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ABSTRACT 

This study aims to investigate children's use of meeting places in the public space. The 

study focuses on meeting places that can be associated with physical activity. The study 

has focused on the urban area of Mönsterås as the geographical position area and can 

therefore be viewed as a case study. In order to investigate the purpose, the paper has 

used three different examination methods, which where intervjues, observations 

and a survey in which children has been asked what venues they use for activities, how 

often they visit these venues, and which factors they consider important for an “activity 

venue”. The interviews have focused on what “activity venues” that currently exists in 

Mönsterås urban area, what officials in the county considers during the planning and 

construction of “activity venues” and what they see as important factors for these 

venues. 

 

The result shows that the factors the officials see as important are: accessibility, 

lighting, vegetation, safety and security, as well as cleanliness and tidiness. This is 

largely in line with what the children sees as important factors for an “activity venue”. 

The children considers good lighting, close to home, no car traffic and cleanliness and 

tidiness as important factors for an activity venue. 

 

The results of the study are largely in line with what research in the field confirms as 

important factors for a venue that encourages children to physical activity. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

En av stadens viktigaste funktioner är att fungera som mötesplats. Mötesplatser i städer 

och orter har en betydelse för människors sociala umgänge, den sociala 

sammanhållningen och för en orts attraktivitet. Det har visat sig att om en ort har 

fungerande mötesplatser i det offentliga rummet1 så bidrar det till en stärkt social 

sammanhållning och ett socialt kapital för invånarna (Faskunger, 2007). Tunström, 

Cars, & Dethorey (2010:7) beskriver en mötesplats som: 

  

”… ställen där människor möts och integrerar i någon form. Mötet och 

interaktionen med andra utgör för individen en dimension av livskvalitet 

och bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen och platsens 

identitet.” 

 

När det kommer till mötesplatser i det offentliga rummet finns det även fysiska 

hälsofördelar. Diskussionen om en fysiskt aktiv livsstil har blivit högaktuell i och med 

att människor blivit allt mer stillasittande. Människor är idag, oavsett ålder, allt mindre 

fysiskt aktiva. Folkhälsan i Sverige har försämrats, samtidigt som forskningen 

(Faskunger, 2007:28) visar att fysisk aktivitet ihop med socialt kapital har positiva 

hälsoeffekter, som lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, minskad risk för högt 

blodtryck och lägre risk för depression. 

 

Barns fysiska aktivitet måste därför förbättras. Men samtidigt har möjligheten till 

mötesplatser för barn där de kan vara fysiskt aktiva försämrats. Denna trend, menar 

Faskunger (2008) har att göra med att det blivit ökade avstånd mellan målpunkter i 

samhället. En annan orsak är kraftigt ökad biltrafik i bebyggda miljöer, där många av 

fordonen även överträder hastighetsbestämmelserna. Resultatet är en minskad 

rörelsefrihet för barnen i det offentliga rummet, främst på grund av en känsla av 

otrygghet. Denna otrygghet bygger till stor del på att föräldrar inte vågar släppa ut sina 

barn själva på vägar och gator. 

 

                                                 
1 Offentligt rum är ett begrepp i samhällsplanering för utrymmen i bebyggelse inomhus eller utomhus dit 

allmänheten har enkelt tillträde. Dit räknas framför allt gator, torg och parker (Wikipedia, 2018) 
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Barnen har samtidigt rätt att genom Barnkonventionen (UNICEF, 2009) vistas i en 

säker och trygg miljö. Utifrån Barnkonventionen har barn rätt till att bli sedda och hörda 

och därmed rätten att kunna påverka utformningen i de närmiljöer de lever och vistas i. 

Faskunger (2008) menar att barns åsikter och erfarenheter är särskilt viktiga för en 

samhällsplanering eftersom barn har bra lokalkännedom. Ett inflytande av barns 

kunskaper och erfarenheter i planeringen skulle därför kunna ge möjlighet att skapa bra 

och uppskattade mötesplatser. 

 

Utifrån ovanstående inledning kommer uppsatsen att studera begreppet 

Aktivitetsmötesplatser. En aktivitetsmötesplats förklaras med att det är en mötesplats 

där, i det här fallet barn och ungdomar, kan mötas och umgås samtidigt som det 

möjliggörs att vara fysiskt aktiv på platsen. Aktivitetsmötesplats kommer i uppsatsen 

förkortas med AMP. 

 

1.2 Problemformulering 

Sveriges kommuner har växt betydande under 2000-talet och en tredjedel har växt mer 

än 5% senaste tio åren (Boverket, 2015a:9). Resultatet är att det byggs nya 

bostadsområden och stadsdelar. I Sverige förtätas orter och städer i en takt vi inte skådat 

tidigare och nya ytor upprättas, eller gamla byggs igen. Nybyggda miljöer har allt som 

ofta visat sig sakna mötesplatser som ger barn möjligheter till att träffas och umgås i det 

offentliga rummet. På det här sättet begränsas barns rörelsefrihet och vardagsaktiviteten 

för barn minskar (Faskunger 2007 & 2008). En problematik som även bekräftas av 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien som har 

publicerat en översiktsartikel (2008) om vad som effektiviserar vardagsrörligheten. I 

artikeln står det att specifika insatser i den byggda miljön kan öka den fysiska 

aktiviteten. Några exempel på punktinsatser är bl.a. fartdämpande åtgärder för 

motortrafik, stänga av bostadsgator för genomfartstrafik, skapa säkra och trygga 

skolvägar, prioritera gångvägar och ge större utrymme till fotgängare och skapa 

promenadstråk och naturstigar i närheten av bostadsområden. 

 

Book (2015) skriver även att idrottsförbund och föreningar idag larmar om att det råder 

akut brist på idrottsmiljöer för barn och unga. Det byggs förvisso ytor för barn att vara 

fysisk aktiva på, men inte alls i den utsträckning som det byggs andra nya miljöer 

(Book, 2015:3).  
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Kylin & Bodelius (2016:9) påpekar att forskningen visar att bra utemiljöer för 

vardagsrörlighet, lek och samvaro är avgörande för barns fysiska, psykiska och sociala 

hälsa. Även statliga rapporter (Boverket 2013, 2016, 2017 & Statens kommuner & 

landsting (SKL), 2008) har under 2000-talet uttryckt farhågor över utvecklingen när 

barns närliggande utemiljöer inte utvecklas eller till och med försämras. 

 

Vidare beskrivs städers utveckling som en av de avgörande frågorna för den hållbara 

omställningen världen står inför. I Urbaniserad Värld (Global Utmaning, 2011) 

beskrivs det att idag lever hälften av världens invånare i städer. Den stora 

urbaniseringstakten som skett sedan den industriella tiden innebär att Förenta 

Nationerna (FN) beräknar att det år 2040 kommer finnas sex miljarder stadsbor runt om 

i världen. Hållbar stadsplanering är därför en utmaning som växer i takt med det 

växande samhället. Det kommer krävas stora insatser nationellt, regionalt och lokalt om 

städer och orter i framtiden ska definieras som hållbara (Global utmaning, 2011:2). 

 

Faskunger (2007) menar att dagens bebyggelse av nya miljöer och efterfrågan på fler 

bostäder påverkar människors fysiska aktivitet negativt. Faskunger motiverar det genom 

att redovisa (2007:7) det som ses som framträdande inom forskningen av barns miljöer 

för fysisk aktivitet. Forskningen visar att människor som bor i bostadsområden som 

möjliggör och uppmuntrar till promenad är mer fysiskt aktiva, än invånare som bor i 

promenadfientliga områden. Promenad- och cykelvänligt planerade städer och tätorter 

bidrar till bättre social hälsa med ökade sociala kontakter och ökat socialt kapital. 

Socialt kapital har kopplingar till många positiva hälsoeffekter, som lägre risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar, minskad risk för högt blodtryck och lägre risk för depression. 

Slutligen visar forskning att närheten och stor tillgänglighet till parker och 

grönområden, motionsanläggningar, promenadstråk, mötesplatser, lek-ytor etc. är 

mycket viktiga för att åstadkomma förändringar i befolkningens rörelsemönster. 

Speciellt uppmuntran till vardagsaktiviteter som promenad och cykla. 

 

Utifrån ovanstående forskning kan därför en ökad utomhusvistelse för barn ses som en 

prioriterad samhällsfråga (Faskunger, 2007:91). Genom att i det offentliga rummet 

skapa en byggd miljö som är säker, trygg och som stödjer barns intresse av 

vardagsaktiviteter kan en stimulering av mötesplatser för barn skapas. Mötesplatser som 
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innebär en ökning av utomhusvistelsen och kontakten med naturen, närområden och 

orten och som främjar den sociala och fysiska hälsan. Mötesplatser som ofta ses 

innefatta en social hållbarhet och en bra miljö för fysisk aktivitet för barn är lekplatser, 

förskole- och skolgårdar och bostäders närmiljöer. Just dessa platser kan utveckla barns 

fysiska aktivitet och deras motoriska, mentala och sociala utveckling (Faskunger, 

2007:9).  

 

Karin Book (2008:23) delar in miljöer där barn kan vara fysiskt aktiva och som inte är 

kopplade till den organiserade idrotten. Dessa är: 

• Grönytor 

• Skolgården 

• Bostadsgården 

• Offentliga rum och platser 

• Cykel- och gångvägar 

 

Vidare delar Book in de fysiska aktiviteterna i följande grupper: 

• Organiserad idrott 

• Spontanidrott 

• (Fysiska) vardagsaktiviteter 

• Fysiskt aktiva transporter (cykling, gång) 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka barns upplevelse av och aktivitet i Mönsterås 

tätorts aktivitetsmötesplatser.  

 

Med utgångspunkt från syftet formuleras följande frågeställningar: 

 

• Hur ser kommunens arbete och planering ut för Mönsterås 

aktivitetsmötesplatser? 

• Vilka aktivitetsmötesplatser använder barnen i Mönsterås? 

• Vad anser barnen i Mönsterås vara viktiga faktorer i valet av 

aktivitetsmötesplatser? 
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1.4 Disposition  

Kapitel två presenterar den teoretiska utgångspunkten för studien, följt av begrepp som 

är kopplade till uppsatsen. I kapitel tre presenteras val av metoder och de överväganden 

som är gjorda. Därefter kommer, vad författaren valt att kalla, ett ”arbetande” kapitel. 

Kapitel fyra redogör för mötesplatsers betydelser då och nu och dagens betydelse av 

AMP. Kapitel fyra avslutas med en geografisk områdesbeskrivning. Vidare i kapitel 

fem, presenteras resultatet där uppsatsens frågeställningar besvaras. I kapitel sex 

Analys, analyseras resultatet utifrån frågeställningarna och avslutas med en kort 

slutsats. Avslutningsvis, i kapitel sju, diskuteras resultatet och analysen i ett 

diskussionskapitel. Uppsatsen avslutas med en referenslista och bilagor.  
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2 TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för analysen i uppsatsen. 

