifierats i litterturstudien (Hart, 2002; Jonsson, 2015;
Mårtensson, 2011; 2013). Exempelvis var alla platserna rymliga nog för att tillåta
vidlyftig lek och de flesta av platserna hade grön varierad terräng.
Sammanfattningsvis framstår det som att det finns relativt goda förutsättningar till
varierad lek vid flera olika platser inom fallstudieområdet, även om
förbättringspotential finns, framförallt i det östra delområdet.
Vad gäller barnens möjligheter att ta sig till platserna på ett trafiksäkert sätt var
resultaten betydligt sämre. Respondenterna i enkäten markerade många platser och
gator inom och omkring fallstudieområdet som de upplevde som trafikfarliga.
Många gav också kommentarer som vittnar om att de upplever trafiken som ett
problem i vardagen och ett stort hinder för barnens rörelsefrihet.
Inte förrän i tolvårsåldern är barn i allmänhet mogna att klara sig på egen hand i
trafikerade miljöer (Sandels, 1968; VTI, 2017) För att yngre barn än så ska kunna
röra sig självständigt utan fara bör miljön vara trafikseparerad så att oskyddade
trafikanter och motortrafikanter skiljs åt (Statens planverk, 1968; Vägverket 2005).
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Inom fallstudieområdet Falun-Centrum är, enligt fältinventeringen, endast ett fåtal
sträckningar trafikseparerade. Ett positivt undantag ur trafiksäkerhetssynpunkt är
området Järnet som har en stor trafikseparerad innergård där barnen kan springa
runt och leka, lära sig cykla etc. utan risk för att komma i vägen för bilar. Det
framstår ur ett barnperspektiv som ett av fallstudieområdets mest trafiksäkra och
lekvänliga bostadsområden. Troligtvis är den barnvänliga utformningen en anledning
till att andelen barn i det södra området är större än i övriga delområden inom
Falun-Centrum. Se figur 4 och figur 5. Hit har vårdnadshavare valt att flytta och
stanna kvar med sina barn i större utsträckning än i övriga delområden. Till det östra
delområdet har färre valt att flytta och stanna kvar med sina barn, troligtvis på grund
av sämre lekmöjligheter i det östra delområdet.
Det mest frekventa trafiksäkerhetsproblemen i fallstudieområdet, av
respondenternas markeringar och kommentarer att döma, är att övergångsställen
saknas eller upplevs som dåliga eller farliga. Nära 80 % av de markerade trafikfarliga
platserna handlade om avsaknaden av bra övergångsställen. Studien visade även att
övergångställen tagits bort på senare tid och att nya gång- och cykelpassager byggts
utan markerade övergångsställen. Ur ett barnperspektiv gör det minskande antalet
övergångsställen att barnens framkomlighet minskas. För att främja både
framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikenater borde istället fler
övergångsställen hastighetssäkras genom fartgupp och avsmalningar, se figur 2.
Det näst mest frekventa trafiksäkerhetsproblemet som studien visade var
upplevelsen av mycket trafik och höga hastigheter samt att bilar inte lämnade
gångtrafikanter företräde. Det var även problem med skymd sikt, framförallt i
korsningarna i de gamla gruvarbetarområdena.
Nedan ges förslag på åtgärder i den fysiska miljön för att göra miljön mer trafiksäker
ur ett barnperspektiv:
-

Anlägga fler övergångsställen med fartgupp och avsmalningar (såsom i figur
2) som fysiskt tvingar bilisterna att sakta farten (Hellberg & Palmberg,
2015).

-

Begränsa hastigheten till 30 km/tim på bilgator som går längs med trottoarer
och gång- och cykelvägar (Vägverket, 2005).

-

Öka ytorna för oskyddade trafikanter och minska ytorna för bilar genom att
öka trottoarernas och gång- och cykelbanornas bredd och minska
körbanornas bredd.

-

Ta bort möjligheten till gatuparkering längs med gator där gångtrafikanter
rör sig för att öka sikten och undanröja de trafikfaror som parkerade bilar
utgör i o m att de kan skymma små barn.
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-

Göra fler gator enkelriktade

-

Göra vissa gator till lekgator genom att helt stänga av dem för biltrafik
(Faskunger, 2008)

-

Arbeta med rese-beteende-förändringsprogram i syfte att få färre
vårdnadshavare att skjutsa sina barn till deras målpunkter såsom förskola,
skola, idrottsplatser och lekplatser, och istället främja egen aktiv transport
såsom gång, cykel, kickbike etc. (Tranter, 2006).

-

Skapa trafiksäkra avlämningsplatser i närheten av skolor, idrottsplatser etc.
(Faskunger, 2008)

-

Införa gående skolbussar (Kearns & Collins, 2006; Faskunger, 2008; Gävle,
2017)

Det är tydligt att barnens framkomlighet i stadsmiljön konkurrerar med biltrafikens
framkomlighet. Här finns en intressekonflikt som samhällsplanerare bör vara
medvetna om vid planering och utformning av stadsmiljöer.
5.3

