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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att se hur barnperspektivet beaktas i den fysiska planeringen 

på kommunal nivå och att kartlägga metoder som kan hjälpa planerare i sitt arbete. Detta är en 

litteraturstudie som undersöker barnens rättigheter, hur barnens hälsa påverkas av den byggda 

miljön och hur de kan involveras i planeringen. Metoder som kan användas i arbetet med 

barnperspektiv i fysisk planering kartläggs också. Studien baseras på rapporter från statliga 

myndigheter, kommuner, forskare och nätverk som arbetar med samhällsplanering. 

Barnens välmående och hälsa påverkas av den byggda miljön de lever i. Deras möjlighet till 

fysisk aktivitet, lek och återhämtning utomhus begränsas i takt med att staden förtätas. Det är 

ofta friytorna och skolgårdarna som bortprioriteras när nya områden byggs vilket påverkar 

barnens hälsa både fysiskt och psykiskt. Enligt FNs barnkonvention är det barnens rättigheter 

att höras och uttrycka sin mening i frågor som rör dem. Att föra dialog med barnen kring fysisk 

planering ger bland annat en bredare kunskap om områdets användning. Det finns metoder som 

planerare kan använda sig av för att bedöma om barn berörs av planerade åtgärder samt metoder 

för att föra dialog med barn. I och med konsekvensbedömningen finns det goda möjligheter att 

anpassa den planerade åtgärden efter barnens behov och rättigheter.  

För att uppfylla barnens behov och rättigheter i den fysiska planeringen behöver planerare få 

mer kunskap om hur arbetet med barnperspektiv ska genomföras och varför det är viktigt.  

 

Abstract  
The purpose of this essay is to see how the child perspective is taken into account in the physical 

planning at the municipal level and to map methods that can help planners in their work. This 

is a literature study that examines children's rights, how children's health is influenced by the 

built environment and how they can be involved in planning. Methods that can be used in the 

work on children's perspective in spatial planning are also mapped. The study is based on 

reports from government agencies, municipalities, researchers and networks involved in 

community planning. 

The wellbeing and health of children are affected by the built environment they live in. Their 

ability to physical activity, play and recovery in an outdoor environment is limited as the city 

is densified. The open spaces and schools are usually not prioritized when building new areas, 

affecting the health of the children both physically and mentally. According to the UN 

Convention on the Rights of the Child, the children have the rights to be heard and to express 

their opinion on matters concerning them. Communicating with children about physical 

planning provides, among other things, broader knowledge about the area's use. There are 

methods that planners can use to assess whether children are affected by the project as well as 

methods for dialogue with children. With the consequence assessment, there are good 

opportunities to adapt the project according to the children's needs and rights. 

In order to meet the children's needs and rights in physical planning, planners need to get more 

knowledge about how the work on childhood perspectives is to be implemented and why it is 

important. 

English title: Child perspective in physical planning - A mapping of methods for systematic 

work 
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Inledning  
Barnperspektiv i den fysiska planeringen handlar om att se världen ur barnens synvinkel och 

att anpassa den byggda miljön efter deras behov. Den fysiska miljö som barnen växer upp i har 

stor påverkan på deras hälsa och utveckling. Genom att ta särskild hänsyn till barnen i 

planeringen finns det möjlighet att främja deras välmående och att förebygga de negativa 

konsekvenser som drabbar dem till följd av stadens utformning. Det handlar om att planera 

långsiktigt och att skapa bättre förutsättningar för kommande generationer.  

Detta är en komplex fråga då alla barn är olika. Barnen kan inte ses som en homogen grupp 

eftersom deras behov och önskemål skiljer sig åt på många vis. I arbetet med barn ska 

planeraren alltid utgå från att barnen är individer som har olika erfarenheter och åsikter. 

Planeraren ska heller inte göra skillnad i värderingen av deras synpunkter på grund av kön, 

religion, handikapp, politisk åskådning och så vidare. Med barn menas i denna uppsats alla 

människor upp till 18 år.  

Barnens fysiska aktivitet och lek är viktig för deras välmående. Men barnens ytor i staden 

krymper till följd av att det finns alldeles för få regleringar som kontrollerar storlek och innehåll 

på de platser som byggs. I den förtätning som sker i många städer blir barnen lidande då 

tillgången till goda utemiljöer börjar sina.  I nybyggda områden i Stockholm är 

förskolegårdarna mycket små, i snitt ligger de på 3,4 kvm/barn (Brunge, et al., 2014) trots att 

Boverket rekommenderar 40 kvm per barn (Boverket, Movium, 2015). Sofia Cele (2014) 

menar att barnens utemiljöer måste värnas i planeringen och att konsekvenserna av att ta deras 

utemiljöer för givet underskattas. Kunskapen hos planerare och politiker behöver höjas och 

barnens involvering och synpunkter behöver tas på allvar för att arbetet ska kunna gå framåt 

(ibid).  

Att involvera barnen i planeringen kan vara mycket positivt för processen i sig, 

kunskapsunderlaget förbättras och barnen lär sig om den demokratiska processen bland annat 

(Örebro kommun, 2015). Barnen är experter på sitt närområde, de har kunskaper om 

användningen av området som en vuxen inte har, och därför bör deras kompetens värdesättas 

högre än vad den gör idag. 

FN-konventionen om barns rättigheter belyser bland annat att barnen ska höras i frågor som 

rör dem samt att de har rätt till lek, vila och rekreation (UNICEF Sverige, 2017), rättigheter 

som är direkt kopplade till den byggda miljön de lever i. Trots detta har barnen, som utgör en 

femtedel av befolkningen (Raneke, 2013), väldigt lite att säga till om i stadsplaneringen.  

”Barns rättigheter är vuxnas skyldigheter”  

(Lenninger, 2008)  

Arbetet med barnperspektivet i kommuner går långsamt framåt. Anna Lenninger (2008) har 

granskat arbetet med barnperspektivet i kommuner och är kritiskt till att det inte tagits större 

krafttag att omsätta FN- konventionen om barns rättigheter till handling i arbetet på statlig och 

kommunal nivå. Arbetet har tagit lång tid att förankra jämfört med miljöaspekten och 

jämställdhetsaspekten bland annat (Barnombudsmannen, 2008).  
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Problemformulering 

Allt fler barnfamiljer flyttar till städer och de familjer som bor där stannar kvar (Karsten 2003, 

se Boverket 2015, s. 5). Många barn kommer alltså att växa upp i stadsmiljö och planeringen 

av städer bör anpassas efter detta faktum. Trots att barnen ser sin närmiljö som en helhet (Cele, 

2014) är det nästan bara lekplatsen som planeras med barnens behov i åtanke (Karsten, 2010). 

Men barnens behov är större än vad som ryms i en lekpark, deras utveckling och välmående 

hänger ihop med den byggda miljön på så vis att de påverkas av att inte kunna leka fritt, gå på 

egen hand till skolan och fritidsaktiviteter samt av utemiljöns innehåll och utformning 

(Boverket, Movium, 2015). En plats som är väl genomtänkt kan stärka barnens utveckling och 

främja psykisk och fysiskt hälsa. Det motsatta, en plats som utformats utan eftertanke kan alltså 

vara direkt ohälsosam för barnen.  

Städerna förtätas vilket innebär att fler människor bor på mindre yta och barnens platser 

påverkas av detta, grönytor, lekplatser och skolgårdar får stå tillbaka när bostadsbyggande 

prioriteras (Andersson, 2016). Det leder till att de plaster som finns kvar utsätts för ett högt 

besökstryck och att de slits snabbt. Barnens ytor ger inga intäkter och prioriteras därför inte 

(ibid.). Det kan dock bli en kostsam historia i ett långsiktigt perspektiv, då psykisk och fysisk 

ohälsa kan behöva behandlas till följd av den försämrade utemiljön. 

Det finns metoder som utforskar om barnen berörs av planerade åtgärder i den byggda miljön 

som planerare kan ta hjälp av i sitt arbete. Genom att bedöma om konsekvenserna av en 

planerad åtgärd rör barnen finns det möjlighet att vidta åtgärder innan planen vunnit laga kraft. 

Om en konsekvensbedömning uteblir kan det leda till ogynnsamma förhållanden för barnens 

utevistelse, det finns flera exempel på detta i nybyggda områden. I Liljeholmen i Stockholm 

ska ett område byggas bestående av skyskrapor, där planeras en förskola ha sin gård på ett tak 

där vindförhållandena är under all kritik menar Andersson (2016). Dessutom är gårdarna på 

marken helt i skugga. Ännu ett exempel i Stockholm är Hagastaden där det byggs så tätt att det 

inte finns plats för förskolegårdar överhuvudtaget. Ett annat vanligt problem är att antalet barn 

som flyttar in i nya områden underskattas och det blir då brist på lekyta och förskoleplatser 

direkt, exempel på detta är Hammarby sjöstad (ibid.). 

Om konsekvensbedömningen tyder på att barnen berörs av åtgärden finns det metoder som kan 

hjälpa planeraren att samla in kunskap, utvärdera andra lösningar och på olika sätt involvera 

barnen i processen. Att lyssna på barnens synpunkter höjer kvaliteten på arbetet då 

beslutsunderlaget blir bättre samt att åtgärden anpassas efter fler medborgare (Örebro kommun, 

2015). En nationell strategi som handlar om att stärka barnens rättigheter i Sverige har som mål 

att barnperspektivet ska bli en del av det ordinarie arbetet på statlig och kommunal nivå 

(Socialdepartementet, 2011). Men för att barnen ska ha en chans att delta i planeringsprocessen 

behöver det finnas utrymme för det i planerarens arbete och det bör finnas kunskap, tid och 

ekonomi som stödjer det (Andersson, 2016).  
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Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barnperspektivet beaktas i den fysiska planeringen 

på kommunal nivå i Sverige samt att kartlägga metoder som utgår från barnperspektivet.  

 

Frågeställningar 

 Vilka metoder finns i kommuner för att tillgodose barnperspektivet i den fysiska 

planeringen?  

 På vilket sätt behandlar metoderna barnens behov och rättigheter?  

 I vilken grad tillåts barnen delta enligt metoderna? 

 

Tillvägagångssätt 
Den här uppsatsen fokuserar på den fysiska planeringen som sker på kommunal nivå och deras 

arbete med barnperspektivet. För att undersöka arbetet i kommunerna kommer en granskning 

ske av tillgängligt material på olika kommuner. 

För att öka förståelsen för barnperspektivet är en tanke att skapa ett sammanhang som beskriver 

vad planeraren har att förhålla sig till när det handlar om att skapa platser till barn. Då är 

barnens rättigheter, nationella strategier och regelverk, stadsmiljöns påverkan på barns hälsa 

och vilket inflytande barnen bör ha i platser som utformas till dem utgångspunkterna. 

En kartläggning kommer att ske av de metoder som dyker upp under arbetets gång. Dessa 

kommer att grupperas utifrån användning och analyseras utifrån barnens rättigheter och hur väl 

de hanterar barnens behov i stadsmiljön. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Barnkonventionen utgör ett ramverk för det arbete som sker på statlig och kommunal nivå vad 

gäller barnperspektivet i Sverige idag, då flera mål och strategier har utformats till följd av 

antagandet av konventionen. Arbetet med barnperspektivet håller idag på att förankras inom 

statliga verksamheter och kommuner. 

FN:s konvention om barnets rättigheter är en samling artiklar som handlar om mänskliga 

rättigheter för barnen. Konventionens kärna är att barn är individer med egna rättigheter, i hela 

världen, oavsett bakgrund (Barnombudsmannen, 2015). Konventionen innehåller 

bestämmelser som syftar till att barnets bästa ska prioriteras i alla beslut som tas samt att barnet 

ska få yttra sin åsikt och få den respekterad. Totalt är det 54 artiklar som innehåller 

bestämmelser om barnens rättigheter och hur staterna ska arbeta med dessa. Fyra artiklar har 

pekats ut som grundläggande principer och är tänkta att agera som vägvisare i frågor om barn 

(UNICEF Sverige, 2017). 