Utifrån begreppet social hållbarhet, som är uppsatsens teoretiska utgångspunkt, analyseras barns AMP i 

Mönsterås tätort, centralorten för Mönsterås kommun. Kapitlet fortsätter med att redogöra för några 

viktiga begrepp kopplat till uppsatsen. Därefter avslutas kapitlet med en didaktisk sfär som behandlar 

skolgården som en AMP.  

 

2.1 Social hållbarhet som teoretisk utgångspunkt  

Som teoretisk utgångspunkt har uppsatsen valt att luta sig mot begreppet Social 

hållbarhet. Social hållbarhet är en av tre dimensioner i begreppet Hållbar utveckling. De 

tre dimensionerna står även för grunden i Globala målen som är framtagna av Förenta 

Nationerna (FN).  

 

I september 2015 upprättade FN Agenda 2030. Denna rapport har sitt ursprung i 

Brundtlandkommissionens rapport "Our common future” (FN, 1989) och innehåller 

Globala mål för en hållbar utveckling. Agenda 2030 är en agenda för utveckling som 

innehåller 17 globala mål samt 169 delmål (UNDP, 2017). 

 

I Agenda 2030 rapporteras ett helhetsgrepp om hållbar utveckling och redovisas med 

hjälp av de tre olika dimensionerna av hållbar utveckling. De tre dimensionerna är 

ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. FN betonar att de tre 

olika perspektiven av utveckling är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Agenda 2030:s innehåll syftar till att bygga vidare på 

millennieutvecklingsmålen och att slutföra det som då inte uppnåddes. 

Regeringskansliets handlingsplan (2016:5) för Agenda 2030 anger att betydande 

framsteg gjordes med milleniemålen, men att framstegen varit ojämnt fördelade runt om 

i världen.  

 

I Regeringens handlingsplan av Agenda 2030 skriver Regeringskansliet utifrån social 

hållbarhet att de vill utveckla följande (2016:8):  

 

”Vi erkänner att en hållbar stadsutveckling och stadsförvaltning är 

avgörande för våra folks livskvalitet. Vi kommer att arbeta tillsammans 

med lokala myndigheter och samhällen för att förnya och planera våra 
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städer och samhällen för att förnya och planera våra städer och samhällen i 

syfte att främja sammanhållna samhällen och personlig trygghet, samt 

stimulera innovation och sysselsättning… … Vi kommer även att beakta 

befolkningstrender och befolkningsprognoser i våra strategier och vår 

politik på nationell nivå för landsbygd- och stadsutveckling.” 

  

”Även idrott är en viktig faktor för en hållbar utveckling. Vi erkänner att 

idrotten i ökande grad bidrar till utveckling och fred genom att främja 

tolerans och respekt och även bidrar till att öka kvinnors och ungdomars, 

enskilda personers och samhällens egenmakt, liksom målsättningar i fråga 

om hälsa, utbildning och social inkludering.” 

 

Båda citaten ger en tydlig bild i hur Sveriges regering tolkar den sociala dimensionen i 

Agenda 2030 och hur Sverige ska utveckla den sociala hållbarheten i det offentliga 

rummet.  

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt fokuserar utifrån social hållbarhet, på mål 11 i 

Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2016:12): 

 

”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla, i alla 

åldrar” 

 

Mål 11:s delmål 11.3 och 11.7 ger en detaljerad beskrivning av den teoretiska 

utgångspunkten:  

 

11.3 ”Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt 

förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar 

planering och förvaltning av bosättning i alla länder”  

 

11.7 ”Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande 

och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för 

kvinnor och barn…”  
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2.2 Begrepp 

Hållbar utveckling i planeringen av det offentliga rummet 

Begreppet Hållbar utveckling har fått en central roll när det kommer till 

samhällsbyggande och stadsplanering. Men Cars (2011:12) anser att sättet att behandla 

begreppet hållbarhet är svårt och problematiskt i och med att definitionen av begreppet 

varit svårt att enas kring. När det kommer till att förklara och bemöta framtidens 

utmaningar inom hållbar utveckling missbrukas ofta begreppet och resultatet är mer en 

tom retorik än praktisk vägledning. Vidare, skriver Cars (2011) att hållbarhet blivit ett 

modeord inom stadsplanering och användandet av detta begrepp mer eller mindre blivit 

slentrianmässigt använt i planer, policys och produktbeskrivningar. 

 

Barns mötesplatser i det offentliga rummet 

En potentiell mötesplats på en ort kan definieras utifrån många olika faktorer. Men det 

går att förklaras med att människan är kärnpunkten för mötesplatsen. Det ska vara 

folkliv och strömningar på platsen, där det gärna får hända mycket i form av aktiviteter 

och händelser (Tunström m.fl., 2010:19). 

 

Utifrån bakgrunden i Barnkonventionen (UNICEF, 2009) och Agenda 2030 

(FN/Regeringskansliet, 2015 & UNDP, 2017) vill Boverket i sin handlingsplan (2016) 

prioritera barns och ungas miljöer. Handlingsplanen handlar om att skapa goda 

uppväxtmiljöer både för inomhus- och utomhusmiljöer. På grund av en växande 

befolkning har det visat sig vara svårt att skapa goda miljöer för barn vid en planering 

av nybyggnationer av bostäder, stadsdelar och utbyggnad av städer/orter. Boverket 

(2016:15) beskriver att det är av stort vikt att begreppet social hållbarhet finns med i en 

planering av nya miljöer. Sveriges befolkning har ökat och kommer att öka närmste åren 

och tillsammans med den bostadsbrist som råder, är det av stor vikt att byggandet inte 

endast handlar om att producera bostäder. Att bygga bostäder handlar lika mycket om 

att bygga livsmiljöer där människor kan leva och vill bo. Därför menar Boverket 

(2016:15) att det måste finnas tillgång till grönområden, parker och plats för lek och 

utevistelse. 

 

Aktivitetsmötesplats 

Riksidrottsförbundet (2008:8) rekommendation kring barns fysiska aktivitet är minst 60 

minuters måttlig fysisk aktivitet varje dag. Forskning visar att barns fysiska aktivitet i 
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offentliga miljöer har stor betydelse för barns kroppsuppfattning, psykosociala och 

motoriska utveckling, samt den kognitiva förmågan (Boverket, 2015a:14 & Boverket, 

2013:12). 

 

Dagens planering och diskussion om barns utemiljöer börjar mer och mer poängteras i 

allmänna diskussioner. Kylin & Bodelius (2016:29) menar att fokus på dessa 

diskussioner bör vara behovet av hälsa och rörelse hos barn. Vidare, beskriver Boverket 

(2015a) att barns lek uppstår där barn får chans att mötas och integreras med varandra. 

Leken har stora fysiska hälsofördelar för barn (Faskunger 2007 & 2008), men även 

betydelse för deras utveckling i att skapa goda förutsättningar för ökad självkänsla och 

sociala färdigheter. Det är därför viktigt att förstå barns behov av AMP i planering och 

utformning av de miljöer barn lever, bor och vistas i (Boverket, 2015a:14). 

 

2.3 Didaktisk sfär 

2.3.1 Skolgården som aktivitetsmötesplats 

Goda utemiljöer i förskola och skola har visat sig ha stor betydelse för barns hälsa. 

Kylin & Bodelius (2016:9) påpekar att forskning visar att bra utemiljöer för 

vardagsrörlighet, lek och samvaro är avgörande för barns fysiska, psykiska och sociala 

hälsa. En miljö som kan komplettera övriga AMP är skolgården. Skolgården kan 

utveckla och erbjuda ett alternativ som AMP för barn, där skolgården planeras som en 

miljö som erbjuder sociala och fysiska möjligheter. 

 

Boverket (2015a:82) har listat sju skolgårdsmål som gäller som riktlinjer för hur en 

skol-och förskolegård ska utformas:  

• en plats som visar att skolan och förskolan bryr sig om den yttre miljön 

• en plats som går att påverka 

• en plats med många utrymmen för barns och ungdomars olika behov 

• en pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt 

• en tillgång för stadsdelen, närmiljön 

• en plats med biologisk mångfald 

• en säker och hälsosam plats 

 

Boverket (2015a:46) menar att grundskolor kräver stora ytor för att utforma en attraktiv 

skolgård. Samtidigt står ytan tom kvällstid och helger, samt långa perioder, exempelvis 
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under sommarlovet. Boverket (2015a) menar att skolgårdens yta har en outnyttjad 

kapacitet som kommuner bör ta till vara på. Skolgården ska i första hand verka för 

barnen som innefattas av den skolverksamhet som bedrivs där. Men skolgården kan 

också verka som en viktig plats efter skoltid. Boverket (2015a:47) beskriver att om 

kommuner kan lyckas utveckla skolan till en plats för möten och social aktivitet utanför 

skoltid, blir det enklare att göra skolgården viktig i planeringen för ett större område än 

själva skolan. 

 

Närmare två miljoner barn går varje dag till skol- och förskoleverksamheten i Sverige 

(Boverket 2015a). Därför blir barnens utemiljöer i skolan en central del av vardagen för 

dem. Förbättringar av förskole- och skolgårdar har visat sig ha en ökning av barns lek, 

rörelse och fysiska aktivitet under skoltid. Men Faskunger (2007:79) menar att det 

hittills finns få studier där man har mätt den fysiska aktiviteten på ett mätbart sätt. 

Samtidigt behövs många skolgårdar rustas upp och förnyas för att stimulera fysisk 

aktivitet, men även för att erbjuda möjligheten till goda förutsättningar för 

utomhuspedagogik. Boverket (2013 & 2015a) skriver att i de skolor som har en utemiljö 

i direkt anslutning till skolverksamheten bidrar utemiljön till en tredjedel av elevernas 

dagliga behov av fysisk aktivitet (Boverket 2013:52 & Boverket, 2015a:27). 
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3 METOD 

I detta kapitel presenteras de metoder som uppsatsen valt att använda sig av. Vidare innehåller kapitlet 

en redogörelse av undersökningarna och vilka personer som intervjuats. Avslutningsvis redogörs arbetets 

överväganden och en avslutande metodkritik. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Den forskningsstrategi som uppsatsen lutar sig mot är en metodkombination som både 

är kopplad till de kvantitativa och kvalitativa begreppen inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Denscombe (2018:221) beskriver att fördelen med 

en metodkombination är att det blir fördelaktigare att kontrollera resultatets 

träffsäkerhet och att skapa en mer fullständig bild av uppsatsen innehåll. Valet av olika 

metoder motiveras med att det skapar en bättre strategi för att möta frågeställningarna.  