Slutsats

En slutsats från studien är att barns möjligheter att leka och röra sig fritt i
stadsmiljön Falun-Centrum starkt begränsas av brist på trafiksäkerhet. Även om det
finns flera platser med goda lekmöjligheter inom fallstudieområdet, är barnens
möjligheter att självständigt ta sig till platserna på ett tryggt sätt starkt begränsade.
Bristen på trafiksäkerhet begränsar inte bara barnens möjligheter att självständigt ta
sig till platser att leka på, det begränsar även deras möjligheter att upptäcka och
undersöka nya platser och på så sätt bygga upp en geografisk förståelse för
omgivningarna (Bonnet, 2008). Även om barnen har sällskap av vuxna kan trafiken
utgöra en stor fara i och med att barn ofta styrs av sina känslor och kan bete sig
oberäknerligt i trafiken, exempelvis springa ut i gatan utan att se sig för p g a ett
plötsligt intresse för något. När barnens fria rörlighet begränsas så att de inte
självständigt, eller knappt heller tillsammans med vuxna utan bil, kan ta sig till
offentliga utemiljöer på ett säkert sätt, försämrar det förutsättningarna för
människor från olika delar av staden att träffas i offentliga utemiljöer. I
förlängningen försämrar det den sociala hållbarheten och hämmar
samhällsutvecklingen i stort (Hart, 2002).
5.4

Förslag på fortsatta studier

För att bygga på kunskapen om vilka möjligheter barn har att leka och röra sig fritt i
städer i allmänhet vore det intressant att undersöka även andra stadsmiljöer än
Falun-Centrum. Metoden att göra en analog variant av metoden Barnkartor i GIS
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med datainsamling via postenkät till barns vårdnadshavare fungerade relativt bra,
vilket gör att den skulle kunna rekommenderas att användas vid fortsatta studier.
För att förbättra tillförlitligheten i materialet skulle det emellertid vara bra att
beakta resonemanget om ytterligare avgränsningar som fördes i metoddiskussionen.
Dessutom skulle kompletterande analyser kunna göras. Exempelvis skulle det
faktiska gångavståndet från bostadsområden till lekområden kunna analyseras genom
GIS-analyser, i likhet med studien Barns tillgång till lekområden – Analyser av faktiskt
gångavstånd från bostäder, förskolor och grundskolor i Stockholms stad (Stockholms stad,
2007). Detta för att inte bara få fram uppgifter om den upplevda tillgång till platser
att leka på som den här studien, utan även uppgifter om den faktiska tillgången
uttryckt i avstånd mellan bostäder och lekområden.
För att undersöka säkerheten på väg till förskolor och skolor skulle förskolor och
skolor kunna undersökas var för sig genom att enkäter till vårdnadshavare till
barn/elever på varje vald förskola/skola. Kartorna skulle kunna utformas så att varje
utvald förskola/skolan placeras i centrum av kartan och de vårdnadshavare som får
enkäten ombeds markera och kommentera var de upplever att det finns trafikfarliga
platser längs vägen som deras barn oftast tar sig till och från förskolan/skolan. Om
kartan som bifogas är i A4-format kan en sådan undersökning bidra till att kartlägga
ett ca 1,5 km2 stort område kring förskolan/skolan med avseende på trafiksäkerhet.
Om kartan som bifogas är i A3-format kan än större område kartläggas. Om det är
möjligt att göra undersökningen digitalt, exempelvis genom att e-posta en länk till
en digital karta till vårdnadshavare, skulle ett än större område kunna undersökas.
En fördel vid en digital informationsinsamling skulle också vara att det troligtvis
skulle gå fortare att sammanställa enkätsvaren. Med tanke på att det fria skolvalet
har gjort att barns vårdnadshavare kan välja andra skolor än de som de tillhör utifrån
närhetsprincipen kan barnens skolvägar också bli väldigt långa.
Uppgifterna från enkäten skulle förslagsvis kunna kompletteras med
fältinventeringar av miljön och observationsstudier av både oskyddade trafikanters
och bilisters beteenden.
Vad gäller barn som går i förskolor är de för unga för att kunna ta sig till sin förskola
på egen hand. Även om vägen till förskolan är helt trafiksäker måste en vuxen följa
ett förskolebarn för att se till att barnet kommer fram. Det är emellertid ändå
meningsfullt att analysera förskolebarns fria rörlighet vad gäller deras möjligheter att
ta sig fram genom egen aktiv transport tillsammans med vuxna. Det har betydelse
för vårdnadshavares möjlighet att ta sig till förskolan med sitt barn genom aktiv
transport (gång, cykel etc.) om vägen upplevs som säker eller inte. Upplevs vägarna
inte som trafiksäkra ökar risken att vårdnadshavare skjutsar sina barn i bil istället för
att gå eller cykla med barnen.
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Appendix A Enkäten och bifogade kartor
ENKÄT OM BARNS UTEMILJÖER I CENTRALA FALUN
Hej!
Den här enkäten är till dig som bor i centrala Falun och är målsman till ett barn som fyller
mellan två och tio år under 2017. Jag som skriver gör nu mitt examensarbete på
Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Syftet med arbetet är att kartlägga de
centrala delarna av Falun ur ett barnperspektiv. Hur trafiksäkert och lekvänligt upplevs
centrala Falun vara? Finns förslag till förbättringar? Målet med enkäten är att få in
information om utemiljöerna i centrala Falun från personer som har erfarenhet av att röra sig
tillsammans med barn i området. Om fler än en vårdnadshavare (exempelvis båda
föräldrarna), till barnet vars namn står på kuvertet, vill lämna kommentarer i enkäten, går det
bra. Urvalet av respondenter har gjorts slumpvis och det totala antalet som får enkäten är 100
hushåll.
Bifogat finns en karta över ert närområde samt ett papper med rubriken Trafiksäkerhet och ett
papper med rubriken Lekvänlighet. På kartan vill jag be dig/er att:
1) Markera platser i ert närområde som du/ni upplever som trafikfarliga med trianglar. Ge
varje triangel en siffra och skriv på pappret med rubriken Trafiksäkerhet vad det är med varje
plats som du/ni upplever som trafikfarligt. Skriv också om du/ni har förslag på vad som kan
förbättras.
2) Markera platser som ditt/ert barn leker på utomhus med en stjärna. Ge varje stjärna ett
nummer och skriv på pappret med rubriken Lekvänlighet vilka för- respektive nackdelar du/ni
upplever med platserna. Skriv också om du/ni har förslag på vad som kan förbättras.
Jag vill även be dig/er att besvara några frågor på bifogat frågeformulär. Om du/ni undrar
något kring enkäten eller om det uppstår problem är du/ni välkomna att kontakta mig på
elisabeth.ahnberg@gmail.com eller 073-041 57 79.
Ditt/ert deltagande är helt frivilligt men värdefullt för att kunna fånga upp så många aspekter
som möjligt kring barns utemiljöer i centrala Falun. Enkätresultaten kommer att
kommuniceras med tjänstemän på Falu kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.
Vänligen sänd så snart som möjligt tillbaka den besvarade enkäten i det bifogade frankerade
svarskuvert. Det går också bra att svara via e-post genom att bifoga ett foto på kartan med
dina/era markeringar och skriva dina/era kommentarer och svar på frågorna i ett meddelande
till elisabeth.ahnberg@gmail.com.
Enkätsvaren kommer att behandlas med sekretess och ingen enskild person kommer att kunna
urskiljas i sammanställningen av svaren. Numret på enkäten är endast till för att jag ska se
vem som har svarat och undvika onödiga påminnelser. Om du/ni är intresserade av att ta del
av den slutliga sammanställningen av enkäten kan du/ni meddela mig din/er e-postadress så
kan jag e-posta rapporten till dig/er. Rapporten beräknas vara färdig i slutet av juni 2017.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Elisabeth Ahnberg Åsenius
Student på samhällsplanerarprogrammet
Högskolan i Gävle
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Frågeformulär
1. Vilket år är barnet fött?
2015
2014
2013