 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.  

(UNICEF Sverige, 2017) 

De grundläggande principerna konstaterar att varje barn är en individ som ska respekteras och 

skyddas mot diskriminering, vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid prioriteras, 

barnet har rätt att bilda egna åsikter, yttra dessa och höras i frågor som rör dem (UNICEF 

Sverige, 2017). Utöver grundprinciperna finns det speciellt en artikel som är relevant för 

uppsatsen eftersom artikeln kopplar an till den fysiska planeringen, det är Artikel 31. Den 

innehåller bestämmelser om att barn har rätt till lek, vila, rekreation och fritid och rätten att ta 

del av och delta i det kulturella och konstnärliga livet (UNICEF Sverige, 2017).  

FNs generalförsamling antog konventionen 1989 och året därpå beslutade Sverige att följa 

konventionen (UNICEF Sverige, 2017). Konventionen är ett rättsligt bindande avtal på 

internationell nivå där Sverige har valt att följa barnkonventionen genom ratificerande, vilket 

gör den juridiskt bindande, men är inte gällande som svensk lag. I skrivande stund sker en 

statlig utredning kring att anpassa svensk lagstiftning till barnkonventionen för att stärka 

barnrättsperspektivet (Wallin, 2016).  

Barnens behov i staden 

Att planera städer med hänsyn till barnen ställer höga krav på planeraren då deras behov skiljer 

sig från vuxnas behov. Barnen tänker inte på samma saker som vuxna och deras rörelsemönster 

och syn på den bebyggda miljön skiljer sig från en vuxen människas. Det krävs att närmiljön 

är trygg, säker och att det finns en grad av rörelsefrihet så att barnet på egen hand kan utforska 

sitt närområde. Att det finns plats för barnen att leka och umgås är viktigt för deras utveckling 

på ett socialt, mentalt och fysiskt plan. (Boverket, Movium, 2015) Men det är stor konkurrens 

om marken på många platser i landet i dagens läge, det innebär att parker och lekplatser får stå 

tillbaka för bostäder och köpcentra bland annat. Det innebär också att det blir fler och fler barn 

på de existerande lekplatserna och att avstånden till dessa ökar i många fall (Bodelius & Kylin, 

2014).  
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Medborgardeltagande och inflytande 

Medborgardeltagande handlar om att involvera medborgarna i arbetsprocessen, men att delta i 

planeringen är inte alltid synonymt med att ha inflytande Det finns olika sorters deltagande 

som syftar på allt från att bli informerad till att ta beslut.  

För att illustrera medborgarnas deltagande och makt används ofta en stegmodell, där varje steg 

uppåt ökar graden av deltagande, stegen baseras på planeringsforskaren Sherry Arnsteins 

modell ”Ladder of Citizen Participation” (Arnstein, 1969). Modeller som Arnsteins är ett 

analysverktyg som kan användas för att utvärdera delaktighet och inflytande. Det finns många 

modeller som utgår från Arnsteins, varav några är anpassade efter barnperspektivet. Två av 

dessa kommer presenteras i detta avsnitt, Roger Harts modell ”Deltagandestegen” och Harry 

Shiers modell ”Vägar till deltagande: Öppningar, möjligheter och skyldigheter”.  

Deltagandestegen 

Roger Harts stegmodell fungerar som ett analysverktyg där barnens deltagande och inflytande 

mäts, den består av åtta steg där de första tre klassas som icke-deltagande och resterande som 

deltagande (Hart, 1992). För att nå upp till steg fyra, och klassas som deltagande, behöver 

barnen vara informerade om projektet, veta vad syftet med deltagandet är, veta vilka som tar 

beslut och varför samt att de själva valt att delta. Enligt många verksamma är det delen med 

icke-deltagande som är mest hjälpsam i arbetet, då dessa steg kan vara svåra att identifiera 

(Shier, 2001). 

1. Manipulation – Barnen får inte information om varför de deltar eller vad deras 

medverkan kommer leda till.  

2. Dekoration – Barnen används för att leverera ett budskap, som de inte vet någonting 

om egentligen.  

3. Symbol – Barnen uppmanas att uttrycka sina åsikter men får inte välja ämne eller hur 

de ska kommunicera det. 

4. Anvisad men informerad – Vuxna bestämmer projektet men barnen är informerade om 

syftet, vilka som fattar beslut samt att de själva valt att delta.  

5. Konsulterade och informerade – Vuxna bestämmer projektet och barnen förstår och är 

insatta i processen, de konsulteras och deras synpunkter respekteras. 

6. Vuxeninitierat med barn som medbeslutare – Vuxna bestämmer projektet och barnen 

deltar i beslutsfattandet. 

7. Barninitierat – Barnen bestämmer projektet och styr det med stöd av vuxna. 

8. Barninitierat med vuxna som medbeslutare - Barnen bestämmer projektet och bjuder in 

vuxna för att delta i beslutsfattandet.  

Egen översättning av Hart (1992)  

Vägar till deltagande: Öppningar, möjligheter och skyldigheter  

Harrys Shiers modell handlar om det faktiska deltagandet, den är uppdelad i fem steg av 

deltagande med tillhörande delfrågor på varje nivå som klargör hur långt delaktighetsarbetet 

har kommit (Shier, 2001).  

1. Barn blir lyssnade på 

2. Barn får uttrycka sina åsikter med stöd från vuxna 

3. Barns åsikter tas i beaktning  

4. Barn är involverade i processen av beslutsfattandet 

5. Barn delar makt och ansvar i beslutsfattandet 

Egen översättning av Shier (2001)  
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Det första steget handlar om att lyssna på barnet, med aktsamhet och uppmärksamt, när hen 

väljer att uttrycka sin mening. Det andra steget handlar om att ge barnet en chans att uttrycka 

sin mening med stöd av vuxna, som exempelvis kan bjuda in barnen till dialog genom 

exempelvis intervjuer eller enkäter. Det tredje steget är i linje med barnkonventionens artikel 

12, alla barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör dem, och handlar om att barnens 

mening måste beaktas i frågor som gäller dem. Barnens önskemål kan inte alltid uppfyllas, men 

de bör ställas mot övriga intressen innan beslut fattas. I det fjärde steget handlar det om att barn 

och vuxna tillsammans tar fram underlag för beslutet, men beslutet fattas av vuxna. Det femte 

steget handlar om att vuxna behöver lämna ifrån sig en del av makten till barnen, här får barnen 

vara med och fatta beslut, exempelvis få vara med i en omröstning. Det handlar också om att 

erkänna ett ansvar för beslutet som klubbas. I varje steg gäller det att anpassa situationerna till 

barnens mognad och förståelse. (Shier, 2001) 

Delfrågorna upprepas på varje nivå och delas in i faserna öppning, möjlighet och skyldighet. 

De här faserna klargör vilka steg varje individ och organisation bör ta för att utveckla arbetet 

med deltagande. (Shier, 2001) 
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Metod 

Insamling av data 

Sökandet efter information till teoridelen har utgått från mål och lagar som rör barn och 

stadsbyggande, kopplingar mellan barns hälsa och stadens utformning. Barnens behov i en stad 

som blir allt tätare var utgångspunkten och deras välmående i stadsmiljön har agerat som 

ramverk. Barnens rättigheter i Barnkonventionen blev snabbt en viktig pusselbit i uppsatsen då 

den dyker upp i majoriteten av rapporter som rör barnperspektivet. Barnkonventionen öppnade 

upp till medborgardeltagandet och ett intresse av att se hur mycket inflytande barn har i den 

fysiska planeringen. En del i arbetet har varit att förstå hur beslutsfattare på olika nivåer i 

planeringsprocessen kan arbeta med barnperspektivet. Informationssökningen till resultatdelen 

och kartläggningen av metoder har utgått från arbetssätt, metoder, stadsplanering och fysisk 

planering i kombination med barn och barnperspektiv.  

Till den här uppsatsen har rapporter från statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och 

organisationer som arbetar med samhällsplanering och fysisk planering granskats. Några av 

dessa är: 

 Barnombudsmannen 

 Boverket 

 Naturvårdsverket 

 Stockholm Stad 

 Sveriges Kommuner och Landsting 

 Örebro Kommun 

Material från forskare, experter, nätverk och tidskrifter som är verksamma inom 

samhällsplanering har också använts. Bland annat dessa: 

 Sofia Cele har forskat kring hur barnen upplever platser och hur en dialog kan föras 

med barn kring detta. 

 Lia Karsten är professor i kulturgeografi och har publicerat artiklar om barn och 

familjer i staden. 

 Suzanne de Laval är i grunden arkitekt och i sin forskning tagit fram en av metoderna 

som beskrivs i denna uppsats - Gåturen. 

 Anna Lenninger är landskapsarkitekt i grunden. Lenninger har bland annat skrivit en 

bok om barnens lek i stadsplaneringen samt skrivit artiklar åt Movium som handlar om 

barnens plaster i staden. 

 Movum är en tankesmedja med sin bas på Sveriges Lantbruksuniversitet. De arbetar 

med stadsutvecklingsfrågor och har fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om 

barn och unga i utomhusmiljön.  

 Locus är en tidskrift som publicerade forskning om barn och unga som gavs ut av Barn- 

och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Tidskriften är 

numera nedlagd. 

De rapporter, tidskrifter och faktablad som tagits del av finns tillgängliga på internet. 

Intervjuer 

Under arbetets gång har två intervjuer genomförts för att öka förståelsen för planerarens roll 

och för att koppla an till verkligheten på ett annat sätt än genom litteratur och teorier. 

Intervjuerna har genomförts med Håkan Jersenius (25/4-17 och 2/5-17) och Christin Gimberger 

(15/5-17). Jersenius äger Småstaden Arkitekter AB och har erfarenhet av att arbeta med fysisk 

planering och arbetar idag som konsult samt med undervisning på KTH. Syftet med intervjun 
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med Jersenius var att få bättre förståelse för planeringsprocessen, hur arbetet läggs upp i olika 

projekt och för att se huruvida barnperspektivet finns med i hans arbetssätt.  

På grund av ett stadsplaneringsprojekt som genomförts med barn i Örebro kontaktades Julia 

Runesson, som arbetar på Örebro kommunstyrelseförvaltning, avdelningen kommunikation 

och samhällsutveckling. Runesson hänvisade till stadsbyggnadskontoret och Christin 

Gimberger som arbetar som planingenjör på Örebro stadsbyggnadskontor. En telefonintervju 

genomfördes med fokus på Gimbergers erfarenheter av att arbeta med barnperspektivet. 

Analys av materialet  

De metoder som presenteras i resultatdelen är ett urval av metoder som används i arbetet runt 

om i landet, urvalet har skett till följd av att de dykt upp flera gånger i litteraturen som granskats 

under arbetets gång. De exempel som lyfts från specifika kommuner är enbart representativa 

för hur de arbetar och är inte nationella arbetssätt. Det bör påpekas att även andra kommuner 

arbetar med barnperspektivet, men att enbart ett fåtal lyfts i denna uppsats. 

Metoderna kan användas i flera syften, men de kategoriseras efter det syfte som författaren 

anser vara överhängande. Metoderna har delats in i kategorierna utifrån att vara 

konsekvensbedömmande, kunskapsinsamlande och dialogförande. De konsekvensbedömande 

metoderna hanterar konsekvenserna av en planerad åtgärd samt att de har ett mer övergripande 

perspektiv. De belyser hur barnen berörs på flera plan, om de fått uttrycka sin mening i frågan 

och hur det påverkar deras hälsa till exempel. De kunskapsinsamlande metoderna handlar om 

att samla in barnens kunskap om saker som har med den planerade åtgärden att göra. 