 

3.2 Enkät 

Uppsatsens enkät är en form av surveyundersökning och tanken var att ge en detaljerad 

och tydlig möjlighet till information genom att ställa frågor i ett formulär (Denscombe, 

2018:29). Valet av enkät grundar sig i att den har en utformning som är lätt att förstå 

och innehåller vanligtvis mest slutna frågor, vilket kan ses som lättare att svara på 

(Bryman, 2018:286). Eftersom enkäten riktar sig mot barn var enkelheten i att svara på 

enkäten det huvudsakliga argumentet. Även fördelen i att lättare formulera och förenkla 

språket i en enkät, gör enkäter mer fördelaktig som undersökning när undersökningen 

riktas till barn. Å andra sidan saknar en enkät viktiga komponenter och det är viktigt att 

ha i beaktande. Bryman (2018:288) menar att alla frågor inte passar in i en enkät, 

jämfört med en intervju. I en enkät finns det inte möjlighet till öppna frågor och/eller 

uppföljningsfrågor i samma utsträckning som i en intervju.  

 

3.2.1 Enkätens uppbyggnad  

Enkäten består av sju stycken frågor, redovisat på en fram och en baksida av ett A4-blad 

(se bilaga). 28 elever svarade på enkäten. Fråga 1–4 är stängda frågor där deltagarna 

fick svara på förbestämda svarsalternativ. I fråga ett och två fanns möjligheten att svara 

på mer än ett svarsalternativ, men på fråga tre och fyra var det endast tillåtet att svara på 

ett alternativ. I fråga två skulle deltagaren precisera vilken lekplats och/eller skolgård 

som var aktuellt om detta svarsalternativ valdes. I fråga två fanns även möjligheten till 
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svarsalternativet ”Annan plats” och det presenteras som samlingsbegreppet ”övriga 

platser” i resultatet. Det fanns ingen svarsfrekvens som var över fem av samma svar, 

därför ”buntades” svaren ihop till alternativet ”Annan plats”.  

 

Fråga 5–7 var öppna frågor. Deltagaren fick svara utifrån egna föreställningar och 

åsikter i de tre frågorna. Samtliga svar i de tre frågor presenteras i resultatet oavsett 

svarsfrekvens.  

 

Deltagarna för enkäterna var elever i årskurs sex i Mönsterås tätort. Totalt var det 28 

stycken som svarade på enkäterna. Uppsatsen har inte valt att stryka någon enkät, trots 

att det i några enkäter saknats svar på en fråga. Hade en enkät saknat svar i två frågor 

eller fler hade enkäten ogiltigförklarats, men var inte fallet. För att förtydliga 

svarsfrekvensen på varje fråga har författaren till uppsatsen publicerat svarsfrekvensen 

för varje fråga i resultatet. 

 

3.3 Intervju 

Intervjuerna i uppsatsen fokuserar på en självrapportering. Det ska beskriva och 

sammanfatta det respondenten för intervjun gör, vad de tror och de åsikter de har i 

frågorna som ställs (Denscombe, 2018:268). Intervjuernas struktur för uppsatsen är av 

personlig karaktär, vilket innebär att intervjun sker mellan forskare och informant 

(Denscombe, 2018:269). Intervjuerna har även ett förhållningssätt som bygger på att 

den är semistrukturerad. Processen i intervjuerna är flexibel och öppen vilket innebär att 

personerna som intervjuas får tala utförligt om ämnet. På så sätt möjliggörs att den 

personen som intervjuas får utveckla sina idéer om ämnet och ge öppna och 

reflekterande svar.  

 

3.3.1 Intervjuernas uppbyggnad 

Intervjuerna utgår från en intervjumall bestående av nio frågor (se bilaga). 

Intervjumallen har godkänts av uppsatsens handläggare och har innan intervjun skickats 

ut via mail till respondenterna. Det gjordes för att förbereda personerna som skulle 

intervjuas på intervjuns ämne och innehåll. 

 

Respondenter  

Intervju 1 – Oskar Olsson, landskapsingenjör. 
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Anställd av Mönsterås kommun och jobbar på Tekniska kontoret. Ansvarar för 

utformning och planering av kommunens lekplatser, grönområden, parker och 

tätortsnära skog. 

 

Intervju 2 – Oscar Ekstam, föreningskonsulent. 

Anställd av Mönsterås kommun och jobbar på Fritidskontoret. Ansvarar för utformning 

och planering av kommunens motions- & idrottsanläggningar. 

 

3.4 Observation 

Den valda metoden för observationen är strukturerad och bygger på att samla in data i 

den verkliga situationen som uppkommer i vardagen. Det blir som Denscombe 

(2018:297) beskriver, ett fältarbete i den naturliga miljön. Poängen med den 

strukturerade observationen är att observera det normala. Det är av stor vikt att närvaron 

i observationen inte ha någon inverkan på den naturliga miljön. Observationens syfte är 

att styrka de andra två valda undersökningsmetoderna. För att samla in data genom 

observationen har ett observationsschema gjorts och som godkänts av handledaren 

innan undersökningen genomfördes. 

 

3.4.1 Observationens uppbyggnad 

Observationsschemat består av åtta punkter som är konstruerade likt en checklista (se 

bilaga). Den strukturerade observationen kompletterades även med fältanteckningar om 

behov. Anteckningarna skrevs direkt på den aktuella platsen. Platserna för 

observationen är på förhand bestämt utifrån insamlat material från övriga 

undersökningar. Alla individer som på något sett innefattas i observationen innehar 

anonymitet i uppsatsen. Val av tid och datum motiveras med att det skulle vara en dag 

då barn har tillgång till en vardagsaktivitet. Därför genomfördes observationen på 

jullovet. Observationen genomfördes också både för- och eftermiddag för att se till hela 

dygnets ljusa timmar. Slutligen var det av stor vikt att det var ett gynnsamt väder för lek 

den dag observationen genomfördes.  

 

3.5 Urval 

Valet av ålder på barnen som enkätundersökningen riktar sig till är 12 år och går i 

årskurs 6. De är bosatta och går i skolan i Mönsterås tätort. Intervjupersonerna är 
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utvalda av författaren till uppsatsen utifrån att de besitter den kompetens som 

undersökningen söker. Detta urval är gjort utifrån bekvämlighetsurvalet (Descombe 

2018:71) och bygger på att författaren har en geografisk koppling till Mönsterås som ort 

för studien. Urvalet motiveras främst utifrån tid som aspekt för val av 

undersökningsplats.  

 

3.6 Avgränsning 

Den valda åldern för enkätundersökningen motiveras med att det efter en ålder på 10–12 

år sker en kraftig minskning i användandet av AMP:s. Den fysiska aktiviteten för barn 

mellan 13–18 år är lägre än för barn i åldern 10–12 år. Behovet hos äldre barn är mer 

fokuserat på sociala dimensionen i en mötesplats. Behoven och prioriteringar av 

mötesplatser i det offentliga rummet ser därför olika ut för de olika ålderskategorierna 

(Faskunger, 2007). En yngre ålder för undersökningen har inte valts och motiveras med 

att det skulle bli för svårt för yngre barn att svara på enkäten. 

 

Varför undersökningen är fokuserad till Mönsterås tätort är för att undersökningen blivit 

för stor geografiskt om hela kommunens geografiska område skulle undersökas. 

Kringliggande tätorter i kommunen är därför uteslutna i undersökningarna. En annan 

motivering till beslutet är att det bor flest barn inom det valda geografiska området, sett 

till hur antalet är fördelat i Mönsterås kommun. Valet gör även uppsatsen hanterbar 

utifrån de tidsramar som var angivna. 

 

3.7 Tillförlitlighet, reliabilitet och validitet 

Eftersom undersökningsmetoderna för uppsatsen är både av kvantitativa och kvalitativa 

mått så finns det olika ingångar i bedömningen av undersökningarna. Bryman 

(2018:467) menar att det finns olika ståndpunkter beroende på val av metod och att 

kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån andra kriterier än de kvantitativa 

studierna. 

 

I den kvantitativa forskningen används begreppen Reliabilitet & Validitet. Reliabilitet 

förklaras med de frågor som rör mått och en mätnings pålitlighet (Bryman, 2018:208). 
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Validitet är huruvida indikatorerna som utformat syftet att mäta något, faktiskt mäter det 

(Bryman 2018:210). Det anser författaren har uppnåtts eftersom uppsatsen består av tre 

stycken undersökningar. Genom att använda sig av resultatet från enkät och 

intervjuerna, som kompletteras med en observation ses validiteten hos uppsatsen som 

stark.  

 

Inom den kvalitativa forskningen använder man sig ofta av begreppen 

Tillförlitlighet/Äkthet. Tillförlitligheten består av de fyra delkriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 

2018:467) och dessa fyra kriterier är något uppsatsen lutat sig mot när mallen för 

intervju och observation utformades. 

 

3.8 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2018) har en framtagen rekommendation som kallas Forskningskravet 

och som är ett dokument om ett etiskt förhållningssätt inom den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen. Syftet är att de som är berörda av forskning ska 

skyddas och inte behandlas på fel sätt. För att detta inte ska ske finns en 

rekommendation och krav i form av Individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2018), som 

innebär att samhällets medborgare ska skyddas mot olämplig insyn i ex. sina privatliv. 

Individen ska heller inte utsättas för skada, förödmjukelse eller kränkningar. 

Individskyddskravet delas in i fyra huvudkrav för forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018). 

 

Dessa krav togs hänsyn till när enkäten genomfördes och författaren till uppsatsen 

informerade eleverna om att deras medverkan innebar anonymitet. De som intervjuades 

har godkänt att deras namn är publicerade i uppsatsen och blev informerade via mail om 

det etiska förhållningsättet innan intervjun genomfördes.   

 

3.9 Metodkritik 

Enkätundersökningen har fokuserat på en specifik ålder. De medverkande barnen är 

därför inte representativa för andra åldrar. Enkätunderlaget kan även anses som svagt, 

med endast 28 genomförda enkäter. Ambitionen i enkätundersökningen var att besöka 

båda grundskolorna som är placerade i Mönsterås tätort. Ena skolan avböjde dock 
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medverkan i undersökningen pga. tidsbrist och därför blev antalet genomförda enkäter 

endast hälften mot vad som först var planerat.  

 

Författaren till uppsatsen är medveten om att storleken på Mönsterås tätort ska tas i 

beaktande när läsaren tar del av resultatet och analysen. Uppsatsens resultat kan dock 

jämföras med städer som Malmö och Stockholm, som är de två mest undersökta 

städerna inom forskningen (Engström, 2011:50) för att se skillnader inom området.  