2012
2011
2010

2009
2008
2007

2. Hur länge har ni bott i området? _____________år
Lekmöjligheter
3. Hur nöjd du är med tillgången på platser för barnet att leka på i
närområdet? Markera på skalan nedan.
1
Mycket missnöjd

2

3

4

5
Mycket nöjd

Kommentar:

Trafiksäkerhet
4. Hur nöjd du är med trafiksäkerheten i närområdet? Markera på skalan
nedan.
1
Mycket missnöjd

2

3

4

5
Mycket nöjd

Kommentar:
Trafiksäkerhet på väg till förskola/skola
5. Barnet går …
i den kommunala förskolan/skolan som barnet genom bostadens läge hör till
i annan kommunal förskola/skola
i friförskola/friskola, d.v.s. förskola/skola fristående från den vanliga
kommunala verksamheten
Kommentar:
6. Närmare bestämt vilken förskola eller skola?
Förskolan Järnet
Förskolan Malmen
Förskolan Härden
Förskola Lindgården
Förskolan Lergöken
Kids2Home
Östra skolan
Västra skolan
Söderbaumska skolan
Annan (exempelvis dagbarnvårdare,) nämligen:
Kommentar:

A2

Förskolan Glashyttan
Förskolan Gullvivan
Södra skolan
Friskolan Mosaik

7. På vilket sätt brukar barnet oftast komma till förskolan/familjedaghemmet
/skolan under vinterhalvåret? Ange endast ett alternativ.
Gå själv
Gå med vuxen
Gå med äldre syskon eller kompisar
Cykla själv Cykla med vuxen
Cykla med äldre syskon eller kompisar
Bli skjutsad på cykel/med cykelvagn/ i lådcykel
Bli skjutsad i barnvagn
Buss/taxi
Bli skjutsad med privat bil

Annat nämligen:
Kommentar:
8. På vilket sätt brukar barnet oftast komma till förskolan/familjedaghemmet
/skolan under sommarhalvåret? Ange endast ett alternativ.
Gå själv
Gå med vuxen
Gå med äldre syskon eller kompisar
Cykla själv Cykla med vuxen
Cykla med äldre syskon eller kompisar
Bli skjutsad på cykel/med cykelvagn/ i lådcykel
Bli skjutsad i barnvagn
Buss/taxi
Bli skjutsad med privat bil

Annat nämligen:
Kommentar:

9. Hur bedömer du säkerheten på vägen till barnets förskola/skola för gående
och cyklister?
V.g. besvara frågan även om ditt barn inte brukar gå eller cykla till
förskolan/skolan
Jag upplever att mitt barn har en säker väg
Jag upplever att mitt barn har en osäker väg p.g.a. trafiken
Jag upplever att mitt barn har en osäker väg men det beror inte på trafiken utan
har andra orsaker, nämligen:
Kommentar:
10. Om barnet blir skjutsat med privat bil, vilket är det huvudsakliga skälet till det?
Ange bara ett svar
för långt att gå/cykla
ör farlig för att gå/cykla
skolan/förskolan/familjedaghem ligger på väg till arbetet etc.)
:

Kommentar:
Tack för din medverkan!
Lägg frågeformuläret, kartan med markeringar och bladen med kommentarer i bifogat
svarskuvert och skicka in det så snart som möjligt. Portot är redan betalt. Eller
fotograferasvaren, kartan och pappret med kommentarer och bifoga i ett mail till
elisabeth.ahnberg@gmail.com.
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Kartor

D

C
B

A

Figur A1 Karta över Falun-Centrum med de olika delområdena A, B, C och D markerade i olika
färger.
Området Falu-Centrum är i kartan markerat med blå linje. Delområde A är
markerat med röd ram, delområde B med orange ram, delområde C med gul ram
och slutligen delområde D markerat med grön ram.
.

A4

Figur A2. Karta A med bl a bostadsområdena Järnet och Elsborg

A5

Figur A3. Karta B med bland annat bostadsområdet Gamla Herrgården och Övre Åsen

A6

Figur A3 Karta C med bostadsområdena Kämparvet, Lallarvet och Centrum

A7

Figur A5. Karta D med bostadsområdena Östanfors och Kyrkbacken
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TRAFIKSÄKERHET
Beskriv vad du upplever som trafikfarligt på de markerade platserna. Skriv också
om du har förslag på vad som kan förbättras.
Triangel 1:

A9

LEKVÄNLIGHET
Beskriv vilka för- respektive nackdelar du upplever med platserna som barnet
leker på utomhus i närområdet. Skriv också om du har förslag på vad som kan
förbättras.
Stjärna 1:
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SVAR ÖNSKAS PÅ ENKÄT OM BARNS UTEMILJÖER
Hej!
Jag som skriver gör nu mitt examensarbete på Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i
Gävle. För en tid sedan skickade jag en enkät om barns utemiljöer i centrala Falun till dig/er.
Syftet med arbetet är att kartlägga de centrala delarna av Falun ur ett barnperspektiv. Hur
trafiksäkert och lekvänligt upplevs centrala Falun vara? Finns förslag till förbättringar? Målet med
enkäten är att få in information om utemiljöerna i centrala Falun från personer som har erfarenhet
av att röra sig tillsammans med barn i området.
Jag har ännu inte registrerat svar från dig/er och skickar därför en påminnelse. Om du/ni nyligen
svarat kan du bortse från den här påminnelsen. Ditt/ert deltagande är helt frivilligt men värdefullt
för att kunna fånga upp så många aspekter som möjligt kring barns utemiljöer i centrala Falun.
Enkätresultaten kommer att kommuniceras med tjänstemän på Falu kommuns
samhällsbyggnadsförvaltning.
Bifogat finns en karta över ert närområde samt ett papper med rubriken Trafiksäkerhet och ett
papper med rubriken Lekvänlighet. På kartan vill jag be dig/er att:
1) Markera platser i ert närområde som du/ni upplever som trafikfarliga med trianglar. Ge varje
triangel en siffra och skriv på pappret med rubriken Trafiksäkerhet vad det är med varje plats som
du/ni upplever som trafikfarligt. Skriv också om du/ni har förslag på vad som kan förbättras.
2) Markera platser som ditt/ert barn leker på utomhus med en stjärna. Ge varje stjärna ett nummer
och skriv på pappret med rubriken Lekvänlighet vilka för- respektive nackdelar du/ni upplever
med platserna. Skriv också om du/ni har förslag på vad som kan förbättras.
Jag vill även be dig/er att besvara några frågor på bifogat frågeformulär. Om du/ni undrar något
kring enkäten eller om det uppstår problem är du/ni välkomna att kontakta mig på
elisabeth.ahnberg@gmail.com eller 073-041 57 79.
Vänligen sänd så snart som möjligt tillbaka den besvarade enkäten i det bifogade frankerade
svarskuvert. Det går också bra att svara via e-post genom att bifoga ett foto på kartan med dina/era
markeringar och skriva dina/era kommentarer och svar på frågorna i ett meddelande till
elisabeth.ahnberg@gmail.com.
Enkätsvaren kommer att behandlas med sekretess och ingen enskild person kommer att kunna
urskiljas i sammanställningen av svaren. Numret på enkäten är endast till för att jag ska se vem
som har svarat och undvika onödiga påminnelser. Om du/ni är intresserade av att ta del av den
slutliga sammanställningen av enkäten kan du/ni meddela mig en e-postadress som kan jag e-posta
rapporten till.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Elisabeth Ahnberg Åsenius
Student på samhällsplanerarprogrammet

A11

Appendix B Bortfallsanalyser
5.5

Jämförelse mellan svaren i postenkäten och
telefonintervjuerna

Nedan jämförs och analyseras svaren från respondenterna i postenkäten med svaren
från respondenterna i telefonintervjuerna. För att kunna jämföra diagrammen för
respondenterna i telefonintervjuerna med motsvarande diagram för respondenterna
i postenkäten har max-antalet på de vågräta axlarna i diagrammen begränsats till det
totala antalet svar för varje respondentgrupp. På så sätt blir staplarnas längd i de
respektive diagrammen proportionerliga mot varandra. Det innebär att på alla frågor
som det inte finns något partiellt bortfall på, vilket är alla utom tre av frågorna, är
max-värdet på den lodräta axeln 14 för telefonintervjuerna och 39 för postenkäten.
Barnens födelseår
2007