Kunskapsinsamling kan ske i olika syften, det kan ske i början av ett projekt för att lära känna 

platsen och dess användning eller i slutet av ett projekt då kunskapen används till utvärdering. 

De dialogförande metoderna har främst fokus på att föra dialog med barnen.   

En tanke med analysen är att jämföra metoderna utifrån olika aspekter, som hur de hanterar 

barnens rättigheter och vilka grader av deltagande de omfattar. Under arbetets gång framkom 

att Örebro kommun har genomfört en likande jämförelse men med andra metoder och 

deltagandemodeller. De jämförelser och analyser som sker senare i uppsatsen har haft Örebro 

kommuns tabeller som utgångspunkt, se tabell 1 och 2. 

 

Tabell 1. Övergripande jämförelse av metodernas deltagandegrad. 
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Tabell 2. Övergripande analys av metoderna. 

 

     (Örebro kommun, 2015) 
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Resultat 

Metoder som tillgodoser barnperspektivet i den fysiska planeringen 

I denna del presenteras metoder som kan användas i arbetet med barnperspektiv i den fysiska 

planeringen. De är av olika karaktär och grupperas efter deras huvudsakliga syfte.  

Metoder för konsekvensbedömning 

Dessa metoder används för att analysera konsekvenserna av en planerad åtgärd.  

Barnchecklista 

Barnchecklistans syfte är att se om och hur beslutet kan påverka barnen, checklistan kan 

användas i alla ärenden där ett beslut ska fattas (Barnombudsmannen, 2015). Detta kan ses som 

en indikator på om en mer djupgående konsekvensbedömning bör utföras. De flesta 

checklistorna är utformande som den i exemplet nedan, frågorna besvaras med ett ja eller nej, 

sedan finns utrymme att lämna en kommentar (Desroses, 2014), (Södertälje kommun, u.d.), 

(Landstinget i Värmland, u.d.). Knivsta Kommun (2014) har en beskrivning av genomförandet 

av barnchecklistan. Checklistan ska fyllas i vare sig beslutet rör barn eller inte, svaret ska 

motiveras och om barnen berörs ska listan fullföljas. Om det visar sig att beslutet kommer 

påverka barnen i stor utsträckning ska en större utredning göras på begäran av handläggaren. 

Sedan följer en beskrivning av vad en sådan utredning ska innehålla.  

Exempel från barnombudsmannens hemsida: 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella 

rättigheter beaktas? 

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? 

4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? 

5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars 

behov? 

(Barnombudsmannen, 2015) 

Det finns exempel på barnchecklistor som är mer omfattande, som Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län (2009) demonstrerar i figur 1. Den är tänkt att ligga till grund för kommunernas 

arbete.  

 

 

 

Figur 1. Delar av den mer omfattande barnchecklistan (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009). 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys (BKA) är en metod som tagits fram av Barnombudsmannen. Den 

bygger på samma grundtanke som FN:s konvention om barns rättigheter, där barnens bästa 

skall vara utgångspunkten och barnens behov och intressen ligger som grund för alla beslut. 
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Metoden belyser om barn är berörda av den förslagna åtgärden och vilka konsekvenser den får 

för barnen, utifrån detta kan förslaget förändras och anpassas för att få ut bästa möjliga resultat. 

Tanken är att barnkonsekvensanalysen ska ske i symbios med det övriga arbetet och inte ses 

som en egen del utanför det ordinarie arbetet. (Barnombudsmannen, 2015) 

Att bedömningen ska ske med utgångspunkten att barn är en heterogen grupp understryks av 

Barnombudsmannen, men ålder, kulturell bakgrund och socioekonomisk situation är några 

exempel som gör bedömningen komplicerad. Att väga nyttan för den enskilde samt för hela 

gruppen och att ha ett helhetsperspektiv på olika nivåer hör till analysen.  Barnets bästa väger 

tungt och om ett beslut går emot den principen ska detta redovisas. Att barnets bästa har tagits 

i beaktning ska finnas dokumenterat och om barnen inte sätts i första hand måste de 

kompenseras på annat sätt. Efter beslutet ska hör det till att göra en noggrann utvärdering, detta 

bidrar till ökad kvalitet på besluten och fungerar samtidigt som en kunskapskälla för berörda 

verksamheter. (Barnombudsmannen, 2015) 

Metoden består av fem steg som innehåller ett flertal aspekter som bör dokumenteras. Dessa 

steg är anpassningsbara och bör tillämpas efter verksamheten där den ska användas 

(Barnombudsmannen, 2015). 

1. Kartläggning – För att få en övergripande bild behöver det finnas kunskap om vilka 

grupper av barn som berörs av beslutet och vad det kan få för konsekvenser, här beslutas 

om kunskapsunderlaget är tillräckligt eller om det behöver utökas. Barnens åsikter ska 

höras och dokumenteras. 

2. Beskrivning – I dokumenteringen ska det finnas ett tydligt syfte, motiveringar till alla 

beslut som tagits under processen, framgå tydlig vilka som är berörda - deras 

synpunkter och i vilket sammanhang de yttrat sig, alternativa förslag med förebyggande 

och förbättrande åtgärder och kostnadsförslag samt uträkning av dessa. 

3. Analys - Detta steg är en djupgående analys av förslaget där uppkomsten och syftet med 

förslaget beskrivs, vilka konsekvenser det kan få samt hur det förhåller sig till 

barnkonventionen. Här dokumenteras huruvida barnens synpunkter påverkat förslaget, 

intressekonflikter och hur de förhåller sig till varandra, en kostnads-, vinst- och 

nyttovärdering skall finnas med vardera åtgärden som presenteras samt bieffekter av 

förslaget.  

4. Prövning med beslut – I det här steget sker själva beslutsfattandet. Helhetsbedömningen 

ska täcka in de grundläggande behoven som hälsa, utvecklingsmöjligheter, trygghet och 

rätten till lek och fritid bland annat samt att se dessa behov ur både kort- och långsiktigt 

perspektiv. Här sker ställningstagandet i eventuella intressekonflikter. Barnen ska alltid 

ha företräde i konflikter, är det ändå så att barnens intressen får ge vika ska detta 

kompenseras och hela processen ska redovisas och motiveras ordentligt.  

5. Utvärdering - Här redovisas de konsekvenser beslutet fick samt att det sker en 

uppföljning som kontrollerar om det behöver vidtas ytterligare åtgärder. Barnen som är 

berörda bör också vara en del av utvärderingen.  

 

(Barnombudsmannen, 2015) 
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Det som Barnombuds-

mannen presenterar är ett 

arbetssätt som de 

verksamma själva ska 

arbeta in i sin organisation, 

Göteborgs stad har 

utvecklat BKA genom att 

skapa en typ av mall som 

är redo att användas, se 

figur 2. Göteborgs BKA är 

en matris med perspektiv 

ur flera olika nivåer i 

staden på den ena axeln 

och begrepp som är viktiga 

i den fysiska miljön på den andra axeln (Göteborgs stad, 2011). Där det finns berörings-punkter 

ska inventering, målformulering och förslag bearbetas och dokumenteras (ibid.).  

 

Metoder för kunskapsinsamling  

Metoderna som presenteras i det här avsnittet kan användas när planeraren vill få in barnens 

synpunkter på området där planering pågår.  

Barnkartor i GIS  

Ulla Berglund och Kerstin Nordin på institutionen för stad och land på SLU (Sveriges 

lantbruksuniversitet) har tagit fram metoden Barnkartor i GIS (geografiska 

informationssystem). I denna metod dokumenterar barnen själva olika platser i sitt närområde 

på en digital karta, se figur 3, vilka 

platser de ritar ut och varför beror 

på de frågor som ställs i 

tillhörande enkät. Arbetssättet 

riktar sig främst till barn från 10 år 

då författarna anser att de har 

utvecklat en förståelse för kartan 

och själva kan orientera sig på den 

samt att de kan läsa frågorna och 

skriva svar på egen hand. Tanken 

är att detta arbete ska ske i skolan 

där barnet känner sig tryggt och 

där läraren finns till hands, 

dessutom kan barnkartorna knytas 

till ämnen som barnen undervisas 

i, som geografi och demokrati. 

(Berglund & Nordin, 2010)  

Genom att använda programvara 

som planeraren använder i sitt yrke blir resultaten lättillgängliga då de kan laddas upp och 

användas direkt efter genomförandet. Metoden är flexibel på så vis att grundkartan och 

frågorna kan ändras utifrån rådande plats och frågeställning. Dessutom kan flera barns kartor 

läggas samman och ge en överskådlig bild liksom att de enskilda kartorna kan studeras för sig. 

Frågorna som ställs kan vara detaljerade eller övergripande beroende på syftet, det kan handla 

om användning, platser som är bra och platser som barnen inte tycker om. Metoden kan alltså 

Figur 2. Göteborgs stads kunskapsmatris. 

Figur 3, Exempel på hur det kan se ut på datorskärmen i genomförandet av 

Barnkartor i GIS. (Berglund & Nordin, 2010) 
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tillämpas på flera olika nivåer av planering och ger både ett individuellt perspektiv samt ett 

övergripande (Berglund & Nordin, 2010) 

Innan projektet genomförs måste både barnen själva accepterat inbjudan att delta samt deras 

vårdnadshavare, i inbjudan bör arbetets upplägg och syfte bör redovisas. För att komma igång 

behöver programvaran installeras och lärarna som ska hjälpa barnen behöver utbildas i 

programvaran. (Berglund & Nordin, 2010)  

För att få en heltäckande bild av barnens bild kan den här metoden kompletteras med dialog 

och rundvandring exempelvis. Det beror på att de tolkningar som görs av kartor och svar kan 

behöva kompletteras med följdfrågor för att undvika feltolkningar. När projektet är genomfört 

ska det ske en återkoppling till de deltagande barnen, de ska få ta del av kartorna de skapat och 

veta vad de ska användas till på kort sikt. (Berglund & Nordin, 2010) 

 

Gåtur 

En gåtur är en promenad där deltagarna lämnar synpunkter på olika platser i ett område som 

undersöks (Boverket, Movium, 2015). Metodens innehåll och tillvägagångssätt kan till stor del 

anpassas efter målgruppen och ålder. Under promenaden dokumenteras synpunkterna, 

antingen skriftligt, via röstinspelning eller video, platserna kan fotograferas och markeras ut på 

karta för att förtydliga genomförandet (Boverket, Movium, 2015). Beroende på deltagarnas 

ålder kan dokumentation ske av dem själva eller med hjälp av någon annan. Gåturens syfte är 

att undersöka deltagarnas relation till den byggda miljön, det är en metod som har genomförts 

som forskningsmetod med barn många gånger, bland annat av Suzanne de Laval och Eva 

Ängsgård (de Laval, 2014) (Änggård, 2015). Tanken är att reflektion och dialog sker på plats 

med syftet att lära känna platsen utifrån deltagarnas erfarenheter, både de bra och dåliga, för 

att se och förstå hur platsen används av målgruppen (Boverket, Movium, 2015). 

Beroende på syftet med gåturen kan promenaden läggas upp på olika sätt, i en utvärdering kan 

bestämda stopp fungera, medan en generell kunskapsinsamling kan vara en mer fri promenad 

där målgruppen styr. Eva Änggård (2015) har tittat närmare på hur gåturer kan användas med 

barn och menar att det är en användbar metod. Under promenaderna kan barnen uttrycka sådant 

som är svårt att verbalisera, de visar hur de använder platserna och metoden i sig förenklar 

dialogen mellan barnen och planeraren (ibid.). 