 

Dock kan AMP:s betydelse för människan i Mönsterås mycket väl jämföras med samma 

faktorer som för en storstadsinvånares. Offentliga rummets möjligheter och effekter på 

människan bör vara desamma oavsett geografisk placering och storlek. Därför anser 

uppsatsen att planering, genomförande och nyttjande av AMP i det offentliga rummet, 

oavsett geografisk utgångspunkt, bör ses utifrån samma faktorer när läsaren tar del av 

denna studie. 
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4 Barns aktivitetsmötesplatser 

4.1 Mötesplatser då och nu 

I det gamla industrisamhället såg villkoren för städer och orter annorlunda ut än vad det 

gör idag. De platsbundna tillgångarna var då av stor betydelse för en utveckling av en 

ort. Skog, vatten, malm, goda jordbruksmarker och en fysisk infrastruktur var 

avgörande förutsättningar för en ort. Detta innebar att företag var starkt geografiskt 

bundna till platsen, vilket resulterade i att där jobben fanns, dit flyttade människorna 

(Tunström m.fl., 2010:14).  

 

Men, med ett samhälle som utvecklats ser det idag annorlunda ut. Dagen 

postindustriella samhälle har skapat ett individualiserat och livsstilsbaserat samhälle, 

med en utveckling som kännetecknas av ökad rörlighet både hos människor och företag. 

Idag är människan helt enkelt inte låst till specifika geografiska lägen. En ökad rörlighet 

innebär idag att individen äger frågan var hen väljer att bosätta sig (Tunström, 2010:14). 

Förenklat går det säga att förr flyttade arbetskraften till jobben, men idag flyttar jobben i 

större utsträckning till arbetskraften även om arbetspendling är ett alternativ. Följden av 

den utvecklingen har skapat en ökad konkurrens mellan orter och regioner och där 

hållbar stads- och samhällsutveckling blivit ett centralt begrepp för att kommuner ska 

kunna locka till sig nya invånare och behålla de redan bosatta. Exemplifierat går det 

säga att förr var industrin ryggraden för en orts ekonomi. Men utvecklingen av det 

postindustriella samhället, där det som idag istället prioriteras är service och 

upplevelser, har gjort att val av bostadsort idag styrs av de livskvaliteter som en ort kan 

erbjuda (Tunström m.fl., 2010:15). 

 

En mötesplats kan spegla vad en kommun vill lyfta fram i sin identitet. Det skapas 

genom en bra struktur och funktion, men också genom en stark användning och 

utveckling i identiteten av mötesplatsen (Andersson, 2008). Mötesplatser ses som en 

attraktionskraft för en stad/ort. Attraktionskraften innebär också att det skapas en 

efterfrågan och tryck på förtätning av staden/orten. Allt som ofta innebär det att sociala 

mötesplatser och grönområden prioriteras bort när det sker en expansion och 

befolkningstillväxt. Ändå ses mötesplatser som viktiga för att städer/orter ska fortsätta 

fungera som en attraktionskraft och livsmiljö för invånarna. Just krocken mellan dessa 

två intressen, menar Andersson (2008:59) uppstår ofta i debatten om polariseringen 
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mellan exploaterings- och bevarandeintressen. Det har dock visat sig att begrepp inom 

kultur- och fritidssektorn blir allt viktigare för samhälls- och stadsplanering. När en 

stad/ort växer och nya bostäder byggs behövs kunskaper om nya trenders betydelse i det 

nya rummet. Exempel i dagens offentliga rum är betydelsen av individualiserat 

idrottande och det ökade behovet av spontanidrott när barns medverkan i föreningslivet 

minskar (Andersson, 2008). 

 

Exempelvis ses återigen torg som viktiga sociala mötesplatser. Det handlar inte om att 

återskapa torghandel och torgens ursprungliga funktioner. Istället är det ett intresse hos 

kommunerna att bilen ska prioriteras bort i centrum och centrum ska återfå sitt sociala 

innehåll. Stadens centrum, i form av ex. torgen, används idag mycket som mötesplatser 

i form av evenemang och aktiviteter, som ex. konserter, stadsfester och marknader. 

Dagens mötesplatser i det offentliga rummet är därför starkt förknippade med 

upplevelser (Tunström m.fl., 2010:31).  

 

4.2 Aktivitetsytor som barnens mötesplats 

Idag växer och expanderar städer och orters stadsmiljöer. Den utvecklingen har skapat 

minskade utrymmen och rörlighet för barn att vistas i det offentliga rummet. En åsikt 

inom forskningen menar att barnen måste få en större plats i planeringsprocesser när 

städer och orter utvecklas och förnyas. Kylin & Bodelius (2016) menar att barn har rätt 

till deltagande i planeringsprocessen och rätten att förhandla om den utveckling som 

sker i samhället. En inkluderande stadsmiljö bör innefatta en förståelse för barn och ett 

värde som ser barn som inkluderande medborgare. Barn bör därför finnas med i 

planeringen av en stad och ort och få tillgång till egna platser och fri rörelse 

städer/orters centrala miljöer (Kylin & Bodelius, 2016:32). 

 

Badplatser, fotbollsplaner, parker och grönområden är mötesplatser barn ser som 

attraktiva livsmiljöer (Tunström m.fl., 2010:121). Studier av nya multiarenor (benämns 

även näridrottsplatser) i Malmö har visat att sedan dessa AMP anlagts har vandalismen 

sjunkit och rentav försvunnit på och i närheten av platsen (Book, 2008:28). SKL, menar 

att en mötesplats som erbjuder något att göra skapar en kontrollerande verkan (SKL, 

2008). I detta fallet är det den fysiska rörelsen och aktiviteten, exempel en multiarena, 

erbjuder som gör att barn får känna stolthet och ansvar för platsen. Karin Book 
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(2008:28) presenterar detta i sin forskning utifrån det hon kallar en självgenererande 

effekt. 

”Attraktiv miljö/ny mötesplats → ökad mängd möten och aktivitet → 

minskad vandalism → ökad trygghet → ytterligare aktivitet o.s.v.” 

 

Genom ovanstående beskrivning är det viktigt att förstå vikten av attraktiva 

mötesplatser för barn och att dessa mötesplatser även visat sig skapa rena och trygga 

miljöer. Vidare, beskriver Book (2008:29) att det i Sverige funnit många 

säkerhetsföreskrifter vid utformning av aktivitetsytor, som till viss del skapat en stel 

planering av dem. Dessa miljöer har inte gett utrymme för barns egna kreativitet och 

därför ser lekplatser utifrån barns perspektiv ofta allt för trista ut. 

 

4.3 Aktivitetsmötesplatser skapar bättre hälsa för barn 

Den vardagliga fysiska aktiviteten är mycket viktig för barns hälsa. Den har visat sig ge 

lika stora hälsovinster som organiserad fysisk träning. Genom vardagsrutiner kan därför 

den vardagliga fysiska aktiviteten för barn ses som mer effektiv än den organiserade 

träningen, som dessutom ofta kopplas till föreningslivet (Book, 2008:30). 

 

Svensk forskning (Boverket, 2015a:15) har visat att barn som idag går in i skolåldern 

med övervikt och fetma riskerar att föra det vidare med sig in i vuxenlivet. Nivån på den 

fysiska aktiviteten blir därför avgörande för att barn ska inneha en bra hälsa och leva 

hälsosamt på äldre dagar.  

 

Schantz (2012) har i en undersökning visat att det skett en dramatisk minskning i barns 

möjlighet att på egen hand transportera sig i det offentliga rummet. År 1980, när studien 

började, visade det sig att nästan alla barn mellan sju och nio år gick eller cyklade själva 

till sina aktiviteter (skola, lekplatser, grönområden, idrottsplatser och badplatser m.fl.). 

Vid en upprepning av studien år 2000, gick två tredjedelar av barnen till sina aktiviteter. 

År 2012 hade antalet barn minskat till att endast hälften transporterade sig själva till 

aktiviteterna. Utvecklingen tror Boverket (2015a:15) har att göra med den ökade 

biltrafiken och brist på säkra gång- och cykelvägar. Konsekvenser som ligger till grund 

för en stark växande oro hos föräldrar i att släppa ut sina barn ensamma i det offentliga 

rummet. 
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Sammanfattningsvis innebär det att barn idag är allt mindre fysiskt aktiva (RF, 2009) 

och har en minskad vardagsaktivitet (Trafikverket, 2012). Barn blir mer skjutsade till 

sina vardagsaktiviteter, vilket resulterat i att det skett en minskning av aktiv transport i 

form av gång och cykel (Faskunger, 2007). 
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5 RESULTAT 

Syftet med studien är att undersöka barns upplevelse av och aktivitet i Mönsterås tätorts AMP. Detta 

gjordes med hjälp av en enkätundersökning som presenteras i resultatet nedan. Resultatredovisningen 

bygger även på genomförda intervjuer med de tjänstemän på Mönsterås kommun som är ansvariga för de 

AMP som Mönsterås tätort erbjuder. Avslutningsvis presenteras observationer av tre AMP:s som valts 

utifrån insamlad data från de övriga två undersökningarna. 

 

5.1 Områdesbeskrivning 

Mönsterås är centralorten för Mönsterås kommun. Övriga tätorter i kommunen är 

Timmernabben, Blomstermåla, Ålem, Fliseryd och Oknö (se fig. 1). Oknö är den minsta 

tätorten och en ort som ligger i direkt anslutning till Mönsterås. Denna bebodda halvö 

har i denna uppsats inkluderats med Mönsterås tätort och innefattas därför i studien.  

 

I Mönsterås tätort bodde år 2017, 5 201 stycken invånare. Undersökningen innefattar 

även Oknös invånare som inkluderas i undersökningsområdet, se också tabell 1. 

 

 

 

Figur 1. Kartan visar Mönsterås kommun. Det blåmarkerade området på kartan 

utgör uppsatsens undersökningsområde (eniro.se). 
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5.2 Enkätundersökning 

Elever, årskurs sex, i Mönsterås tätort, har kryssat i vilken typ av AMP:s de använder 

och vilka platser de besökt 2018. Eleverna fick även svara hur ofta de besöker AMP:s 

och vilka faktorer som spelar in i val av plats. Totalt var det 28 enkäter som besvarades. 

 

5.2.1 Redovisning av enkätundersökningen 
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Sätt kryss på de platser du besökt i år!

Tabell 1. 2015 års befolkningsfördelning för 

Mönsterås kommun (wikipedia.se). 

Figur 2. Vilken typ aktivitetsmötesplatser eleverna besökt 2018. De fick välja fler 

än ett alternativ.  
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Figur 3. Vilka AMP eleverna vanligtvis brukar besöka i Mönsterås tätort. De fick 

välja fler än ett alternativ.  

Figur 4. Hur ofta i veckan eleverna besöker en AMP i Mönsterås tätort under 

sommaren. 
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Figur 5. Hur ofta i veckan eleverna besöker en AMP i Mönsterås tätort under 

vintern. 