2
1

2009

2
1

2011

0
3

2013

2
1

2015

2

-1

4

9

14

Figur B1 Fråga 1. Svar i telefonintervjuerna

Barnens födelseår
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

4
3
5
4
5
4
4
2
8
-1

9

19

29

39

Figur B2 Fråga 1. Svar i postenkäten

Barnens födelseår är spridda på ett likartat sätt mellan de båda
respondentgrupperna. En liten skillnad ses emellertid i att en större andel vars barn
var födda 2015 (fyller två år under 2017) svarade på postenkäten.
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Figur B3 Fråga 2. Svar i telefonintervjuerna
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Figur B4 Fråga 2. Svar i postenkäten

Antalet år respondenterna bott i sitt område var något mer utspritt i gruppen som
svarade på postenkäten.
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Figur B5 Fråga 3. Svar i telefonintervjuerna
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Figur 6B Fråga 3. Svar i postenkäten

Vad gäller tillgången till platser att leka på ses att respondenter i postenkäten
markerar något högre värden på den 5-gradiga skalan. Skillnaden mellan grupperna
är emellertid liten och kan bero på så kallad intervjareffekt, vilket i det här fallet
skulle innebära att de som svarat i telefonimtervjuer varit mer benägna att svara ett
”mellanalternativ” såsom tre på den femgradiga skalan, än att ta sig tid att tänka efter
och svara en högre eller lägre värdering.
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Figur B7 Fråga 4. Svar i telefonintervjuerna
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Figur B8 Fråga 4. Svar i postenkäten

Vad gäller trafiksäkerhet i närområdet ses att de som svarade på postenkäten är
mindre nöjda än de som svarade i telefonenkäten. Av respondenterna i
telefonenkäten markerade 78 % (11/14) tre eller högre på den femgradiga skalan
medan motsvarande andel bland respondenterna på postenkäten är 38 % (15/39).
Det tyder på att de som svarade på postenkäten i högre grad upplever trafikmiljön i
närområdet som mer osäker jämfört med hur trafikmiljön upplevs generellt sett av
målgruppen. En tolkning av resultatet är också att de som upplever att trafikmiljön i
närområdet som osäker hade större motivation att förmedla sina upplevelser när de
efterfrågades genom att besvara enkäten än de som inte upplever trafikproblem i sin
närmiljö. I följebrevet till enkäten informerades om att resultaten skulle
kommuniceras med Falu kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.
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Figur B9. Fråga 5. Svar i telefonintervjuerna. Ett bortfall p g a av att en respondents barn fick omsorg hemma
vilket inte fanns med som alternativ på frågan. Totalt 13 svar.
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Figur B10 Fråga 5. Svar i postenkäten

Både respondenter i postenkäten och respondenter i telefonintervjuerna hade i högst
grad sina barn i den kommunala förskolan eller skolan som barnet genom bostadens
läge hör till. En skillnad ses i att ingen av respondenterna i telefonintervjuerna hade
barnet i annan kommunal förskola/skola.
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Figur B11. Fråga 6. Svar i telefonintervjuerna
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Figur B12 Fråga 6. Svar i postenkäten

Respondenterna i postenkäten hade sina barn placerade på ett större antal olika
förskolor och skolor än respondenterna i telefonintervjuerna.
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Figur B13 Fråga 7. Svar i telefonintervjuerna
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Figur B14 Fråga 7. Svar i postenkäten

De vanligaste sätten för barnen att komma till förskolan/skolan under vinterhalvåret
var i första hand att gå med vuxen och i andra hand att bli skjutsad i privat bil, för
båda respondentgrupperna.
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Figur B15. Fråga 8. Svar i telefonintervjuerna
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Figur B16 Fråga 8. Svar på postenkäten

De vanligaste sätten för barnen att komma till förskolan/skolan under
sommarhalvåret var i första hand att gå med vuxen och i andra hand att bli skjutsad i
privat bil och i tredje hand att cykla med vuxen för båda respondentgrupperna.

B8

Hur bedömer du säkerheten på vägen till barnets
förskola/skola för gående och cyklister?
0

2

4

6

8

10

Säker väg

12

14

11

Osäker väg pga trafiken

1

Osäker väg av andra orsaker

0

Figur B17. Fråga 9. Svar i telefonenkäten. Två bortfall, ett för att barnet får omsorg hemma och ett för att
barnet går i förskola i ett område utanför Falun-Centrum som respondentens familj ska flytta till, dit de för
närvarande åker bil och inte har någon uppfattning om hur det är att gå och cykla dit.
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Figur B18. Fråga 9. Svar på postenkäten

Det är klart lägre andel (8 %) av respondenterna i telefonintervjuerna som bedömer
att vägen till barnets förskola, familjedaghem eller skola är osäker p.g.a. trafiken än
de som svarade på den postala enkäten (48 %).
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Figur B19 Fråga 10. Svar i telefonintervjuerna. För sju av de 14 respondenterna var det inte aktuellt att
skjutsa med bil. Totalt antal svar på frågan är sju.
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Figur B20. Fråga 10. Svar i postenkäten. Totala antalet svar på frågan är 28.