Det är viktigt att poängtera att den som håller i gåturen påverkar resultatet utifrån vald 

målgrupp och genom vilka stopp som görs. Deltagarna kan bara ge sin bild och det är viktigt 

att komma ihåg att det enbart ger en del av verkligheten samt att vissa aspekter som 

uppmärksammas när det är bestämda stoppunkter. (de Laval, 1998) 

 

Lupp 

Lupp är en enkät som ställer frågor kring ungdomarnas livssituation, om deras skola, fritid, 

framtidsutsikter och hälsa bland annat. Enkäten består av kryssfrågor där det till några frågor 

finns enstaka rader för att skriva ett eget svar. Den fungerar som kunskapsinsamlare för 

kommuner med syftet att identifiera områden som behöver förändras och följa upp tidigare 

beslut. Enkäten är framtagen i relation till den nationella ungdomspolitiken och är övergripande 

i sin utformning. Lupp har anpassats till tre åldersintervall: 13-16 år, 16-19 år och 19-25 år. 

(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017) 

Frågorna i enkäten är intressanta för olika förvaltningar inom kommunen vilket kan skapa en 

samsyn mellan förvaltningarna på vissa områden. Myndigheten för ungdoms- och 
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civilsamhällesfrågor (MUCF) som ansvarar för enkäten håller den öppen en månad under 

hösten varje år. Att enkäten genomförs av de tilltänkta deltagarna är upp till vardera kommunen 

att ansvara för. Genomförandet sker med stöd av MUCF, insamlandet av svar sköts av ansvarig 

där enkäten genomförts och skickas in till MUCF där resultaten sammanställs. Enkäten har en 

egen portal där alla inblandade kan logga och utföra enklare analyser med hjälp av verktyg som 

finns på sidan. Enkäten genomförs i regel i skolan, digitalt eller på papper, den sker på 

lektionstid då det kan anses vara ett bra tillfälle att lära mer om inflytande och demokrati. 

(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017) 

MUCF betonar vikten av att informera deltagarna om syftet, vad svaren kommer att användas 

till och vilka förändringar dessa kan leda till innan undersökningen genomförs. Detta är ett sätt 

att skapa tillit och motivation för deltagarna. Återkoppling till deltagarna är en viktig del, att 

gå igenom resultat och lägga fram konkreta förslag på förändringar som kan ske utifrån deras 

svar. (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2017) 

 

Metoder för medborgardialog  

I de metoder som presenteras i det här avsnittet är fokus på att föra en dialog med barnen och 

på så vis samla in kunskap och erfarenheter. 

Medborgarbudget 

En medborgarbudget innebär att medborgarna får bestämma hur en budget ska fördelas och 

användas, det är människor utanför politiken som får vara med och bestämma över 

skattemedlen. Vad som ska beslutas om kan vara väldigt varierat, antingen är det en specifik 

fråga eller prioriteringar i en större del av budgeten. Det kan handla om att ta fram förslag, 

rösta på befintliga förslag eller både och. Den här metoden möjliggör att de som har svårt att 

komma till tals i vanliga fall får vara med i beslutsprocessen och beslutsfattandet, som barn 

och unga exempelvis. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011)  

Flera gånger har medborgarbudget genomförts med barn och unga: 

 Drömparken i Avesta – Fem miljoner kronor avsattes för att rusta upp ett parkområde 

samt genomföra medborgarbudgeten. Medborgarna skickade in förslag som 

bearbetades och slogs samman till tre förslag som gick till omröstning. Här var 

målgruppen barn i åldrarna 10-19 år. 

 Ny lekplats på landsbygden i Uddevalla – Ett landsbygdsområde skulle rustas upp i 

Uddevalla och då bjöds barn i åldrarna 0-12 år in för att lämna förslag på vad de ville 

att en ny lekplats skulle innehålla, med en budget på 200 000 kronor. Förslagen 

skapades och lämnades in via ett webbverktyg, de inkomna förslagen bearbetades till 

två slutliga förslag som barnen fick rösta på.  

 Medborgarbudget med barn och unga i Örebro – Fyra gymnasieklasser bjöds in till 

medborgarbudgeten där temat var att förbättra tillgängligheten och framkomligheten 

till ån som rinner genom staden. Med en budget på 500 000 kronor arbetade 

ungdomarna fram olika förslag med hjälp av tjänstemän och till sist röstade eleverna 

igenom att ett trädäck skulle byggas i ån. 

 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2015) 

Det är viktigt att från början klargöra vilka regler som gäller för genomförandet, vilken roll 

medborgarna, politikerna och tjänstemännen har under processen. Det måste vara klart från 

början vilket inflytande medborgarna har och vem som i slutändan har mandat att klubba ett 

beslut (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011).  
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Då metoden används i liten skala finns det ofta värdefull information som är specifik för ett 

visst område eller för viss grupp av barn. Att arbeta i mini-format kan därför ge betydelsefulla 

resultat för de som nyttjar platsen mest. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011) 

Att genomföra en åtgärd i staden kan ta tid, för att bibehålla intresse hos deltagarna är det därför 

det bra om återkoppling kan ske under hela processen (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2011).  

 

Unga Direkt 

Unga direkt är ett samtalsverktyg som används för att kommunicera med barn. Det bygger på 

att låta barnen tala till punkt, utan hinder och utan att lägga in värderingar i samtalet. Tanken 

är att barnen ska prata utifrån sina erfarenheter och de ska ses som experter i sammanhanget, 

det gäller både i det enskilda samtalet och samtal i grupp. Utformningen av arbetet utgår från 

frågeställningen och syftet, därifrån kan en målgrupp utses, en viss åldersgrupp eller barn i ett 

specifikt område exempelvis. När informationen går ut till potentiella deltagare är det viktigt 

med tydlig information samt att vårdnadshavare också får ta del av informationen. 

(Barnombudsmannen, 2017) 

Samtalet med barnen ska ske med goda tidsmarginaler, det ska ske på neutral plats och ska 

planeras noga, en bra grundkunskap om ämnet, barnens behov och livsvillkor krävs för att 

skapa ett bra samtal. Efter samtalen ska allt sammanställas och berättelserna samlas i en text 

som även innehåller författarens tolkningar av dessa. Det är viktigt att hantera resultaten med 

respekt och att förhålla sig professionellt under hela processen, barnens ska styra samtalet och 

inte avbrytas. Varje historia är värdefull och enligt arbetsbeskrivningen bör noggrann 

avvägning ske när det går att generalisera och inte. (Barnombudsmannen, 2017) 

En del av syftet handlar just om den direkta kommunikationen som sker mellan barn och 

beslutsfattare. Det ger beslutsfattaren möjlighet att se hur åtgärder de beslutat om fungerar i 

praktiken och vilka konsekvenser beslutet har fått. Samtalet ger en direkt inblick i barnets värld 

och deras syn på förslag och problem, det blir en rak kommunikation utan företrädare och en 

ytterligare nivåer av tolkningar av barnens synpunkter. (Barnombudsmannen, 2017) 

Den sista delen i metoden handlar om uppföljning och återkoppling. Återkoppling till barnen 

kan ske flera gånger för att bekräfta deras deltagande och inflytande. (Barnombudsmannen, 

2017) 

 

Att ta hänsyn till barnens behov och rättigheter  

Riksdagen har antagit en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, den ska vara 

vägledande för statliga och kommunala verksamheter och genomsyra allt arbete som rör barn. 

En del i arbetet handlar om att sprida kunskap om barnets rättigheter, barnen måste bli 

medvetna om sina rättigheter och vad de innebär, föräldrar behöver kunskap för att kunna stötta 

barnet och bevaka deras rättigheter i skola och liknande, yrkesverksamma behöver kunskapen 

för att kunna planera sitt arbete och ta beslut som är i linje med strategin. Genom att arbeta 

med strategin och införa barnperspektivet synliggörs barnets rättigheter och med rätt kunskap 

och arbetssätt kan barnets status i samhället öka. Barnet kan då accepteras i rollen som en 

kompetent medborgare. (Socialdepartementet, 2011) 

Flera nationella mål kan kopplas direkt till barnens livsmiljö, även om de inte omnämns 

bokstavligen. Det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö syftar till att bebyggd 

miljö ska vara god och hälsosam, där natur och kultur ska tas tillvara, byggnader ska utformas 
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på ett miljöanpassat sätt och skapa långsiktiga mål där hushållning av mark, vatten och andra 

resurser gagnas (Boverket, 2017). Friluftsmålets syfte är att stödja människors möjlighet att ta 

del av naturen, där är Tillgänglig natur för alla, Attraktiv tätortsnära natur samt Ett rikt 

friluftsliv i skolan direkt kopplade till barnens behov och intressen. Regeringen har satt upp 

nationella transportpolitiska mål för funktion och tillgänglighet som handlar om tillgänglighet, 

säkerhet, miljö och hälsa. Mer preciserat står det bland annat ”Barns möjligheter att själva på 

ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar” (Boverket, 2015). 

Att arbeta med barnperspektivet  

Barnombudsmannen har analyserat myndigheternas arbete med barnperspektivet genom 

återkommande undersökningar och de kan konstatera att det krävs mer att förankra 

barnperspektivet jämfört med hälso- eller jämställdhetsfrågorna exempelvis. Orsaken tros vara 

att barnens status anses vara låg gentemot andra grupper i samhället. (Barnombudsmannen, 

2008) Barnombudsmannen har utifrån sin analys av myndigheternas arbete listat faktorer som 

visat sig vara viktiga delar för att införa barnperspektivet i det vanliga arbetet: 

 Ledningens entydiga stöd och engagemang 

 Arbeta in perspektivet i centralt styrdokument 

 Utbildning och information 

 Utgå från befintliga arbetsprocesser 

 Ekonomiska och personella resurser 

 Dialog och erfarenhetöverföring 

 Uppföljning och utvärdering    

(Barnombudsmannen, 2008) 

Som tidigare nämnts ska alla statliga och kommunala verksamheter ska arbeta med 

barnperspektivet, men när det kommer till fysisk planering är det kommunen som har den 

största rollen, även om många andra aktörer är inblandade i frågor som berörs av stadens 

utformning. Kommunens roll i utformningen av den fysiska miljön är betydande i och med 

planmonopolet. Det medför att de har möjlighet att styra placering av skola, park och lekplats, 

grundförutsättningar i bostadsområdens utformning samt att de har hand om underhållet av 

allmänna platser. I detaljplanen kan kommunen ta konkreta beslut gällande friyta för lek och 

utevistelse i närhet till sammanhållen bebyggelse, förskola och skola, de kan alltså bestämma 

friytans storlek samt skolgårdarnas storlek (Boverket, 2015).  Dock finns det inga bestämda 

storleksordningar gällande friytor att gå efter i dagens läge, enbart riktlinjer. För att 

detaljplanelägga en friyta för lek och utevistelse behöver denna motiveras ordentligt i planens 

syfte eftersom en detaljplan inte får vara mer detaljerad än vad som fordras med hänsyn till 

planens syfte (SFS 2011:335) 

(Boverket, Movium, 2015). 

Platsernas utformning 

En väl utformad plats fyller barnens 

behov och skyddar dem samtidigt, se 

figur 4. Ett exempel på det är att barnen 

behöver vistas i solen för att bilda D-

vitamin, samtidigt som de behöver 

skugga för att inte bränna sig. Genom att 

anlägga en plats med skuggiga partier 

tar planeraren hänsyn till deras behov av 

D-vitamin samtidigt som hen gör en 

Figur 4. Exempel på plats som fyller barnens behov av lek samt skyddar 

dem från so. Bildkälla: (Normann Bjarsell & Kylin, 2014) 
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anpassning efter deras medvetenhet om faror och risker. (Boverket, Movium, 2015).  

Hälsa och välmående  

Platsens utformning har direkta effekter på barnens hälsa då de är extra känsliga för förorenad 

luft, bullriga miljöer och platser utan skugga. En lösning på många av dessa problem är att 

använda sig av vegetationen, träd och annan växtlighet som hjälper till att fånga upp partiklar 

i luften, de fungerar som ljudvall samt att de bistår med skugga. (Boverket, Movium, 2015) 

Att skapa en mötesplats för barn där det finns utrymme för fysisk aktivitet, återhämtning och 

socialt nätverkande bidrar till barnens utveckling och välmående (Boverket, Movium, 2015). 