Figur 6. Vad eleverna tycker är viktigaste för de AMP:s de besöker. De fick svara 

mer än ett alternativ.  
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mer än ett alternativ.  

 

Figur 8. Vilka AMP:s eleverna saknar i Mönsterås tätort. De fick svara mer än ett 

alternativ.  
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5.3 Intervjuundersökning 

5.3.1 Kommunens arbete och planering av Mönsterås tätorts AMP:s 

 

Planeringen av aktivitetsmötesplatser i Mönsterås tätort 

I både intervjun med Ekstam och Olsson lyfts hamnområdet fram som den stora 

satsningen på AMP:s för barn. 

Olsson: ”Hamnlekplatsen är vår stora områdeslekplats i Mönsterås. Där försöker vi lyfta 

in olika värden så den ska tilltala en bred publik. Hamnområdet överlag är något vi satsar 

på.” 

De båda ser hamnområdet som en mycket lyckad satsning som en mötesplats för barn, 

inte minst i att erbjuda fysisk aktivitet. Varför aktivitetsparken är lyckad beskriver 

Ekstam såhär: 

”Aktivitetsparken i hamnen är en av de mer tillgängliga ytorna vi har. Eftersom vi har 

gjort den plan och öppen. Alla kan vara med i alla delar.” 

 

En annan mötesplats som både Ekstam och Olsson vill lyfta fram är Nynäs och den 

utveckling som är planerad att göras i Nynäs-området, det de båda kallar Nynäs och 

Muddern. 

Olsson: ” Vi har Muddern-området. Där har vi börjat titta på ett rekreationsområde, en 

typ av stadspark kan vi kalla det. Där vi redan har lite olika aktiviteter idag. Sedan är det 

väldigt många olika barn som rör sig i området fram och tillbaka till skolan.” 

 

Olsson lyfter även fram lekplatser som en viktig mötesplats för barn. Han ser en viktig 

förändringsprocess i vad dagens lekplatser erbjuder och vad de bör erbjuda. 

”Vi har ju Lekplatsprogrammet. Vi har idag 50 lekplatser igång i kommunen, som vi inte 

erbjuder så mycket med… …Vi tittar mycket på hur de är belägna och hur 

kommunikationen ser ut. Där kommer vi satsa på att lyfta fram och förstärka hälften av 

lekplatserna och ta bort hälften… … behovet som dessa lekplatser mötte för 30 år sedan, 

är inte det behovet vi har idag som belysning, tillgänglighet, trygghet och 

användningsområde.” 

 

Planering av lekplatsprogrammet beskriver Olsson med: 

”Det är att ta fram en områdeslekplats, som ska erbjuda mycket för en bred publik och 

som ska innefatta många olika aktiviteter för många åldrar. Sen är det att de mindre 

lekplatserna ersätts av en närlekplats, där huvudfokus är lek. Där försöker man utnyttja, i 

den mån det går, befintligt naturområde och som inte kostar så mycket. Man vinner då 

väldigt mycket, med lite ekonomiska medel.” 
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”Om vi ska se på lekplatserna och vilken plats jag väljer för dem… så är det väldigt bra 

om det ligger i närheten av naturen, där det kan uppstå spontan aktivitet utan att vi i 

planeringen egentligen har gjort något.” 

 

Andra viktiga mötesplatser som riktar sig till barn är Mönsterås IP, badplatserna på 

sommaren och isbanan på vintern som är flyttbar och kan flyttas mellan tätorterna. 

Ekstam: ”Sen är det då Mönsterås idrottsplats. Där är det en konstgräsplan och även 

vanligt gräs. Men också friidrott i form av löparbanor, längdhopp, kulstötning och sådan 

grenar också. Detta är tillgängligt så att alla får använda det.” 

 

Olsson: ”Sen har vi badplatserna. Här har vi Nynäs och sedan håller vi på att projektera 

vid hopptornet ut mot Oknö och även badplatsen ute på Oknö. 

  

Olsson beskriver Mölstadskolans multiarena som en ny AMP för barnen. 

”Mölstadskolan var det inte många som samlades vid förr. Men när multiarenan byggdes 

där, så är det nu en väldig ansamling med barn där.” 

  

Planeringsprocessen 

Både Ekstam och Olsson beskriver planeringen av AMP:s som politiskt styrd och att de 

följer de riktlinjer och krav som ställs från politikerna, men också de regelverk som är 

upprättade vid exempel byggandet av lekplatser. Samtidigt betonas vikten av inflytande 

och förslag från medborgare. 

Ekstam: ”Det är mångt och mycket medborgar- och föreningsstyrt. Föreningar som 

anmäler intressen eller behov… Isbanan är också ett sådant exempel, som kom via 

medborgarförslag.” 

 

”Sen är det också omvärldsanalyser jag bygger mitt arbete på… Det jag ser nu är att 

spontanaktiviteter ökar och har gjort under en lång tid nu. Friluftslivsbegreppet outdoor 

och begrepp som turism i naturen, ökar också.” 

 

Olsson: ”Sedan kommer det medborgarförslag. Jag får brev ibland av barn som vill ha in 

lekutrustning eller har förslag på förbättringar och dessa får man ju bemöta på olika sätt... 

…Vi har isbanan som var ett direkt medborgarförslag, som dåvarande kommunalrådet sa: 

”Det här kör vi på”. Då tog det inte mer än 4 månader, så hade Mönsterås en konstfrusen 

isbana vintertid och den placerades i hamnen förra året.” 

 

Ekstam fortsätter med att beskriva uppdraget. 
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”Som kommun har vi ansvaret och uppdraget politisk, att vi ska verka för medborgarna i 

kommunen och då måste vi främst marknadsföra kommunen som en attraktiv kommun 

att bo och verka i, som också är det politiska uppdraget för denna kommun.”  

 

En annan viktig aspekt som Olsson vill lyfta fram i planeringen är de regelverk och 

förordningar som finns. 

” Jag har ju hand om lekplatserna och där har vi ju ett väldigt rigoröst regelverk att följa 

när man ska utforma en lekplats, med avstånd, höjder och det ena med det andra. Det går 

ofta stick i sträv med barns föreställningar om platsen.”  

 

”Men de faktorer jag tänker på vid en planering är själva placeringen av platsen till att 

börja med, tillgängligheten till den, bra belysning. Gärna att det inte ska gå att gömma sig 

allt för mycket, man ska kunna vara sedd av grannar eller förbipasserade. Samtidigt som 

man inte får göra platsen allt för öppen. För jag tror att man gärna vill ha sin lilla egna 

koja eller möjlighet att ha lite privat lek. Då är ju det här med att kunna ha ett litet 

skogsområde bredvid till en stor fördel.” 

 

Belysning 

Både Ekstam och Olsson menar att viktig faktor för att göra en AMP populär och 

användbar är att mötesplatsen är bra belyst.  

Olsson: ”Belysning är en fråga som alltid tas med. Men kanske också känns som en fråga 

som man aldrig lyckas få tillräckligt bra egentligen. Vi har massor med lampor nere vid 

hamnområdet, vid lekplatsen och aktivitetsparken. Men det är fortfarande ganska mörkt 

när man är där vintertid…Belysningen är alltid med i planeringen och det är en viktig 

fråga i planeringen av de framtida lekplatserna vi ska bygga. Vi bygger inget nytt utan 

belysning.” 

 

En av faktorerna som gjort aktivitetsparken framgångsrik menar Ekstam, är 

belysningen. 

”Belysning sitter i mitten och inte runt omkring, ljuset strålar utåt. Det i sig ger en mer 

trygg känsla och en mindre idrottsbaserad känsla. På en idrottsarena har du en rektangulär 

form, med belysning från kanterna och inåt och det ger en mer inhägnad, fängslande 

känsla. I aktivitetsparken blir det istället tvärtom. Sådana aspekter har vi tänkt på i 

planeringen av aktivitetsparken.” 

 

Trygghet och säkerhet 

Utöver belysning nämns det genomgående i intervjuerna faktorer som går att koppla till 

trygghet och säkerhet vid planeringen av AMP:erna i Mönsterås. 
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Ekstam: ”Tillgänglighet, enkelt, tryggt, belyst och det ska inte vara så mycket vegetation, 

som exempel kan skymma belysningen. Det ska vara låg vegetation och överskådligt så 

man inte jobbar med instängsling tycker jag. 

 

Olsson: ”Men sen är det ju då, det här med avskilt och inte avskilt tror jag är en viktig 

faktor, eller vad jag tror upplevs som en viktig faktor. Vilket är svårt att kombinera med 

trygghetsperspektivet. För det föräldrarna tycker är jätte-otryggt, tycker barnen är 

skitbra.” 

 

Analyser 

Ekstam säger att en jämställdhetsanalys var det han tror låg till grund för den framgång 

kommunen upplever att aktivitetsparken i hamnområdet resulterat i. 

”Det var en hel del analyser och en hel del forskning i området i hur man konstruera en 

attraktiv yta.” 

 

”Jämställdhetsanalys, är en omfattande del av det. Får man in ett jämställdhetstänk 

överallt, får du ofta med övriga grupperingar som exempelvis, funktionskrav för 

funktionsnedsatta. Grundbulten som vi har är jämlikhet- och jämställdhetsaspekten. Det 

är det vi tror och hoppas på är det som gjorde att aktivitetsparken i hamnen blev så lyckad 

som den är.” 

 

Ekstam menar vidare att det är viktigt med att analysera faktorer som gör kommunen 

attraktiv. 

”Studier visar att idag flyttar man inte ofta till en ort om man inte trivs på orten. Du kan 

idag lika gärna pendla till jobb. Det viktigaste i lägre socioekonomiska grupper är att om 

du jobbar i ett område ska detta område ha ett stort fritidsutbud. Det är dock mindre 

viktigt för de högre socioekonomiska grupperna. Här är det mer viktigt med 

kommunikation, eller liknande standard.” 

 

Tillgänglighet 

Platsens tillgänglighet ses också som en viktig faktor hos en AMP. Ekstam tror 

tillgänglighet är en viktig faktor i mötesplatsens popularitet och nyttjande. 

”- Vad ser du som viktiga faktorer för att en aktivitetsyta ska fungera som en mötesplats 

för barn? 

Det är tillgänglighet. Sedan är det en sak som vi i Mönsterås inte är så bra på än. Det är 

närhet till offentliga toaletter och detta ser jag som en väldigt stor fråga om vi pratar 

barn” 
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Vid valet av AMP ser Ekstam även renlighet som en stark tillgänglighetsfaktor. 

”… det vi försöker jobba med på samtliga platser, nämligen renligheten. Vi klottersanera 

direkt. Om något har hänt så i rensar vi upp direkt eller så snabbt vi kan. Det är något vi 

märkt skapar välbehag hos besökarna.” 