Respondenterna i postenkätens svar är spridda över fler kategorier än svaren i
telefonintervjuerna, men den största andelen svar återfinns för båda grupperna i
kategorin ”Praktiskt för familjen”.

B10

5.6

Bortfallsanalys med avseende på kända variabler

Två variabler var kända för personerna i urvalsgruppen; vilket år deras barn var
födda och deras bostadsadress.
En jämförelse mellan de som svarade på enkäten och de som fick enkäten men inte
svarade på den visar inte några markanta skillnader vad gäller variabeln vilket år som
barnen var födda, d v s det är inte så att vårdnadshavare till barn i en viss
åldersgrupp hade svarat i högre grad än andra. Se resultatet i absoluta tal i
diagrammet i figur 5
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Figur B21. Stapeldiagram över vilket år respondenternas barn är födda och vilket år barnen i den totala
urvalspopulationen är födda

Delas årsklasserna in i större grupper om lågstadiebarn (födda 2007 – 2009) stora
förskolebarn (födda 2010 – 2012) och små förskolebarn (födda 2013 – 2015) ses att 50
% (17/34) av lågstadiebarnens vårdnadshavare, 55 % (17/31) av de stora
förskolebarnens vårdnadshavare och 49 % (17/35) av de små förskolebarnens
vårdnadshavare svarade. Det är alltså generellt sett små skillnader i svarsfrekvens vad
gäller hur gamla respondenternas barn är.
Beträffande variabeln bostadsadress har det totala urvalet delats in i fyra delområden
i enlighet med fig. 3. s. 18. Analysen visar att av boende i det södra området svarade
totalt 19 av de 38 som fick enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 50 % för det södra
området. Svarsfrekvensen i det västra området var 50 % (9/18), av boende i det
östra området svarade 67 % (14/21) och av boende i det norra området svarade 52
% (11/20). Det östra området har därmed en 15–17 % högre svarsfrekvens än
övriga områden, vilket ändå bör anses vara relativt lite. I absoluta tal handlar det
exempelvis om att tre personer fler svarade på enkäten i det östra området än i det
norra.

B11

Appendix C Trafiksäkerhet på vägen till förskolor
och skolor
I och omkring Falun-Centrum ligger flera förskolor och grundskolor, både
kommunala och fristående. I fråga 5 i enkäten efterfrågades i vilken barnomsorgseller skolform barnet var placerat inom. Svaren visar att de flesta respondenter, 65
% (34/52), hade barnet placerade i den kommunala förskolan eller skolan som
barnet genom bostadens läge hör till. I övrigt var det 21 % (11/52) som hade barnet
i annan kommunal skola och 11 % (6/52) som hade barnet i friförskola eller
friskola. En respondent (2 %) hade barnet hos dagbarnvårdare. Se diagrammet i
figur C1.
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Figur C1. Svar på fråga om i vilken barnomsorgs- eller skolform barnet är placerad inom.

På frågan finns ett partiellt bortfall på grund av att svarsalternativet ”omsorg
hemma” saknades. På fråga sju och åtta finns ett sådant svarsalternativ men inte för
fråga fem vilket var ett misstag vid konstruktionen av frågeformuläret. Vid
telefonintervjuerna berättade två respondenter att deras barn (födda 2015 respektive
2013) inte gick på förskola eller hos dagbarnvårdare utan fortfarande var hemma och
fick omsorg av anhörig. En av dem sa att deras barn skulle börja på förskolan Järnet
samma månad. Det barnet registrerades i enkätsammanställningen på
svarsalternativet I den kommunala förskolan/skolan som barnet genom bostadens läge hör
till samt på efterkommande fråga om vilken förskola/skola på Förskolan Järnet. Det
andra barnet registrerades inte i någon kategori eftersom det inte fanns någon
passande svarsalternativ. Därmed blev det totala antalet registrerade svar 52 stycken
på fråga fem.
C1

I fråga sex ombads respondenterna precisera vilken förskola eller skola barnet går i.
Svaren visar att barnen är relativt utspridda runt om i staden, inte bara över de 14
namngivna alternativen utan även över andra förskolor och skolor samt en
dagbarnvårdare. Se diagrammet i figur C2.
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Figur C2. Svar på frågan i vilken förskola eller skola barnet går i?

I fråga sju efterfrågades på vilket sätt barnet oftast brukar komma till
förskolan/familjedaghemmet/skolan under vinterhalvåret. Vanligaste sättet var att
gå med vuxen 38 % (20/53) följt av att bli skjutsad i privat bil 28 % (15/53). I
övrigt var det 7 % (4/53) som gick själva, 4 % (2/53) som gick med äldre syskon
eller kompisar, 7 % (4/53) som cyklade med vuxen, tre som blev skjutsade på
cykel/med cykelvagn och 6 % (3/53) som blev skjutsade i barnvagn, 4 % (2/53)
som inte gick i förskola eller skola utan fick omsorg hemma. Se diagrammet i figur
C3 nedan.
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Figur C3. Svar på frågan På vilket sätt brukar barnet oftast komma till förskolan/skolan under vinterhalvåret?