Leken i sig är en viktig komponent i barnens utveckling, genom lek bearbetar barnen sina 

upplevelser och känslor, de lär sig om sig själva och om varandra samt att de lär sig vara 

kreativa och fantasifulla (Boverket, Movium, 2015). I en fungerande utomhusvistelse kan den 

mentala hälsan förbättras kraftigt genom minskade stressnivåer och överlag ett ökat 

välbefinnande, även koncentrationsförmågan och sömnen blir bättre (Boverket, Movium, 

2015).  

En varierad terräng med inslag av både grönska och hårdgjorda ytor bidrar till ökad fysisk 

aktivitet hos barnen (Faskunger, 2007) och är även en fördel för leken i sig eftersom terrängen 

ger utrymme för både fartfylld och lugn lek (Boverket, Movium, 2015). Adderas redskap till 

platsen ökar tiden som barnen spenderar utomhus (Boverket, Movium, 2015) samt att de 

hjälper barnen att förbättra sin grovmotorik (Faskunger, 2007). Många undersökningar visar 

att en väl genomtänkt plats för barn ger dem förutsättningar att må bättre och att utvecklas. 

Studier visar att barn blir mer och mer stillasittande, jämfört med för några år sedan. Några av 

orsakerna är en mindre aktiv transport till skola och kompisar, allmänt minskad rörelsefrihet i 

samhället, mindre tid utomhus, en högre medieexponering så som mobiltelefonanvändande, 

läsplattor, dataspel och tv-tittande (Faskunger, 2007). Förutom att skapa attraktiva 

utomhusmiljöer och mötesplatser kan aktiva transporter vara ett sätt att främja fysisk aktivitet 

i vardagen, att det finns trygga och säkra gång- och cykelvägar tillgängliga gör att barnen på 

egen hand kan ta sig fram, något som är bra för hälsan, både fysiskt och mentalt (Boverket, 

Movium, 2015). Ofta handlar det om att gå eller cykla till skolan i en takt som oftast inte är en 

tillräckligt stor fysisk ansträngning för att påverka barnens BMI, men det är en bra källa för 

energiförbrukning  (Faskunger, 2007). Det kan snarare ses som en vinst i barnens personliga 

utvecklig, då de kan ta sig fram på egen hand vilket stärker sin självsäkerhet och självständighet 

(Heurlin-Norinder, 2007) 

Rörelsefrihet och trygghet 

Studier visar att ytorna som barnen nyttjar blir allt mer koncentrerade kring hemmet och 

därmed att deras rörelsefrihet har minskat på senare år (Boverket, Movium, 2015). Om barnen 

själva kan ta sig till sina aktiviteter beror på avstånd till skola och lekplats, tid på dygnet och 

väderlek, men det som på senare tid anses begränsa barnen att själva ta sig ut anses vara 

föräldrars oro och ökad trafikmängd i städerna till stor del. Platser som är avsedda för barn, 

som lekplatser, skolor och idrottsanläggningar tar hänsyn till barnens behov vilket medför att 

kan röra sig fritt kring dessa, men i och med förtätning av städerna blir dessa områden färre 

och i kombination av ökad trafik så minskas rörelsefriheten för barn vilket kan leda till 

försämrad hälsa (Boverket, Movium, 2015). Rörelsefrihet är kopplat till god hälsa på så vis att 

det bidrar till bättre självkänsla, det är identitetsskapande och ger barnen en möjlighet att fatta 

egna beslut vilket är starkt kopplat till välmående (Boverket, 2015). 
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En studie som upprepats ett flertal gånger sedan 

mitten av 1980-talet visar att barns möjlighet att 

ta sig runt på egen hand har minskat i stor 

omfattning, se figur 5. Vid starten på 1980-talet 

fick i stort sett alla barn gå eller cykla på egen 

hand till skola, affären och fritidsaktiviteter på 

egen hand, tjugo år senare fick två tredjedelar av 

barnen gå på egen hand och 2012 fick mindre än 

hälften gå på egen hand. (Boverket, Movium, 

2015) 

Barn går allt mer sällan på egen hand till skola 

och fritidsaktiviteter, istället blir det allt 

vanligare att barnen får skjuts i bil av sina 

föräldrar (Sellers & Lindberg, 2002), vilket har 

negativa effekter på hälsa och miljö. Den 

minskade rörelsefriheten för barnen kan delvis 

bero på föräldrars oro, enligt en studie som 

analyserats av Sellers & Lindberg (2002) beror oron av är stadens utformning, barnens 

möjlighet att hitta på egen hand, liten hänsyn till barn i trafiken, människor som vill barnen 

illa, misstro till att andra vuxna hjälper barnet vid behov, trafikrummets utformning och 

obevakade övergångsställen bland annat. Saker som en bred och välskött trottoar med en tydlig 

separering från cykelbanan samt gång- och cykelvägar med översyn från boende eller andra 

vägar ansågs vara säkra och trygga lösningar av föräldrarna. I sin helhet handlar det om att 

kombinera lösningar i trafiksäkerhet med sociala aspekter i arbetet med att skapa en trygg miljö 

för barn i staden (Sellers & Lindberg, 2002).  

En del i trygghetskänslan är orienterbarhet, med tydliga vägar och vägmarkeringar på gång och 

cykelbanor, miljöer som går att överblicka ur ett barns perspektiv, sammankoppling av stråk 

och mötesplatser är några exempel på delar som skapar säkra och trygga miljöer. Att orientera 

sig och enkelt känna igen sig eller välja väg gör det enklare att ta sig fram. (Boverket, 2015). 

För att barnen ska kunna ta sig mellan olika platser på ett säkert sätt bör även gångvägar och 

cykelnät planeras med barnperspektivet. I en stad som blir tätare, mer trafikerad och mer 

befolkad finns en oro bland föräldrar att låta barnen gå på egen hand till skola, park, bibliotek 

och andra aktiviteter (Boverket, Movium, 2015). 

Boverket rekommenderar att det inte ska vara längre än 300 meter till närmsta park eftersom 

det är det längsta avstånd många människor är villiga att ta sig för lek och rekreation i vardagen. 

Men i en undersökning bland kommuner angav de att deras riktlinjer ligger mellan 300-500 

meter till närmaste lekplats. Den sträckan kan i ett centralt område med mycket trafik vara helt 

oåtkomlig för ett barn utan en vuxens sällskap. Det är ofta en skev fördelning av lekplatserna i 

staden där stadskärnan med högst andel barn har minst antal lekplatser, det innebär ökat slitage 

och att lekplatserna är mer svårtillgängliga på grund av trafiken bland annat. Kommunernas 

riktlinjer tar inte hänsyn till områdets karaktär och behov av lekplatser, utan är gällande över 

hela kommunen, dessutom är det bara ett fåtal av alla kommuner har någon slags planering 

gällande lekplatser. (Bodelius & Kylin, 2014)  

Skolgården 

I stort sett alla barn går i förskola och skola och vistas där i 30 timmar i veckan i genomsnitt 

(Faskunger, 2007), vilket gör skolgårdarna till en viktig plats i arbetet mot en bra utemiljö för 

barn i staden, så pass viktig att Boverket och Movium (2015) anser att skolgården kan vara en 

Figur 5. En illustration som visar hur långt barnen rör sig 

på egen hand i olika tider. Från rapporten Gör plats för 

barn och unga av Boverket & Movium (2015). 
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lösning på flera hälsoproblem. Det finns inga fasta regler kring storleken eller utformningen av 

skolgården, det är upp till varje kommun att bestämma (Faskunger, 2007) (Boverket, Movium, 

2015).  

Dessvärre har skolgårdarna fått stå tillbaka 

många gånger när städer exploateras, idag 

finns det förskolor och skolor som inte har en 

gård där det finns utrymme för lek (Faskunger, 

2007). Dessa grupper hänvisas att leka på 

andra platser, en lösning som är mer 

resurskrävande både vad gäller tid och 

personal samt bidrar till ett större slitage på 

parker och allmänna lekplatser (Boverket, 

Movium, 2015). Utsläppsgårdar har dykt upp i 

nybyggda områden och är en liten yta utanför 

förskolans entré där barnen samlas ihop för att 

ta sig till en park i närheten, se figur 6 (Normann Bjarsell & Kylin, 2014). Det finns också 

exempel där förskolan placeras i ett bostadshus och delar gård med de boende (ibid.). Detta 

innebär ökat slitage på gårdar och på allmänna lekplatser och genom att vistas på en allmän 

plats kan barnen hämmas av att hela tiden visa hänsyn till andra människor i som vistas där 

(ibid.).  

En bra skolgård kan nyttjas på flera sätt, dessa ytor kan användas i pedagogiskt syfte där en 

varierad grönstruktur tillåter barnen att följa växternas utveckling under hela året, något som 

annars kan vara svårt i stadsrummet. Det ger möjlighet till odling och de kunskaper och 

upplevelser som hör därtill, som plantering, skötsel och provsmakning - lärdomar som är svåra 

att få genom enbart teori. Andra fördelar är att en grönskande miljö gynnar djurlivet, ger bättre 

luft och kan fungera som dagvattenhantering. (Boverket, Movium, 2015) 

 

Barnens deltagande i den fysiska planeringen 

Medborgarnas inflytande och makt varierar utifrån syfte, målgrupp och vilken metod som 

används, hur mycket medborgaren har att säga till om beror på hur mycket makt den ansvarige 

är villig att lämna från sig (Khakee, 2006). Barn och vuxna upplever platser på olika sätt och 

det är därför viktigt att skilja på barnperspektivet och barnens perspektiv i kunskapsunderlaget. 

Barnen ser andra användningsområden, faror och möjligheter utifrån sin vardag och sina 

erfarenheter, något som en vuxen inte kan ersätta, därför kan barnens synpunkter ses som 

expertutlåtanden.  

Det finns fördelar med att involvera barnen i planeringsprocessen, Örebro kommun har tagit 

fram en handbok om medborgardeltagande med fokus på barn och unga där en rad mervärden 

av barnens deltagande listas. 

 Kunskaps- och planeringsunderlag – Med hjälp av barnens synpunkter kommer nya 

faktorer att belysas när det kommer till byggande och bevarande. 

 Förankring – Genom att introducera en idé i ett tidigt skede kommer de deltagande 

barnen och deras föräldrar kunna tänka igenom och lämna förlag få förbättringar under 

hand, vilket förenklar processen och ger ett bättre beslutsunderlag och eventuellt nöjda 

medborgare.  

 Demokrati – Barn som deltar i planeringen lär sig hur processen går till och gör dem 

till demokratiska medborgare. 

Figur 6. Utsläppsgård i Norra Djurgårdsstaden. (Brunge, et 

al., 2014) 
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 Tillit – Om barnen får vara med och påverka sin situation kan öka tilliten för samhället 

öka. 

 Engagemang – Att barnen engagerar sig och märker att de har inflytande över frågor 

som rör dem leder till ökat välbefinnande, de lär sig om sina rättigheter, det kan ge ökad 

lust att lära och de lär sig ta ansvar.  

(Örebro kommun, 2015) 

Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barnen rätt att uttrycka sin mening i de frågor som rör 

dem, de ska höras direkt eller via en lämplig företrädare (UNICEF Sverige, 2017). Utifrån 

artikel 12 kan barnens deltagande i den fysiska planeringen verka självklar eftersom stadens 

utformning påverkar alla medborgare. Att vara en del i processen av att fatta beslut har många 

positiva effekter hos barn, förbättrad självkänsla, en känsla av tillhörighet, ökad empati och 

ansvarstagande (Shier, 2001). Dessa effekter stärks ytterligare när barnet får vara med i själva 

beslutsfattandet (ibid). 