 

Olsson beskriver även han vikten av tillgänglighet. 

”Men de faktorer jag tänker på vid en planering av det här är själva placeringen av 

platsen till att börja med, tillgängligheten till den, bra belysning.” 

 

Olsson poängterar även vikten av säker transport till platsen och i planeringen lokalisera 

barriärer. 

”Om vi ska se på mina lekplatser och jag hur jag väljer plats för dem, då tittar jag först 

var ligger den geografiskt, sen om det finns några barriärer, vägar, järnväg eller annan 

väg som gör att det inte går att ta sig dit säkert.” 

 

Vegetation 

Slutligen beskriver, främst Olsson, vikten av att planera och inkludera vegetationen.  

”Sen är det tätortsnära skog och den får man inte glömma bort, den som ligger nära 

bebyggelse. Den har ett väldigt högt värde för spontan aktivitet.” 

 

Olsson menar att vegetation som klipps och beskärs kan bli attraktiv som aktivitetsyta, 

utan att kommunen för den delen behöver göra särskilt mycket mer än att vårda 

vegetationen.  

”Om vi tar gräsklippning som exempel, så har vi stora gräsytor som vi klipper utan att vi 

har en tanke på att det ska ske en aktivitet på dem. Men sen finns det ju absolut 

möjligheten för det, med bollspel eller liknande.” 

 

Ekstam menar att vegetationen både kan ha positiva och negativa effekter på en 

mötesplats och att en kontrollerad vegetation kan vara en trygghetsfaktor. 

”det ska inte vara så mycket vegetation, som exempel kan skymma belysningen. Det ska 

vara låg vegetation och överskådligt så man inte jobbar med instängsling tycker jag” 

 

”… att det är överskådligt, genom antingen beskäring av buskar eller belysning. Att man 

känner att man har kontroll på omgivningarna.” 
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5.4 Observationsundersökning 

5.4.1 Redovisning av observation 

Mönsterås Idrottsplats 

Observationen gjordes första gången 28/12 2018, kl.16.00-16.30. På platsen fanns det 

åtta stycken barn/ungdomar i blandad ålder. Uppskattad ålder på sällskapet var 6–18 år. 

Alla i sällskapet var där tillsammans och observationen noterade att det fanns ett socialt 

samspel mellan personerna på platsen. Det sociala samspelet var kopplat till fysisk 

aktivitet och bestod av fotboll på konstgräsplanen. Alla personerna var integrerade i 

leken och observatören kunde inte se att enskilda faktorer skulle påverka att någon 

person exkluderades i leken.  

 

På platsen observerades även hur personerna tog sig till AMP:ena. Sällskapet var redan 

på plats när observationen startade, men tre cyklar fanns på platsen. Uppskattningsvis 

cyklade tre stycken och resten transporterade sig till fots. Sett till säkerhet, uppfattas 

platsen som säker tack vare att den är inhägnad. Men transport till platsen kan uppfattas 

som osäker på grund av att platsen omges av bilvägar, som under observationen var 

ständigt trafikerade. Spontant noterades att aktiviteten och leken byggde på mycket 

glädje och delaktighet, oavsett ålder. Det var endast pojkar som utförde aktiviteten. 

Aktiviteten uppfattades inte som spontan, utan aktiviteten ses mer som en organiserad 

vardagsaktivitet, där sällskapet på eget initiativ samlats för att spela fotboll. 

 

Under observation två, den 29/12 2018, kl. 10.00 var det ingen aktivitet på platsen. 

 

Hamnen, lek- och aktivitetsparken 

Observationen genomfördes 29/12 2018, kl. 10.15-11.00. All aktivitet förekom i och 

omkring lekparken, alltså ingen aktivitet vid den anslutande aktivitetsparken. Under 

observationen var det totalt 16 personer på platsen. Observatören uppfattade det som 

fem sällskap på platsen, varav sex vuxna. Barnen var i yngre åldrar, mellan 2-6 år. Det 

skedde ett socialt samspel på olika platser vid lekparken, oberoende av varandra. Leken 

och det sociala samspelet skedde över hela lekparkens yta och även vid anslutande 

gräsyta. Den fysiska aktiviteten hos barnen skedde i form av rörelse genom de fysiska 

grundformerna. Barn vistades i lekutrustningen genom att klättra, krypa, hoppa m.m. 
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Transport till platsen genomfördes med bil av fyra sällskap. Ett sällskap gick till fots. 

Säkerheten på platsen kan ses som god. En genomfartsväg finns i anslutning till platsen, 

där också bilarna parkerade. Det var lite trafik på vägen och angiven hastighet är 30 km. 

Ytan är ej inhägnad, men lekparken är insynsskyddad och avgränsad med planterad 

vegetation, i form av en hög häck. Inom lekområdet är ytan öppen och upplevs som 

mycket tillgänglig. Det noterades en hög fysisk aktivitet hos barnen, till viss del med 

hjälp av en vuxen. Det sociala samspelet skedde både barn/barn och barn/vuxen. Leken 

var spontan och skedde främst vid lekutrustningen. Lekytan uppfattas även användas 

som promenadstråk, där äldre vuxna promenerade igenom ytan vidare på sin promenad.  

 

Mölstadskolan, multiarena 

Observationen för platsen genomfördes 28/12 2018, kl.16.00 och 29/12 2018, kl. 11.00. 

Vid ingen av observationerna fanns någon besökare på platsen. Skolgården omges av 

skolbyggnader och är därmed delvis inhägnad. Skolbyggnaderna gör skolgården delvis 

insynsskyddad. Skolgården är isolerad från trafik, men omges av bilvägar i alla 

riktningar. Alla vägar har 30km som hastighet. Multiarenan ligger i ett hörn av 

skolgården och har bra tillgänglighet även vid användande utanför skoltid. Multiarenan 

är synlig från vägen och är placerad där skolgårdsytan upplevs som öppen. Multiarenan 

i sig är inhägnad med stängsel. Den uteblivna aktiviteten på multiarenan och skolgården 

kan bero på att det var jullov när observationen genomfördes. Tidsfaktorn för uppsatsen 

gjorde att ett annat tillfälle för observation inte var möjligt. 
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6 ANALYS 

6.1 Vilka aktivitetsmötesplatser som barn i Mönsterås tätort använder  

De vanligaste typerna av AMP:s som barnen besöker är badplatser, följt av 

fotbollsplaner och torg/gata. Därefter kommer gräsyta, skolgård och lekplats. Mindre 

vanligt är innergårdar och basketplaner. Frågan undersöker dock inte kopplingen mellan 

vald typ av AMP och hur platserna används sommar- respektive vinterhalvåret. 

Däremot besöks AMP:s oftare på sommaren än vintern. Vid valet av en specifik AMP 

är Mönsterås Idrottsplats populärast, följt av hamnområdets aktivitetspark. Därefter 

kommer badplatserna på Oknö, följt av skolgården och multiarenan vid Mölstadskolan. 

Hembygdsparken, lekplatser och pulkabacken vid Netto besöks minst. Värt att notera är 

att mötesplatser som badplatser och pulkabacken är väderberoende. Pulkabacken är i 

behov av att det är en vinter innehållande snö och ett besök på badplatser bör kopplas 

till en varm och solig sommar. 

 

6.2 Vilka faktorer ses som viktiga för en aktivitetsmötesplats 

6.2.1 Integrera vegetation i aktivitetsmötesplatsen 

Ekstam & Olsson menar att en extra dimension av en AMP skapas genom att ta till vara 

på naturlig vegetation i och omkring platsen. Den vegetationen menar Olsson kan bidra 

till uppmuntran för lek och sociala möten mellan barnen. Det går i linje med Boverket 

(2015b) uppmaning att integrera vegetation vid en planering av mötesplatser och lekytor 

för barn. Boverket menar att barn kan organisera egna platser genom att använda 

naturligt material. Därför kan direkta, eller närliggande skogspartier ge en speciell 

karaktär till en lekyta för barn (Boverket, 2015b:80). Det i sin tur bekräftar Olssons 

kommentar att tätortsnära skog kan vara ett bra komplement till en AMP, särskilt 

lekplatserna. 

 

Forskning i området visar att grönområden och tätortsnära skog kan vara högst 

potentiella aktivitetsytor för barn. Mårtensson (2004), Kylin (2004) och Raustorp m.fl. 

(2012) beskriver att vegetation ger stora möjligheter till lek hos barn. Desto mer 

tillgänglighet det finns till grönområden och tätortsnära skog, desto mer har det visat sig 

att barn är fysiskt aktiva (Mårtensson, 2004; Faskunger, 2007 & Boverket, 2013).  
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Ovanstående faktorer inom forskningen bekräftas av att svarsalternativet gräsyta på 

fråga ett i enkäten hade hög svarsfrekvens. Även observationsstudien av platserna 

bekräftar att kommunens lekplatser integreras med vegetation. Vid lekparken i hamnen 

finns strukturerad vegetation i form av en häck som avgränsar lekparken och ger en viss 

känsla av insynsskydd. I direkt anslutning till lekparken finns en stor gräsyta som under 

observationsstudien användes och som erbjuder fri, öppen och spontan lek.  

 

6.2.2 Erbjuda och skapa säkra och trygga aktivitetsmötesplatser 

Vegetation 

Lika viktigt som vegetation kan skapa extra dimensioner av en AMP, kan den även 

skapa andra faktorer. Ekstam menar att vegetationen inte får ta över AMP:en. Han 

menar att för mycket vegetation i form av t.ex. buskar kan skapa en försämrad 

trygghetsfaktor. 

 

Ekstam och Olsson har olika ansvarsområden när det gäller Mönsterås kommuns 

AMP:s och vegetationen som faktor tycks uppfattas olika beroende på vilken AMP man 

pratar om. Vid lekplatser och lek i naturliga miljöer tycks vegetation vara ett utmärkt 

komplement för AMP:en, men vid idrottsbaserade AMP:s tolkas det som att det ska 

vara en mer överskådlig vegetation för att undvika instängsling och skapa större 

trygghet.  

 

Fråga 5 i enkäten, om vad som är viktiga faktorer för en AMP, gav en hög 

svarsfrekvens som kan kopplas till vegetation som en trygghetsfaktor. Svaren visar att 

det är av vikt att platsen är välskött. Det ska även vara lugnt runt platsen, finnas stora 

och öppna ytor, samt möjlighet till gräsyta. Alla dessa faktorer kan en naturlig och/eller 

planerad vegetation bidra till. 

 

Belysning  

Belysning vid en AMP är något som både Ekstam och Olsson ser som mycket viktiga 

faktorer vid en planering. De säger att ingen ny AMP planeras utan belysning. De tror 

även att belysning är en faktor som uppfattas som viktig för dem som nyttjar AMP:erna. 