Sammantaget var det 55 % som färdades till förskola eller skola via gång (bli skjutsad
i barnvagn inräknat). 13 % som tog sig fram via cykel (cykla med vuxen eller bli
skjutsad) och 28 % som färdades i bil under vinterhalvåret.
I fråga åtta efterfrågades på vilket sätt barnet oftast brukar komma till
förskolan/familjedaghemmet/skolan under sommarhalvåret.Jämfört med
vinterhalvåret ses att det är fler som cyklar och färre som går och åker bil.
Sammantaget var det 40 % (21/53) som kom till förskolan/skolan genom att gå
under sommarhalvåret, aningen själva eller tillsammans med äldre syskon/ kompisar
eller med vuxen. Även färdsättet ”bli skjutsad i barnvagn” räknas till kategorin gå
eftersom den som skjutsar barnvagnen går. Medelst cykel var det 28 % (15/53) som
kom till förskolan/skolan. Antingen genom att cykla själva eller tillsammans med
äldre syskon/kompisar eller med vuxen eller genom att bli skjutsad med cykel. 24
% (13/53) blev skjutsade i privat bil under sommarhalvåret. 6 % (3/53) fick
omsorg hemma. Se diagrammet i figur C4 nedan.
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Figur C4. Svar på frågan På vilket sätt brukar barnet oftast komma till förskolan/skolan under
sommarhalvåret?

Fråga nio löd: Hur bedömer du säkerheten på vägen till barnets förskola/skola för gående och
cyklister? Bortfallsanalysen (se appendix B) visade att svaren på frågan skiljde sig
markant åt mellan svaren på postenkäten och svaren i telefonintervjuerna. De som
svarade på postenkäten bedömde säkerheten som mycket sämre än de som svarade i
telefonintervjuerna. Grupperna redovisas var för sig nedan i digrammen i figur C5
och C6 nedan.
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Figur C5. Svar på frågan ”Hur bedömer du säkerheten på vägen till förskola/skola för gående och cyklister?
från respondenter på postenkäten
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Figur C6. Svar på frågan ”Hur bedömer du säkerheten på vägen till förskola/skola för gående och cyklister?
från respondenter i telefonintervjuerna.

Det finns ett partiellt bortfall på frågan. Två av respondenterna i telefonintervjuerna
svarade inte på frågan, den ena för att dennes barn fick omsorg hemma och den
andra för att dennes barn gick i förskola i ett området utanför Falun-Centrum dit de
åkte bil och som de inte hade någon uppfattning om hur det var att gå och cykla till.
Det totala antalet svar på frågan är 51 st.
Fråga 10 löd: Om barnet blir skjutsat med privat bil, vilket är det huvudsakliga skälet till
det? Det var många som inte svarade på frågan, det partiella bortfallet var 32 %. Det
totala antalet svar på frågan var 36. Flera av respondenterna kommenterade att det
inte var aktuellt att skjutsa med bil eftersom de bodde så nära skolan. Av de som
svarade på frågan svarade 50 % (18/36) att det var praktiskt för familjen, 17 %
(6/36) att det var för långt att gå/cykla, 6 % (2/36) att det var bekvämt för barnet
att åka bil och 3 % (1/36) att trafiken var för farlig för att gå/cykla. Det var även 25
% (9/36) som svarade alternativet ”Annat”. Se diagrammet i figur C7 nedan.
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Figur C7. Svar på frågan Om barnet blir skjutsat med privat bil, vilket är det huvudsakliga skälet till det?

Ett par kommentarer från de som svarade ”Annat”:
”Fritidsaktiviteter efter skolan 1- 2 ggr/v som det behövs bilskjuts för att komma i
tid till.”
“På vintern om det är dåligt snöröjt är det svårt att ta sig fram med barnvagn och vi
är då hänvisade till bil”

C6

Inom och strax intill området Falun-Centrum finns åtta förskolor och sju
grundskolor. I kartan i figur C8 nedan symboliseras förskolor och grundskolor med
blå femhörningar.

Figur C8. Karta med förskolor och grundskolor samt trafikfarliga platser och gator markerade
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Om respondenterna upplever vägen till sitt barns förskola/ skola som säker eller
osäker beror på var barnet är bosatt, vilken väg barnet färdas till förskolan/skolan
och hur trafikmiljön runt skolan ser ut. I stapeldiagrammet i figur C9 ses vilka
förskolor och skolor som respondenternas barn går i och hur många av
respondenterna som upplever att vägen till deras barns förskola/skola är osäker p g a
trafiken.
Upplevd säkerhet på väg till förskola eller skola
Annan

13

6

Söderbaumska skolan

3

1

Södra skolan

7

2

Östra skolan

10

5

Fsk Kids2home

0

1
2
2

Fsk Lergöken
1
1

Fsk Gullvivan
Fsk Lindgården

4

0

Fsk Glashyttan

1

Fsk Malmen

1

Fsk Järnet

1
0

2
4
4
2

4

6

8

10

12

14

Totala antalet barn i undersökningen som går i förskolan/skolan
Osäker väg p g a trafiken till förskolan/skolan

Figur C9 Diagram över hur respondenterna upplever säkerheten på vägen till sitt barns förskola eller skola för
gående och cyklister.