Deltagandet har olika betydelse och värde för en planerare och en medborgare. För en planerare 

finns det praktiska vinster som förenklar arbetet, som ett bättre kunskapsunderlag och 

förankring av beslutet hos medborgarna, medan värdet för medborgaren står i relation till 

nyttan av deltagandet (Khakee, 2006). För medborgarna väger deltagandet mer om det ger 

resultat, och resultatet hänger på vilket syfte medborgaren har med sitt deltagande (ibid.). 

Khakee (2006) talar om olika syften till deltagandet, det som tjänar medborgarens eget intresse, 

deltagande för att påverka generellt eller för att förstå samhället bättre. Deltagande som 

påverkar vardagslivet är det mest intressanta och ger störst nytta för barn och unga visar studier 

(Nordenfors, 2010). 
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Analys 
Analysen baseras på de frågeställningar uppsatsen utgår från och behandlas i följande ordning: 

 Vilka metoder finns i kommuner för att tillgodose barnperspektivet i den fysiska 

planeringen?  

 På vilket sätt behandlar metoderna barnens behov och rättigheter?  

 I vilken grad tillåts barnen delta enligt metoderna? 

 

Vilka metoder finns i kommuner för att tillgodose barnperspektivet i den fysiska 

planeringen?  

Flera av metoderna är flexibla och kan användas på olika sätt beroende på vilken information 

den ansvarige är ute efter, de kan också användas till andra syften än de som betonats i 

teoridelen, exempelvis till utvärdering och konsultation, se tabell 3. Metoderna kan användas 

till olika åldersgrupper, dock kan upplägget och utförandet skilja sig åt i samma metod 

beroende på vald åldersgrupp. För att undvika missförstånd och för att få möjligheten att 

ställa följdfrågor kan metoderna med fördel kombineras för att komplettera varandra.  

Tabell 3. Övergripande jämförelse av syfte, aktivitet, målgrupp, återkoppling och möjlighet att kombinera metoder med 

varandra. 

Metod Syfte Aktivitet Målgrupp Återkoppling  Kan kombineras 

med andra metoder 

Barnchecklista 

 

Konsekvensbedömning    Ja 

Barnkonsekvensanalys Konsekvensbedömning, 

dialog   

  Ja Ja 

Barnkartor i GIS Kunskapsinsamling, 

dialog, utvärdering 

Datorbaserad 10+ Ja Ja  

Gåtur Kunskapsinsamling, 

dialog, utvärdering 

Promenad alla Ja Ja 

Lupp Kunskapsinsamling, 

utvärdering 

Enkät 13+ Ja Nej 

Unga Direkt Kunskapsinsamling, 

utvärdering, dialog,  

Samtal alla Ja Ja 

Medborgarbudget Dialog, 

kunskapsinsamling 

Samtal, 

framställa 

förslag, 

omröstning 

alla  Ja 

 

I följande avsnitt sker en reflektion kring var och en av metodernas utförande, flexibilitet och 

vilken typ av dialog som används. I första delen analyseras metoder för konsekvensbedömning, 

sedan metoder för kunskapsinsamlande och medborgardialog. 

Metoder för konsekvensbedömning 

Barnchecklistan ska användas i alla ärenden där beslut ska fattas. Att dokumentet ska fyllas i 

även om barnen inte berörs kan ses som en kvalitetssäkring, då kan andra granska arbetet och 

ifrågasätta beslut. Checklistan har dykt upp i olika format, främst en kort variant som 

Barnombudsmannen (2015) har tagit fram, men också en mer omfattande variant från 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2009). Endast i undantagsfall finns det en beskrivning 

av hur checklistan ska genomföras. En sådan beskrivning kan finnas i andra dokument i 

verksamheterna, men det har inte dykt någon sådan beskrivning under arbetet med den här 

uppsatsen. Omfattningen på checklistan samt avsaknad på genomförandebeskrivning kan 
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innebära att arbetet med checklistorna kan variera kraftigt i innehåll och kvalitet. Det finns inga 

krav på att motivera beslut som tas under arbetets gång och det är då upp till handläggaren att 

avgöra vad som ska dokumenteras.  

Barnombudsmannens beskrivning av barnkonsekvensanalysen innehåller de steg och det 

tankesätt som användaren bör ha. För en så pass omfattande bedömning behöver arbetet 

underlättas för att genomförandet ska flyta på, det är många steg och de ska gås igenom 

samtidigt som resterande arbete fortlöper. För att förenkla genomförandet skulle en mall lik 

den Göteborgs stad tagit fram kunna användas.  Den noggranna dokumenteringen i 

barnkonsekvensanalysen gör arbetet enklare att följa utifrån vilket är viktigt vid eventuell 

granskning samt att det förenklar för de övriga medverkande att följa utvecklingen.  

Barnchecklistan och barnkonsekvensanalysen kan ses som ett första steg i arbetet med 

barnperspektivet. De avgör om och hur barnet berörs av den planerade åtgärden. Om 

konsekvensbedömningen visar att barnen berörs av den planerade åtgärden handlar nästa steg 

om att föra en dialog med barnen. Det kan handla om samla in barnens synpunkter, att ta reda 

på mer om barnens vardagsliv eller ta reda på hur barnen använder platsen där åtgärden ska 

utföras.  

Metoder för kunskapsinsamling och medborgardialog 

Genomförandet av Barnkartor i GIS sker i skolan där resurser finns tillgängliga vilket är ett 

stöd för planeraren i dialogen samt genomförandet i sig. Metoden är flexibel på flera sätt, 

frågorna kan vara öppna frågor eller mer slutna samt att kartunderlaget går att förändra. För 

planeraren kan resultatet beskådas så fort barnen är färdiga med uppgiften, råmaterialet kan 

bearbetas direkt och kartorna granskas var för sig eller slås samman med några knapptryck. 

Planeraren behöver inte lägga ner tid på att digitalisera eller konvertera materialet. Enligt 

Christin Gimberger (2017) på Örebros stadsbyggnadskontor finns det svårigheter med att inte 

föra en direkt dialog med barnen då viss information riskerar att inte komma med. Det kan 

exempelvis handla om att barnen inte orkar skriva ner allt de kommer på eller att de har 

synpunkter på sådant som inte planeraren har ställt frågor om. Ett välutformat syfte med en 

tydlig målbild krävs för att ställa de rätta frågorna. Berglund och Nordin (2010) påpekar att 

metoden med fördel kan kombineras med andra metoder där ett direkt möte sker med barnen 

där följdfrågor och kompletteringar kan göras. 

Gåturens utformning kan varieras beroende på dess syfte och målgrupp vilket gör den här 

metoden väldigt flexibel. Promenaden kan ha bestämda stopp eller så kan barnen få styra 

genom frågor som exempelvis handlar om deras favoritplatser och platser de inte tycker om. 

Yngre barn kanske bara orkar med en kortare promenad medan de äldre kan gå längre. Väder 

och vind kan ha viss påverkan på deltagarnas energi och intresse av genomförandet. Gåturen 

kan fungera som en kunskapsinsamling kring områdets nuvarande användning inför ett projekt 

eller som en utvärdering efter avslutat projekt.  Eftersom det sker en löpande dialog under 

genomförandet finns det möjlighet att ställa följdfrågor, det minskar risken för feltolkning av 

barnens synpunkter samt att planeraren genom dialogen kan upptäcka och utforska nya 

infallsvinklar.  

Lupp skiljer sig en del från de andra metoderna då detta är en mycket bredare 

kunskapsinsamling och ger en helhetsbild över ungdomarnas livssituation. Kunskapen från 

enkäten är snarare till för belysa sådant som fungerar och inte fungerar i ungdomarnas liv. 

Genom att analysera olika mönster i hälsa, vad de gör på fritiden och vart de bor kan man göra 

insatser där det behövs. Exempelvis ordna mötesplatser år ungdomarna eller skapa tryggare 

miljöer. Den här metoden är inte specifik för fysisk planering utan riktar sig till alla kommunala 

verksamheter. Enkäten består av förutbestämda kryssfrågor vilket gör att svaren inte kan 
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motiveras, sist i enkäten några rader finns till förfogande för egna kommentarer kring 

kommunens arbete med ungdomar. Planeraren kan inte heller skriva egna frågor till detta 

formulär. Den här metoden riktar sig till ungdomar, formatet och den typen av frågor kan vara 

svåra att hantera för yngre barn.  

Medborgarbudgeten kan utformas på många olika sätt beroende på syfte och målgrupp och 

planeraren måste tillsammans med politiker enas om syfte och budget. Metoden är flexibel då 

den kan användas för att ta fram förslag, att rösta igenom befintliga förslag eller både och. 

Målgruppen kan vara en utvald grupp av barn eller öppen för alla och det är främst valet av 

målgrupp som påverkar hur genomförandet ska gå till. Äldre barn kan exempelvis göra ett 

förslag som tar hänsyn till budget, medan yngre får göra förslag som sedan bearbetas av 

tjänstemännen. Då ett förslag ska tas fram och röstas igenom av samma grupp av barn behöver 

det finnas en pågående dialog genom hela projektet. Men om dessa sker var för sig krävs det 

snarare information, syftet med kommunikationen är då främst att tala om för deltagarna hur 

de går tillväga.  

Unga direkt är ett samtal mellan barn och tjänsteman, här sker direkt kommunikation och det 

finns möjlighet att ställa följdfrågor och låta barnet styra samtalet till ämnen som hen tycker är 

viktiga. Det är syftet som styr frågornas karaktär och barnen som formar samtalet. Det svåra 

med ett direkt samtal kan vara att få samtalet att bli intressant för barnen. För att metoden ska 

ge goda resultat och ett samtal som flyter på behöver det finnas gott om tid för samtalet, 

planeraren bör ha en bra grundkunskap om ämnet och förhålla sig neutral. I efterarbetet och 

dokumentationen är det viktigt att tydligt hålla isär barnens synpunkter och planerarens egna 

tolkningar av dessa. Detta är både en kunskapsinsamlare i form av barnens erfarenheter samt 

en utvärdering kring vilka konsekvenser åtgärder och lagar har för barnen. Den här metoden är 

inte specifikt inriktad mot fysiska planering, den kan användas av alla som är intresserade av 

att fånga upp barnens synpunkter och erfarenheter. 

Förutsättningar för barnens deltagande 

Gemensamt för metoderna som involverar dialog med barn är att de understryker vikten av att 

barnen själva måste tacka ja till att delta, liksom deras vårdnadshavare likaså. Det innebär att 

en del av förarbetet handlar om att informera och att samla in godkännande från barnen och 

deras vårdnadshavare. I flera av metodbeskrivningarna rekommenderas det att samarbeta med 

skolan vid genomförandet, där finns resurser och det är en plats där barnen är bekväma.  

Flera metoder förespråkar också tydlighet vad gäller barnets roll i processen. Anledningen till 

deras deltagande, vad deras medverkan kommer att leda till och vem som fattar beslut är 

faktorer som barnen bör informeras om innan. Flera metoder förespråkar också återkoppling. 

För att skapa förtroende för processen bör återkoppling ske till barnen, presentera deras resultat 

och vad det kommer att användas till. I flera beskrivningar anses ett kort tidsperspektiv vara att 

föredra när det gäller barm, det ska inte dröja för länge innan återkoppling sker samt att 

användningen av deras resultat helst ska presenteras som en konkret åtgärd. 
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På vilket sätt behandlar metoderna barnens behov och rättigheter?  

I det här avsnittet analyseras hur metoderna förhåller sig till barnkonventionens grundartiklar 

samt artikel 31, se tabell 4. 

 Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

 Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 

 Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

 Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.  

 Artikel 31: Varje barn har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 

ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

 (UNICEF, 2017) 

 

Tabell 4. Övergripande jämförelse av hur metoderna uppfyller barnkonventionens artiklar. 

 

Utifrån barnkonventionen är det konsekvensbedömningsmetoderna som belyser barnens 

intressen till störst del, vilket kan bero på att de är utformade med barnkonventionen som grund. 