Belysningen tror de är en faktor till varför lek- och aktivitetsparken i hamnen blivit så 

populär. 
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Forskning (sammanställt av Faskunger, 2007:131) visar att belysning är representativt 

för att skapa trygghet utomhus. Det är något även enkätresultatet bekräftar. Det är av 

stor vikt för barnen att en AMP är belyst under kvällstid. Samtidigt är det också viktigt 

för barnen att en AMP upplevs som säker och trygg, vilket belysningen genom svaren i 

enkäten analyseras att bidra till. Å andra sidan när barnen får svara på vad de tycker bör 

förbättras med Mönsterås AMP:s kommer belysning på en självklar förstaplats när det 

gäller vad som behövs förbättras. Det bekräftar även Olssons analys om att det aldrig 

går att få för mycket belysning vid en AMP. 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet har visat sig vara en viktig faktor för en AMP. Ekstam menar att 

tillgängligheten är en av de främsta faktorerna för en säker och trygg AMP. Han lyfter 

fram aktivitetsparken i hamnen som ett bra exempel på en AMP som är tillgänglig för 

barn. Den är planerad utifrån att vara plan och öppen, där alla, oavsett förmågor kan 

inkluderas och känna delaktighet. Platsen är uppbyggd utan stängsel eller annan 

inramning. Ekstam menar att platsen skiljer sig från idrottens normala arenor. Den har 

istället ett öppet landskap med belysning som är placerad i mitten och strålar utåt. Dessa 

faktorer skapar en tryggare känsla som är mindre idrottsbaserad, menar Ekstam. 

 

Närheten till en AMP betyder inte nödvändigtvis hög tillgänglighet, men närheten har 

tillsammans med hög tillgänglighet visat sig vara till en stor fördel för att uppmuntra till 

fysisk aktivitet i vardagen (Statens folkhälsoinstitut, 2010; Faskunger, 2007 & 

Limstrand, 2008). Just denna faktor (tillgänglighet) ser författaren av uppsatsen som en 

faktor till varför hamnområdet blivit en populär AMP. Nära till hemmet är den näst 

viktigaste faktorn, efter belysning, i vad som barnen ser som en viktig faktor vid val av 

AMP. Limstrand (2008) och Faskunger (2007) menar att det finns samband mellan 

tillgängligheten av miljöer som erbjuder fysisk aktivitet och människors aktivitetsnivå. 

Desto fler stödjande miljöer för AMP det finns i ett område, desto större visar sig den 

fysiska aktiviteten vara för de som bor i området. 

 

Biltrafik visar sig även påverka tillgängligheten till en AMP negativt. Denna typ av 

begränsning säger Olsson att han tar hänsyn till vid planeringen av en lekplats 

geografiska position.  
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Det barnen i enkätundersökningen tycker mest behövs förbättras med Mönsterås AMP:s 

är för hög hastighet vid platsen. Även Ingen biltrafik runt platsen är en av de viktigaste 

faktorerna vid val av AMP. Just utebliven/minskad biltrafik runt platsen är en 

tillgänglighetsfaktor som tillsammans med belysning, går att koppla till vad barnen 

önskar att prioritera i samband med hur en AMP uppfattas som säker och trygg. 

 

Observationsstudien bekräftar även att det runt samtliga observationsplatser råder 

biltrafik. Främst runt Mönsterås Idrottsplats var det mycket biltrafik, som även höll hög 

hastighet. Denna AMP är inhägnad, men transporten till platsen kan tolkas som 

problematisk på grund av mycket biltrafik, vilket, utifrån svaren i enkäten, kan 

analyseras som att platsen väljs bort på grund av för dålig tillgänglighet. 

 

 Städat och välskött 

Städat och välskött kanske inte är faktorer som går att koppla med en säker och trygg 

AMP. Men svarsalternativen rent och snyggt har en hög svarsfrekvens när det gäller 

faktorer för en bra AMP. Det ska enligt svaren i enkäten vara rent, snyggt och välskött 

på platsen. Det i sin tur är något Ekstam poängterar att kommunen lägger stor vikt på 

vid AMP:s Ekstam menar att arbetet med renlighet är viktigt. Kommunen rensar upp 

och klottersanerar så snabbt de kan om något har hänt. Det är något han märkt skapar 

välbehag hos besökarna och gör platsen tillgänglig i den bemärkelsen att fler vill vistas 

där.  

 

6.3 Arbeta med och lyssna på medborgardialog 

Ekstam och Olsson poängterar i sina intervjuer vikten av att lyssna på vad medborgarna 

är intresserade av när det kommer till planeringen av AMP:s. Båda lyfter fram 

medborgarförslaget med isbanan som ett bra exempel på en medborgardialog. I sitt 

arbetsuppdrag förtydligar Ekstam vikten av medborgardialog. Han menar att han verkar 

för medborgarna i sitt arbete och att det därför är viktigt att göra kommunen attraktiv att 

bo och verka i. Ekstams och Olssons resonemang om en medborgardialog går hand i 

hand med vad Boverket (2015a) rekommenderar att planeringen för nybyggda miljöer 

ska innehålla.  
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6.4 Slutsats 

De AMP:s Mönsterås kommun valt att satsa på visar sig vara de AMP:s som barnen i 

Mönsterås tätort helst använder. Det som barnen ser som viktiga faktorer i valet av att 

besöka en AMP liknar till stor del de faktorer som tjänstemännen pratar om vid 

planering av en AMP. Faktorerna som främst ses som viktiga hos barnen är bra 

belysning, närheten till hemmet, ingen biltrafik/låg hastighet på biltrafiken runt platsen 

och att det är rent och snyggt på platsen. Faktorer som dessa kan ses som viktiga för att 

skapa bra mötesplatser för barn och bör därför tas med i planering och byggandet av nya 

AMP:s.  

 

Forskningen visar att AMP:s kan bidra till att skapa en bra social hållbarhet för barn i 

det offentliga rummet, samtidigt som platserna uppmuntrar och erbjuder 

utvecklingsmässigt viktiga komponenter (Kylin, 2004; Sandseter, 2010 & Raustorp 

m.fl., 2012). Mårtensson (2004) beskriver att rörelse gärna uppstår i utemiljöer som är 

rymliga, gröna och varierade. Tillgängligheten och tillgången till AMP:s visar sig ha 

starka samband med regelbunden fysisk aktivitet (Limstrand, 2008 & Faskunger 2007).  

 

Intervjuerna, främst den med Ekstam, leder in på att en mötesplats kan lyfta fram och 

spegla en kommuns identitet. En mötesplats kan därför ses som en attraktionskraft för 

en stad/ort (Andersson, 2008). Studien tolkar det som att Mönsterås kommun har en 

tydlig bild av vad deras AMP:s ska representera och erbjuda. 

 

Sammanfattningsvis visar forskning att AMP:s resulterar i en ökad och förbättrad social 

och fysisk hälsa. Studien visar att det finns ett högt värde för kommunen att ta del av 

resultatet och vad barn anser som viktiga faktorer för en AMP. Alternativt utgå från 

ovanstående faktorer analysen belyser som viktiga för en AMP.  
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7 DISKUSSION  

Syftet med uppsatsen var att studera vilka AMP:s barn i Mönsterås tätort använder sig 

av och därtill undersöka vilka faktorer som barn i Mönsterås tätort och tjänstemän hos 

Mönsterås kommun ser som viktiga för en AMP.  

 

Enkätresultatet visar att barn i Mönsterås tätort använder sina AMP:s och att de besöker 

sina AMP:s mer på sommaren än på vintern. De mest besökta AMP:erna är Mönsterås 

idrottsplats och aktivitetsparken i hamnen. Dessa två platser är också de AMP:s som 

tjänstemännen, Ekstam och Olsson i intervjuerna nämner som bra genomförda 

satsningar.   

 

En annan intressant del i undersökningarna är att Ekstam och Olsson nämner liknande 

faktorer som barnen, d.v.s. faktorer som ses som viktiga för en bra AMP. Faktorer som 

belysning, säkerhet och rent/snyggt/välskött vid platsen är faktorer som båda parter ser 

som betydelsefulla. Dessa faktorer kan ligga till grund till varför idrottsplatsen och 

aktivitetsparken är de platser som är populärast. Idrottsplatsen är inhägnad och vid 

aktivitetsparken är det låg aktivitet av biltrafik. Satsningen på belysning av 

aktivitetsparken tolkas vara något som uppskattas av besökarna. Platsernas centrala 

placering i tätorten kan uppfattas som en ytterligare faktor som bidrar till platsernas 

popularitet. Att barnens föreställning av en bra AMP är densamma som planeringen av 

dem måste ses som ett bra kvitto på kommunens arbete, så till vida att kommunen 

bygger AMP:s likt man diskuterar dem. Utifrån den observationsstudie som gjordes kan 

det bekräftas. 

 

Ett samlingsbegrepp för en rad faktorer från resultatet är tillgänglighet. Tillgänglighet 

som begrepp för att beskriva en aktivitetsmötesplats kan ses som brett. Men gällande 

AMP:s för Mönsterås tätort benämns tillgänglighet utifrån faktorer som belysning, 

trygghet och transport till och från platsen. Dessutom ser Ekstam och Olsson dessa tre 

faktorer som viktiga för en uppskattad och fungerande AMP. Tillgänglighet uppfattas 

av kommunen som en viktig aspekt när det gäller planeringen av en AMP. Det bekräftas 

av att aktivitetsparken planerades efter dessa faktorer och är en av de AMP som är 

populärast. 
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Även säkerhet och trygghet i form av belysning och att platsen är ren, snygg och 

välskött ser barnen som viktiga tillgänglighetsfaktorer för en AMP. Mycket biltrafik 

runt platsen är en faktor som ses som negativt för en AMP. Dessutom var sänkt 

hastighet hos bilar runt AMP:erna den förbättringsfaktorn som hade högst 

svarsfrekvens.  

 

Uppsatsen tolkar att AMP:s i Mönsterås tätort är konstruerade och planerade utifrån en 

bra tillgänglighet. De har skapats utifrån en planering som fokuserat på säkerhet och 

trygghet. Med fokus på belysning, rena och snygga platser, samt beskuren eller 

planterad vegetation. En planering som utifrån resultatet visas uppskattas av barnen i 

Mönsterås tätort. Det som dock kan ses saknas är analysen om tillgängligheten till och 

från platsen. Biltrafiken runt AMP:s nämns inte specifikt i intervjuerna. Samtidigt tolkas 

en minskad biltrafik, med lägre hastigheter vara en viktig faktor för barnen i deras val 

och nyttjande av AMP:s. Å andra sidan nämner Olsson att han tittar på barriärer som 

vägar i planering och det strategiska valet av den geografiska placeringen av AMP:s. 