Nedan analyseras trafiksäkerheten i närmiljön kring de förskolor och skolor som
finns representerade i figur 33 och där minst en respondent svarat att vägen upplevs
som osäker p g a trafiken. De förskolor och skolor som ligger nära varandra
analyseras gruppvis.
Förskolorna Järnet, Malmen och Glashyttan

De tre förskolorna Järnet, Malmen och Glashyttan ligger inom ett avstånd om ca 50
meter ifrån varandra invid Sturegatan och Myntgatan. Runt kring förskolorna har
respondenterna markerat både platser och gator som trafikfarliga. Nedan beskrivs
dessa platser och gator genom bilder och utvalda kommentarer.
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Kommentarer om Sturegatan:
”Bilister kör för fort. Dåligt skyltat att det är förskolor på båda sidor av vägen. 30sträcka men de flesta gasar på ändå. Datumparkering vilket gör att det är svårt att
se trafiken när bilar står parkerade och skymmer sikten. En refug men det behövs en
till, eller annat farthinder. Plus tydligare skyltat att många små barn rör sig i
området.”
”Bilarna åker snabbt igenom här istället för att åka Myntgatan.”

Figur C10 Sturegatan. Järnets förskolas är lokaliserad i den rosa trevåningsbyggnaden till höger i bilden och
ingången till förskolan Malmens ligger till vänster i bilden vid det svarta staketet.

Triangel 45, Kommentar om korsningen Mormorsgatan-Sturegatan-järnvägen :
”En omöjlig korsning att passera. Jag som vuxen vet inte hur man ”ska” gå när man
kommer från Elsborg och ska till Glashyttan/Mormorsgatan. Väldigt farlig.”
”Järnvägsövergången med många korsningar före och efter.”

Figur C11. Järnvägsövergång vid Sturegatan/Mormorsgatan. Bild tagen i riktning från Elsborg mot förskolorna
Malmen, Glashyttan och Järnet.
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Södra skolan

Platser och vägsträckor intill Södra skolan som uppfattades som trafikfarliga var
framförallt Myntgatan och övergångstället över Myntgatan (triangel 46).
Kommentarer om Myntgatan:
”Bilar kör fort på Myntgatan. Det borde finnas hastighetshinder av något slag.”
”Mycket trafik, många kör för fort”

Övergångsstället vid Södra skolan (triangel 46), kommentar:
”Bilarna åker inte 30 km/h vid skolan, här borde digitala varningsskyltar sitta och
påminna bilarna om att de kör för fort.”

Figur C12. Övergångställe vid Södra skolan, bild tagen i riktning längs med Myntgatan

Östra skolan

Flera platser och vägar runtom Östra skolan uppmärksammades som trafikfarliga.
Kommentar om vägarna:
"Mycket trafik i skolmiljö. På Magasinsgatan, Trotzgatan, Mäster Jons gränd är det på tok
för mycket trafik på. Ser dagligen incidenter med barn/cykel/bil. Undrar när det händer en
olycka "på riktigt"? Åtgärd: Att inte leda in trafik i skolmiljö. Stäng av
Magasinsgatan/Mäster Jons gränd för biltrafik."

Korsningen Trotzgatan-Magasinsgatan (triangel 9), kommentar:
”Korsningen Trotzgatan/Magasinsgatan. Mycket trafikerad väg framförallt morgon
och eftermiddag.”
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Figur C13. Korsningen Magasinsgatan – Trotzgatan. Östra skolan till vänster i bilden.

Trotzgatan, kommentarer:
”många kör för fort och stopplikten ignoreras”
”många stannar ej vid övergångsställen”

Nybrogatan bredvid Östra skolan, kommentar:
”Bilister kör i hög fart trots 30 km/h-gräns. Dåligt snöröjt vintertid gör att
bilisterna kör vårdslöst. Många barn som går till skolan m.m. Förslag: Farthinder!”

Övergångsställe i korsningen Nybrogatan-Promenaden (triangel 14), kommentarer:
”Dålig/otydlig cykel- och gångöverfart. Borde byggas om så bilister
uppmärksammar den och saktar ner.”
”Cykel/övergångsställe. Bilar stannar ej. Cyklar kommer i hög fart.”
”Många barn som passerar till skolan. Många kör fort.”
”Mycket bilar, dålig sikt”

Figur C14. Övergångsställe i korsningen mellan Nybrogatan och Promenaden, i riktning mot Östra skolan
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Söderbaumska skolan samt förskolorna Gullvivan och Lergöken

Söderbaumska skolan samt förskolorna Gullvivan och Lergöken ligger strax norr om
fallstudieområdet. Av de tre respondenter som har sina barn på Söderbaumska
skolan upplever en att vägen till skolan är osäker p g a trafiken och av de tre som har
sina barn på förskolorna Lergöken och Gullvivan upplever alla att vägen är osäker p
g a trafiken. Den plats som framförallt uppmärksammas som trafikfarlig är
övergångsstället utanför Söderbaumska skolan.

Figur C15. Övergångsställe vid T-korsning framför Söderbaumska skolan

Övergångsställe vid T-korsningen N. Järnvägsgatan-Seminariegatan (triangel 2),
kommentarer:
”Övergångsställe vid skola. Trängsel, otydliga trafikregler. Många små barn!”

”Förskolebarn och skolbarn korsar vägen. Men sikten är skymd och bilarna kommer i
hög fart.”
”Korsningen Klockarvägen-Seminariegatan (mittemot Söderbaumska skolan)
Jättefarlig korsning (3-vägs) där många cyklar till och från skolan. Lite svårt att se
i korsningen då vägarna svänger runt ett hörn. Förslag: bättre markerad cykel- och
gångväg på båda sidor.”
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