I de resterande metoderna handlar det främst om artikel 12. Hur mycket spelrum det finns för 

barnen att uttrycka sina synpunkter hänger bland annat på frågornas utformning, om de har 

möjlighet att berätta saker som inte frågas om och vad syftet med dialogen är.  

Barnchecklistans frågor kan variera väldigt mycket, de studerade varianterna skiljer sig en hel 

del. I den enklare versionen lyfts inte rätten till lek och rekreation men det finns med i den mer 

omfattande listan. I den mer omfattande checklistan ska särskilda behov och rättigheter i 

 

Artiklar i barn-

konventionen 

/Metoder 

 

 

Barn-

checklista 

 

Barnkonsekvens-

analys 

 

Barnkartor 

i GIS 

 

Gåtur 

 

Lupp 

 

Medborgar-

budget 

 

Unga 

Direkt 

 

Artikel 2 

Hänsyn ska tas 

till fysiskt 

psykiskt 

handikappade 

barns behov 
 

En del av syftet 

med BKA 

     

 

Artikel 3 

Barns bästa ska 

sättas i främsta 

rummet i beslut 
 

Barnets bästa ska 

väga tungt i 

besluten 

     

 

Artikel 6 

 

Barnen har rätt 

till god hälsa 

En del av syftet 

med BKA 

     

 

Artikel 12 

Barnen ska få 

möjlighet att 

uttrycka sin 

mening 

Enligt beskrivning 

ska alla berörda 

barn höras i frågor 

som berör dem 

De hörs i 

frågor som 

berör dem 

De hörs 

i frågor 

som 

berör 

dem 

De 

hörs i 

frågor 

som 

berör 

dem 

De hörs i 

frågor som 

berör dem 

Beror på 

genom-

förandet 

 

Artikel 31 

Beror på listans 

omfattning 

Ska beaktas i 

helhets-

bedömningen 
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enlighet med barnkonventionen beaktas medan den korta checklistan är baserad på 

grundartiklarna och varje fråga relaterar till en av artiklarna i stort sett.  

I barnkonsekvensanalysen är artikel 2 och 6 inbyggda i metodens syfte och artikel 3 är grunden 

i konsekvensanalysens tankesätt. Artikel 31 berörs i helhetsbedömningen och rätten till lek och 

fritid nämns uttryckligen i beskrivningen. Gällande artikel 12 finns också kravet att 

dokumentera hur barnens åsikter har beaktats genom projektet och i vilket sammanhang de 

yttrat sig. Det ska också ske en analys av hur förslaget förhåller sig till barnkonventionen. 

Om barnkonventionens andra artiklar beaktas i barnkartor i GIS, gåtur och Unga Direkt, utöver 

artikel 12, beror på syftet och vilka frågor som ställs i genomförandet. Lupp kan snarare ses 

som en metod som ger en övergripande bild av ungdomarnas liv och resultatet därifrån kan ses 

som en indikator på hur arbetet fungerar med barnkonventionens artiklar. 

Medborgarbudgeten kan variera i sitt upplägg beroende på åtgärden och målgruppen. 

Omröstning är ett bra sätt att undvika diskriminering, att ta fram ett förslag är att låta dem 

uttrycka sig och beroende på vad det är för plats som utformas kan artikel 6 och artikel 31 

beröras. 

 

I vilken grad tillåts barnen delta enligt metoderna? 

I det här avsnittet ställs metoderna mot deltagarstegen från Hart, se tabell 5, och mot 
deltagarmodellen från Shier, se tabell 6. Denna jämförelse sker för få en överskådlig 
bild av hur mycket inflytande barnen kan ha i de olika modellerna. Sedan sker en 
analys av vad planeraren kan göra för att nå de olika stegen i deltagarmodellerna, se 
tabell 7 och tabell 8. 

Tabell 5. Analys av barnens deltagande med hjälp av Roger Harts deltagarstege. 

Grad av 

delaktighet 

enligt Hart 

/Metoder 

 

Barnchecklista 

 

Barnkonsekvensanalys 

 

Barnkartor 

i GIS 

 

Gåtur 

 

Lupp 

 

Medborgarbudget 

 

Unga 

Direkt 

Barninitierat 

med vuxna som 

medbeslutare 

 

     X  

Barninitierat 

 

     X  

Vuxeninitierat 

med barn som 

medbeslutare 

 

     X  

Konsulterande 

och informerade 

X X X X  X X 

Anvisad men 

informerad 

 

X X X X X X X 

Symbol 

 

X X X X X X X 

Dekoration 

 

X X X X X X X 

Manipulation 

 

X X X X X X X 
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Tabell 6. Övergripande analys av barnens deltagande i den fysiska planeringen med hjälp av Roger Harts deltagandestege. 

Beskrivning Delaktighet Planerarens roll 

Barnen bestämmer 

projektet och bjuder in 

vuxna för att delta i 

beslutsfattandet.  

 

8. Barninitierat med vuxna som 

medbeslutare 

I det här scenariot bör planeraren vara 

med och stötta barnen under processen 

eftersom planeringen innehåller många 

steg och regler.  

 

I en medborgarbudget skulle detta 

kunna ske, det kan finnas projekt som i 

sin tur kan motivera och skapa intresse 

för en medborgarbudget.  

 

Barnen bestämmer 

projektet och styr det 

med stöd av vuxna. 

7. Barninitierat 

Vuxna bestämmer 

projektet och barnen 

deltar i beslutsfattandet. 

6. Vuxeninitierat med barn som 

medbeslutare 

För att nå hit bör planeraren ha en 

dialog med barnen under hela processen 

för att hålla dem engagerade och för att 

de ska få den kunskap de behöver för att 

fatta beslut.  Det gäller också att barnen 

verkligen har makt när det är dags för 

beslutsfattande.  

 

Vuxna bestämmer 

projektet och barnen 

förstår och är insatta i 

processen, de 

konsulteras och deras 

synpunkter respekteras. 

 

5. Konsulterade och informerade Planeraren måste se ett värde i barnens 

synpunkter för att nå till detta steg.  

 

 

Vuxna bestämmer 

projektet men barnen är 

informerade om syftet, 

vilka som fattar beslut 

samt att de själva valt att 

delta. 

 

4. Anvisad men informerad För att nå hit behöver planeraren vara 

tydlig och föra dialog på en nivå som 

gör processen begriplig för barnet. Det 

är viktigt att barnet också självmant 

accepterar inbjudan till deltagandet. 

Barnen uppmanas att 

uttrycka sina åsikter 

men får inte välja ämne 

eller omfattning. 

 

3. Symbol Här kan alla metoder kvala in. Med 

bristfällig information vad gäller syftet 

med deltagandet, varför arbetet 

genomförs och vad materialet de skapar 

ska användas till så är det svårt för 

barnen att veta vad de egentligen gör.  

 

Om målgruppen och platsen inte har 

något samband så talar barnet bara i 

egenskap av att vara barn, deras 

medverkan kan då antas vara för syns 

skull. Då handlar det inte om innehållet 

i materialet som barnen skapar utan 

deras medverkan är det viktiga. 

 

Det kan vara också oavsiktligt och 

handla om slarv i förarbetet eller 

genomförandet, kunskap om hur 

kommunikationen ska ske eller om 
språket inte är anpassat efter 

målgruppen.  

Barnen används för att 

leverera ett budskap, 

som de inte vet 

någonting om egentligen 

 

2. Dekoration 

Barnen får inte 

information om varför 

de deltar eller vad deras 

medverkan kommer leda 

till. 

 

 

1 . Manipulation 
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Tabell 7. Analys av barnens deltagande med hjälp av Harry Shiers deltagarmodell. 

 

Grad av delaktighet 

enligt Shier /Metoder 

 

 

Barnchecklista 

 

Barnkonsekvens-

analys 

 

Barnkartor 

i GIS 

 

Gåtur 

 

Lupp 

 

Medborgar-

budget 

 

Unga 

Direkt 

1. Barn blir lyssnade 

på 

X X X X X X X 

2. Barn får uttrycka 

sina åsikter med 

stöd från vuxna 

X X X X X X X 

3. Barns åsikter tas i 

beaktning 

 X X X X X X 

4. Barn är 

involverade i 

processen av 

beslutsfattandet 

     X  

5. Barn delar makt 

och ansvar i 

beslutsfattandet 

     X  

 

Tabell 8. Övergripande analys av barnens deltagande i den fysiska planeringen med hjälp av Harry Shiers deltagandemodell. 

Beskrivning Deltagande Planerarens roll 

Lyssna på barnet när hen väljer att 

uttrycka sin mening. 

 

1. Barn blir lyssnade på 

 

I planeringssammanhang kan en 

idélåda där barnen får komma med 

spontana förslag och synpunkter 

angående den byggda miljön 

uppfylla det här steget. 

 

Ge barnet en chans att uttrycka sin 

mening, med stöd av vuxna. Bjuda 

in till dialog. 

2. Barn får uttrycka sina 

åsikter med stöd från 

vuxna 

 

Kan uppnås genom att ge barnen ett 

verktyg där barn och vuxna enklare 

kan föra en dialog kring ämnet.  

 

Barnets mening måste beaktas i 

frågor som rör dem. 

3. Barns åsikter tas i 

beaktning 

 

Här handlar det om att planerararen 

vill ha konsultation av barnen. 

Planeraren ser ett värde i att 

undersöka vad barnen anser i frågan 

och deras åsikter värdesätts och 

respekteras. 

  

Barn och vuxna tar fram underlag 

till beslut, men vuxna tar beslutet. 

4. Barn är involverade i 

processen av 

beslutsfattandet 

För att ta fram ett underlag 

tillsammans behöver det finnas ett 

samarbete mellan barn och 

planerare med en dialog under hela 

processen. 

 

Barnen får vara med och fatta 

beslut. 

5. Barn delar makt och 

ansvar i beslutsfattandet 

 

Detta kan ses som en påbyggnad på 

steg 4, men i det här steget adderas 

maktfaktorn till barnen. Barnen ska 

få vara med och fatta beslutet.   
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Avslutande diskussion 

Barnen berörs av alla åtgärder som sker i den byggda miljön på något vis vilket innebär att en 

konsekvensbedömning egentligen alltid bör ske. Ibland är det en uppenbar påverkan på barnen 

och ibland behövs mer kunskap för att komma underfund med konsekvenserna. I de fall då 

påverkan inte är uppenbar är metoderna för konsekvensbedömning till stor nytta. Genom att 

kartlägga barnens behov och användning av ett område kan mycket information komma fram 

som inte tidigare varit känt för planeraren. Det kan leda till att åtgärden justeras till det bättre. 

Även i de fall då det är uppenbart att en åtgärd påverkar barnen kan det vara bra med en 

påminnelse.  

För att skapa en rutin som fungerar skulle något slags kontrollorgan behövas som ser till att 

arbetet utförs och att det gör på rätt sätt, både i verksamheten och en utomstående. Ett 

kontrollorgan skulle fungera som granskare, men även som stöd då planerare stöter på problem. 

Stadsbyggande är omfattande och komplicerat, det är mycket att tänka på och en ensam 

planerare kan omöjligt lösa alla dessa problem på ett bra sätt utan stöd. Det behövs stöd från 

kollegor som är insatta och eventuellt skulle en mall vara behjälplig för att inte viktiga punkter 

ska åsidosättas.  

Socialstyrelsen (2011) och Barnombudsmannen (2008) har en bild av att barnens status är låg 

i samhället och att arbetet med barnperspektivet kan höja deras status på sikt. Detta är alltså 

inte något som bara angår stadens planerare, utan hela samhället. Stadens form och ytor är en 

del av lösningen, men det krävs mer från olika aktörer i samhället för att få bukt med alla 

problem. Planeraren kan utforma trafikrum som är säkra och bättre lämpade för barn, men 

trafikanters respekt och hänsyn till barnen måste också åtgärdas. Det kan anläggas flera 

lekplatser, men för att föräldrarna ska låta barnen leka där måste deras misstro till andra vuxna 

botas. Kanske behövs en påminnelse till samhället om att barnens förmågor och kunskaper inte 

är lika utvecklade som vuxnas för att öka hänsynen till dem, detta skulle kunna ske genom 

informationskampanjer exempelvis.  