Mer än så nämns inte biltrafiken i intervjuerna som ett problem. Frågan kvarstår därför 

om biltrafik är en problematik och kan vara ett hinder för barns rörlighet och AMP:s 

tillgänglighet, men svaret är väl troligast ja på den frågan. 

  

Det hade därför varit intressant att vidare studera tillgängligheten för AMP och hur 

biltrafiken påverkar barns val och användande av AMP. 
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BILAGOR 

Observationer 

  Plats 

1.  

Mönsterås 

Idrottsplats 

2.  

Hamnområdet 

Lek- och 

aktivitetsparken 

3. 

Mölstadsskolans 

skolgård, multi-

arenan 

  Datum 28/12 / 29/12 29/12 28/12 / 29/12 

  Tid 

16.00-16.30 / 10.00-

10.15  10.15-11.00 

16.00-16.15 / 

11.00-11.15 

1.  

Antal personer på 

platsen? 

21/12 - 8 stycken. 

Upplevs som 

blandad ålder, 6–18 

år. 22/12 – 0 st. 

16 stycken, barn 

upplevs som ålder 

0–12 år. 0 

2.  

Uppfattas 

personerna vara i 

sällskap eller på 

platsen var för sig? I sällskap 

5 st. sällskap, varav 

totalt 6 st. vuxna. Ej aktuell 

3. 

Sker ett socialt 

samspel på 

platsen? Ja 

Ja, på olika platser. 

Oberoende av 

varandra Ej aktuell 

3a. 

Om ja, på vilket 

sätt sker ett socialt 

samspel? 

De spelar fotboll 

med varandra. 

Ja, över hela 

områdets yta där det 

finns lekutrustning. Ej aktuell 

3b. I så fall, hur? 

Alla är integrerade i 

leken, ålder verkar 

inte vara ett socialt 

hinder. 

Lek vid olika 

lekutrustning och 

intilliggande gräsyta Ej aktuell 

4. 

Utformas någon 

form av fysisk 

aktivitet på 

platsen? Ja. 

Ja, hos de yngre 

barnen.  Ej aktuell 

4a. I så fall, vad? 

Fysisk aktivitet i 

form av 

fotbollsspelande. 

Rörelse i from av de 

fysiska 

grundformerna, 

klättra, krypa, hoppa 

m.fl. Ej aktuell 

4b. 

Om inte, vad 

händer på platsen? Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuell 

5. 

Val av transport 

till platsen? Aktiv 

transport? 

Svårt att avgöra. Ej 

bil. Tre cyklar, 

resten gång. 

4 st. sällskap 

inkomst med bil och 

1 st. till fots. Ej aktuell 

6. 

Hur ser säkerheten 

ut för platsen? 

Hela området är 

inhägnat och bra 

insyn från samtliga 

riktningar. 

Ej inhägnat, 

Insynsskyddat runt 

om ytan av 

planterad vegetation. 

Delvis inhägnad 

skolgård. Delvis 

insynsskyddad av 

skolbyggnaderna. 
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Men öppen yta inom 

lekområdet. 

6a. 

Hur ser 

trafiksäkerheten 

ut runt platsen? 

Inhägnaden gör det 

säkert, men 

transport till/från 

platsen omges av 

trafikerade vägar 

Ingen trafik, men 

genomfartsväg i 

anslutning till ytan 

finns, hastighet 

30km. 

Isolerad från trafik, 

men omges av 

vägar i alla 

riktningar. 

Hastighet 30km 

6b. 

Är det någon yta 

på platsen som 

används mer 

frekvent än de 

andra? 

Endast 

konstgräsplanen 

används, ej övrig 

idrottsplats. 

Lekytan används 

mest, men även 

gräsytan. 

Aktivitetsparken 

används inte. Ej aktuell 

7.  

Annan 

kommentar/tillägg 

i observationen av 

platsen: 

Mycket glädje och 

delaktighet oavsett 

ålder.  

Mycket fysisk 

aktivitet av barn vid 

lekutrustning, till 

viss del hjälp av 

observerade 

föräldrar. 

Multiarenan ligger 

i ett hörn och lätt 

tillgänglig även vid 

aktivitet utanför 

skoltid. 

Multiarenan har en 

synlig och öppen 

yta. 

8. 

Spontana 

kommentarer: 

Ej spontan lek, 

troligen organiserad 

vardagsaktivitet. 

Deltagarna har 

samtalat ihop sig för 

att träffas. 

Spontan lek vid 

lekutrustning. Äldre 

vuxna på promenad 

passerar genom 

mötesplatsen. 

Ingen aktivitet. På 

grund av jullov? 
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Foton 

1. Mönsterås Idrottsplats

 

 

 

 

Bild 1. Konstgräset på Mönsterås IP används som en aktivitetsmötesplats för ett 

sällskap på åtta personer. Uppskattad ålder mellan 6–18 år. Bilden tagen 21/12 2018. 

Bild 2. Vy över Mönsterås IP. Längst bort syns konstgräsplanen. Närmast, en 

gräsplan för fotboll med löparbana runt om. Längdhoppsgrop och kulstötning 

placerat bakom den tagna bildens position. Bilden tagen 22/12. 
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2. Hamnen, lek- och aktivitetsparken

 

Bild 3. Hamnens lekpark. Bilden tagen från ett hörn av parken. 

Aktivitetsmötesplatsen kännetecknas av att vegetation avgränsar ytan runt om, men 

öppna ytor i lekparken. Bilden tagen 22/12. 
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Bild 4. Utegym och i bakgrunden leker ett sällskap på gräsytan. Lekparken skyms av 

omringad vegetation. Bilden tagen 22/12.  

Bild 5. Vy över aktivitetsparken. Till vänster klättersten, övrig yta skatepark. Ingen 

aktivitet under observationen. Bilden tagen 22/12. 
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3. Mölstadskolan, multiarena 

 

Bild 6. Vy över aktivitetsparken. Bilden tagen 22/12. 

Bild 7. Vy över delar av Mölstadsskolans skolgård, med multiarenan i förgrunden. 

Till höger skolbyggnader. Bakom den tagna bilden position går en bilväg. Bilden 

tagen 22/12. 
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Bild 8. Vy över multiarenan på Mölstadskolan. Bilden tagen i hörnet av 

skolområdet. Bakom den tagna bildens position går en bilväg. Bilden tagen 22/12. 
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Enkät 

Enkät – Barns mötesplatser där de möjliggörs vara fysisk aktiva. 

 

Jag vill att du svarar på denna enkät för att hjälpa mig i min undersökning med att 

studera barns mötesplatser där barn kan vara fysiskt aktiva. Jag kallar dessa platser 

aktivitetsmötesplatser. 

En aktivitetsmötesplats är en plats utomhus som du går till på fritiden och är fysisk aktiv 

på. För barn kan en aktivitetsmötesplats vara en plats/område där du leker, idrottar eller 

”hänger”. Antingen själv, med kompisar eller din familj.  

• Om du är med i en förening ska du inte svara på de platser du besöker med din 

förening. Du svarar endast på de platser du besöker på din fritid. 

 

• Du får svara med flera än ett alternativ på fråga 1 och 2. 

 

• På fråga 1 ska du kryssa i de alternativen du väljer att svara.  

På fråga 2, 3 och 4 ska du ringa in alternativen.  

 

• Om du är osäker på någon fråga eller om det är något du inte förstår räcker du 

upp handen och så hjälper jag dig. 

  

1. Sätt kryss på de platser du besökt i år!  

 

Lekplats  Gräsyta  Fotbollsplan  

Skolgård  Asfaltsyta  Basketplan 

Badplats  Innergård  Torg/Gata 

 

 

2. Brukar du efter skoltid, besöka någon av följande platser?  

 

1.Lekplats, vilken? ______________________ 2. Mönsterås IP 

3.Skolgård, vilken? _____________________ 4.Multiarenan i Mölstad 

5.Nynäs IP - gräsplan, sandplan  6.Pulkabacken bakom Netto 

7.Hopptornet på Oknö   8. Badplatsen längst ut på Oknö 

9. Aktivitetsparken i hamnen  10. Hembygdsparken 

11. Några andra? __________________________________________________ 

 

3. Hur många gånger i veckan, under sommaren, brukar du besöka de 

platserna du ringade in i fråga 1 och 2? 

1. Aldrig  2. 1–2 gånger/veckan 3. 2–3 gånger/veckan 

4. 4–5 gånger/veckan  5. Mer än 5 gånger/veckan  

  

4. Hur många gånger i veckan, under vintern, brukar du besöka de platserna 

du ringade in i fråga 1 och 2? 

1. Aldrig  2. 1–2 gånger/veckan 3. 2–3 gånger/veckan 

4. 4–5 gånger/veckan  5. Mer än 5 gånger/veckan 
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5. När du väljer platser att leka och vara fysisk aktiv på. Vad tycker du är det 

viktigaste för dessa platser?  

Skriv 3 saker du tycker är viktiga. Ex. Belysning kvällar, nära till hemmet, ingen 

biltrafik runt platsen, rent och snyggt.  

 

1.__________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________ 

 

6. Är det något du tycker Mönsterås kommun ska förbättra med de platser du 

besöker?  

 

 

 

 

7. Är det något i din lek, motion och fysisk aktivitet utomhus som du tycker 

saknas i Mönsterås? 
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Intervju 

 

1. Vilka aktivitetsmötesplatser erbjuder ni i Mönsterås? 

- Kan ni ge några konkreta exempel? 

 

2. Finns det aktivitetsmötesplatser som uppkommit spontant i Mönsterås? 

- Ingår dessa aktivitetsmötesplatser numera i er fysiska planering av Mönsterås? 

 

3. Finns det aktivitetsmötesplatser som inte är ekonomiskt finansierad? 

- Vad ser ni för för- och nackdelar med dessa mötesplatser? 

 

4. Finns det aktivitetsmötesplatser som är ekonomiskt finansiella projekt? 

- Vad ser ni för för- och nackdelar med dessa mötesplatser? 

 

5. Hur skulle ni beskriva ert arbete med Mönsterås aktivitetsmötesplatser? 

 

6. Vilka faktorer ser ni som viktiga i er planering av barns 

aktivitetsmötesplatser?  

 

7. Vilka aktivitetsmötesplatser ser ni som attraktiva i Mönsterås utifrån ett 

barns perspektiv?    

- Vad är det som just dessa aktivitetsmötesplatser kännetecknar tycker ni?  

 

8. Vad ser ni personligen som de viktigaste faktorerna för att en aktivitetsyta 

ska fungera som en bra mötesplats för barn? 

 

9. Har ni något ytterligare att tillägga till denna intervju? 

 

 

 

 

 