Flera lösningar på problem som finns i staden går hand i hand och det är uppenbart att 

samverkan mellan olika verksamheter skulle underlätta planeringen. De problem som berör 

flera verksamheter skulle kunna dra nytta av varandra genom att dela med sig av erfarenheter 

och hitta gemensamma lösningar. När ett område ska analyseras och barnen tas in för att berätta 

om hur det används finns det flera som kan dra nytta av kunskapen. Allt ifrån stadsplanerare, 

trafikplanerare och byggbolag samt att kunskapen behövs på flera nivåer som i myndigheter 

och kommuner. Om de tillsammans genomför en sådan undersökning kan alla bidra med sina 

erfarenheter och synpunkter i analysen. 

Medborgarnas roll behöver lyftas eftersom deras erfarenheter och synpunkter kan bidra till att 

finna lösningar som inte annars skulle upptäckas. Det finns många vinster för barnen och för 

planeraren att låta barnen delta i planeringsprocessen. Att avgöra vilka som ska delta och i 

vilken grad är en svår fråga. Kunskapen som ligger till grund för ett beslut kan ses som en av 

de viktigaste delarna, och där kan barnen bidra i de allra flesta fall. Med återkoppling och 

bekräftelse av barnens medverkan finns stora vinster att göra för barnens utveckling och 

kunskap om processen.  

Bearbetningen av de kunskaper som planeraren tar med sig från mötet med barnen, så som 

barnens synpunkter och hur platsen används exempelvis, är minst lika viktigt som förarbetet 

och genomförandet. Detta verkar vara den svåraste delen eftersom det är utifrån den här 

kunskapen som anpassningen av den planerade åtgärden kan ske. Gimberger (Intervju 15/5) 

påpekar att planeraren bör fundera över vart det insamlade materialet ska ta vägen efter 

projektet är genomfört. Det finns anledning att fråga sig om en kunskapsbank med den här 
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typen av material är önskvärt och om det är till nytta för andra projekt. Samt om det finns 

resurser och system som klarar av att arkivera material samt möjligheter för andra tjänstemän 

att ta del av materialet.  

Kartläggningen av dessa metoder visar bara hur de fungerar och att de finns tillgängliga. I den 

här uppsatsen har det inte skett någon undersökning som tar reda på om de används eller i 

vilken utsträckning de används. Eftersom det finns uppenbara exempel då barnen åsidosatts i 

den fysiska planeringen finns det anledning att tro att dessa metoder inte används i tillräcklig 

utsträckning. Det finns flera frågor som kan lyftas i framtida studier i detta ämne:  

 Att undersöka i vilken mån metoderna används och hur det arbetet fungerar. Det skulle 

kunna ske genom enkätundersökningar och intervjuer med planerare runt om i landet.  

 Komplettera kartläggningen av metoder med sådana som inte tagits upp här. 

 Undersöka hur barnen upplever deltagande i fysisk planering och vilket inflytande de 

upplever sig ha. 

 Göra fallstudier där arbetet med barnperspektivet undersöks. Jämföra och analysera 

konsekvenserna i projekt där de arbetar aktivt med frågan och projekt där de inte gör 

det.  

 Se hur en kunskapsbank med information och erfarenheter av arbete med 

barnperspektiv lagras kan fungera.  

 

Slutsatser 
Barn är olika och har olika behov, preferenser och förutsättningar. Det finns ingen generell 

lösning när det ska planeras för barn. Det beror på människorna som lever där, syftet med 

planen, vilka åldersgrupper platsen ska anpassas för och så vidare.  

Arbetet med barnperspektiv på kommunal nivå behöver tydliggöras. Varför det är viktigt och 

hur arbetet ska gå till är två pusselbitar som måste hamna på plats för att arbetet ska kunna 

utvecklas. Barnperspektivet håller på att implementeras i allt arbete som sker i statliga 

verksamheter och kommuner till följd av en strategi som antagits på nationell nivå, men det 

sker i långsam takt jämfört med andra strategier. För att kunna göra ordentliga prognoser och 

avsätta mark till förskolor och skolor måste barnperspektivet finnas med från start i 

planeringen. För att säkra plats för barn i staden kan ett alternativ vara att öronmärka mark till 

förmån för barn i ett tidigt skede av planeringsprocessen.  

Baserat på att det inte dykt upp klara direktiv, tillvägagångssätt eller dokument som beskriver 

arbete med barnperspektiv kan utförandets omfattning i dagsläget mycket väl handla om 

planerarens intresse av frågan, men det bör undersökas närmare i ytterligare studier. Det bör 

finnas ett intresse hos ledningen i verksamheten att avsätta tid och resurser för att arbeta med 

dessa frågeställningar på ett meningsfullt sätt.  

För att arbetet ska utvecklas behöver det finnas redskap som hjälper planeraren. Metoder som 

bedömer vilka konsekvenser en planerad åtgärd har för barn finns dokumenterade i flera 

kommuner. Metoderna för dialog och kunskapsinsamling har det inte funnits information om i 

samma utsträckning hos kommuner, utan snarare återfunnits hos myndigheter och 

länsstyrelser. Det saknas också tydliga direktiv och någon som håller taktpinnen i arbetet med 

barnperspektiv. Ett kontrollorgan med befogenheter att kontrollera planer och som besitter 

kunskap dit planerare kan vända sig kan vara ett steg i rätt riktning. 

Regelverk kring barnens ytor och innehållet på dessa ytor behöver skärpas, det finns idag inga 

garantier för att barnens utrymme i staden ska finnas eller vilken kvalitet de bör ha. Med tanke 
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på vilka konsekvenser en dåligt utformad plats kan få för barnen bör detta säkras på rättslig 

nivå.  

I denna uppsats har följande metoder studerats: 

 Barnchecklista  

 Barnkartor i GIS 
 Barnkonsekvensanalys  

 Gåtur  

 Lupp  

 Medborgarbudget  

 Unga Direkt 

Alla dessa metoder går att anpassa till barnperspektivet, trots att flera av metoderna inte tagits 

fram med den avsikten. Vilka metoder som används och på vilket sätt dessa används baseras 

på syftet med arbetet. Här är det upp till planeraren att göra ett bra förarbete för att målgruppen 

ska vara rätt i förhållande till syftet med arbetet samt att målgruppen ska fungera med den valda 

metoden. 

Det är i konsekvensbedömningsmetoderna som barnens behov och rättigheter tas upp, där blir 

planeraren påmind om vilket kunskapsunderlag som behövs inför beslutsfattande. Men arbetet 

med konsekvensbedömningarna verkar vara väldigt varierande mellan olika kommuner baserat 

på de olika utvecklade konsekvensbedömningarna. En konsekvensbedömningsmetod som 

Barnkonsekvensanalysen kan fungera som en vägledning genom hela projektet eftersom det i 

denna finns det en stegvis beskrivning att förhålla sig till. Kunskapsinsamling, kartläggning av 

vilka som berörs och krav att ta in synpunkter från dessa, alternativa förslag på åtgärder, flera 

tidsperspektiv, uppföljning och utvärdering skapar ett bra underlag för beslut. Resterande 

metoder kan ses som verktyg för att föra en dialog mellan barn och tjänstemän.  

Ett bra kunskapsunderlag verkar vara nyckeln till att täcka barnens behov i den byggda miljön. 

Metoderna hjälper till att samla kunskap inför beslutsfattande och bidrar på så vis till att 

uppfylla barnens behov och rättigheter. Att planerare får mer kunskap om varför det är viktigt 

att genomföra konsekvensbedömningarna och hur genomförandet ska ske är den viktigaste 

pusselbiten för att barnens rättigheter ska tillgodoses.  

För att barnens deltagande ska bli värdefullt för planeringen behöver planeraren ha ett genuint 

intresse av materialet som barnen delar med sig av. Genomförandet kräver en hel del arbete 

eftersom information, genomförande och återkoppling ska ske anpassat efter barnen. Om flera 

åldersgrupper ska delta kan det kräva olika metoder för genomförandet och information 

anpassad efter dessa. För att deltagandet ska vara meningsfullt för barnen behöver det skapas 

intresse och förståelse för deras involvering. Att nå högst upp till de högsta nivåerna i 

deltagarmodellerna är inte alltid är den bästa lösningen. Det bör ske en avvägning i vad som 

ger mest nytta i det specifika projektet.  

En viktig del i arbetet med barnperspektivet är att skapa förutsättningar för att främja barnens 

välmående. Det är viktigt att planeraren ser sambanden mellan barnens välmående och stadens 

utformning. När staden förtätas och befolkningen ökar behöver barnens platser vidgas och 

platser som traditionellt sett inte varit platser för barn kommer att behöva barnanpassas. Det 

kan handla om att tänka utanför de ramar som finns idag som delar upp staden i barnplatser 

och vuxenplatser. Genom att integrera dessa och genom att använda konsekvensbedömningar 

kan staden bli mer anpassad efter barnen. Några exempel på detta är: 
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 Trottoarer kan göras bredare och utformas på ett mer lekfullt sätt. 

 Parkeringsplatser kan bilda mikroparker med plats för grönska och bänkar.  

 Gång- och cykelvägar behöver vara sammanhållna och inte brytas av allt för ofta med 

stora trafikerade vägar för att skapa en säkrare trafikmiljö.  

 Anpassa varje område och tänka utifrån barnens rörelsemönster när det kommer till 

busshållplatsens tillgänglighet, skapa god orienterbarhet och anlägga lekplatser på 

platser dit barn kan ta sig.  

Att satsa pengar på en väl utformad yta kan vara till stor nytta. Det är en långsiktig lösning som 

både bidrar till hälsovinster, miljövinster samt en eventuell estetisk vinst för stadens 

medborgare. En bättre utomhusmiljö kan locka människor att vistas ute och därmed skapa 

ökade möjligheter för fysisk aktivitet.  

Minskad yta för bilen kan lösa flera problem, bland annat säkerhetsaspekten för barn i trafiken. 

Att få bort bilen, både från gator och genom att ta bort parkeringsplatser, skulle skapa plats för 

bredare trottoarer och cykelvägar bland annat. Det skulle kunna bli en säkrare och mer 

tillgänglig trafikmiljö för barn.  

Skolgården kan vara också vara en lösning på flera problem, både vad gäller fysisk aktivitet 

samt för barnens utveckling och lust att lära. Det faktum att flera förskolor måste slussa barnen 

till närliggande parker för utevistelse är inte hållbart eftersom det är så pass resurskrävande. 

Där finns inte alltid tillgång till toalett och vatten. För de minsta är det extra tidskrävande att ta 

sig ut, det kräver en hel del packning med extrakläder, blöjor och mellanmål. För de äldre 

barnen kan bristande motivation på grund av långa avstånd eller oinspirerande utemiljö göra 

att de håller sig inne, vilket skapar en ond cirkel. När det kommer till den pedagogiska biten 

kan skolgården göra stor nytta, som Boverket och Movium (2015) nämnde finns det goda 

möjligheter för barnen att lära sig genom praktik utomhus, exempelvis odling. 

Att inte ta hänsyn till barnens platser kan få negativa konsekvenser för barnen både i nutid och 

längre fram. Barnen behöver väl utformade platser i staden för att må bra nu och i framtiden. 

För att säkra barnens välmående måste kunskapen i dessa frågor bättras på rejält och det måste 

avsättas tid och pengar för att kunna genomföra projekt som involverar barn. Genom att ha 

barnen i åtanke även i annan bebyggelse än park, lekplats och skolgård finns det möjlighet att 

skapa bättre livsförutsättningar för barnen i staden.   
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