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Abstract 
The purpose of this essay is to examine how the child perspective is involved in urban 
planning in Sweden today. The paper includes an outline of methods and principles 
used to investigate the child perspective today and an analysis of how this affects the 
urban planning. To examine these questions studies of two current projects, which 
involve the child perspective, are conducted. The two projects are compared and 
analysed by how the child perspective is involved and how this affects the project. 
The methods used for this evaluation are reviewing literature and conducting 
interviews with officials.  
 
The norm for urban planning nowadays is to build a dense city, since it is considered 
environmentally friendly and modern. Unfortunately green areas and playgrounds 
have to make room for the dense city, hence kids suffer from the current urban 
development.  
 
There are several methods for involving children in the urban planning process. The 
most common method is called child impact analysis. Today this method is used 
during many bigger urban development projects, but is still new and under 
development and therefore many parts is still unclear for officials today. Based on this 
essay conclusions could be made that standardization would be required to make child 
impact more manageable, which could lead to an increased number of embodiments. 
Officials interviewed for this essay states that the lack of time, cost requirements and 
knowledge are the main reasons why the child perspective is absent in many urban 
planning projects today.  
 
English title: Urban planning with a child´s perspective in focus, -An essay on how 
children are involved in contemporary urban planning 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barns perspektiv inkluderas i 
stadsplanering. Vilka metoder som används för detta och hur det påverkar stadens 
utformning. För att undersöka detta jämförs och analyseras två aktuella projekt som 
innefattar barnkonsekvensanalyser. Fokus läggs på hur involveringen av 
barnperspektivet utförs och vilket resultat barnkonsekvensanalyserna fått. 
Litteraturstudier, två intervjuer samt en telefonintervju har genomförts för att samla in 
data.  
 
Den täta staden kan idag ses som en norm inom stadsplanering då den anses 
miljömedveten och modern. Det är dock grönområden och lekplatser som ofta offras 
för den täta bebyggelsen, vilket medför färre områden anpassade för barn. Forskning 
visar att tätare bebyggelse med mer trafik medför ökad oro hos föräldrar vilket 
resulterar i fler restriktioner kring barns utevistelse. Med ökande antal barnfamiljer 
och människor i staden behövs ett samhälle som utvecklas hållbart för alla invånare, 
även barnen, vilket innebär att också barnen involveras i planeringen.  
 
Kandidatarbetet redovisar flera metoder vilka involverar barn i planeringsprocessen, 
bland annat barnkonsekvensanalys, barnchecklista, barnspår samt rundvandring. 
Barnkonsekvensanalys är det vanligaste analysredskapet och används idag vid vissa 
större projekt. Uppsatsen visar dock att viss oklarhet existerar bland tjänstemän kring 
innehåll, utförande och när analyserna krävs. Utifrån denna begränsade undersökning 
kan slutsatsen dras att en standardisering skulle behövas för att göra 
barnkonsekvensanalyser mer lätthanterliga, vilket kan leda till ett ökat antal 
utföranden.  De intervjuade tjänstemännen anser att tidsbrist, kostnadskrav samt 
kunskapsbrist är de största orsakerna till varför barnkonsekvensanalyser uteblir.  
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Inledning 
Hållbar utveckling är ett begrepp det talas om i dagens samhälle bland politiker, 
stadsplanerare och företag. För att skapa ett i helhet hållbart samhälle krävs det att 
ekologiska, ekonomiska samt sociala aspekter tas i beaktande (Nationalencyklopedin 
Hållbarhet 2015).  
 
Att alla samhällets individer får komma till tals, även barnen, är en del av att främja 
den sociala hållbarheten (Hedman 2009). Vid stadsutvecklingsåtgärder ska 
medborgare enligt plan- och bygglagen (PBL) kunna delta genom samråd. Dock är 
dessa samråd till största del anpassade för vuxna och barn kan därför ha svårt att delta 
i medborgardialogen (Hedman 2009).  
 
Förenta Nationerna (FN) skapade 1989 barnkonventionen, vilken syftar till att barns 
bästa och att alla barn skall få uttrycka sin åsikt i de frågor som berör dem 
(Barnkonventionen 2015). Då barn har svårt att delta i samråd och därför inte får 
komma till tals kan det medföra att dagens samråd bryter mot barnkonventionen.   
 
Denna uppsats undersöker hur en stadsplanerare kan se på staden ur ett 
barnperspektiv samt metoder för hur en vuxen kan förstå och inkludera barnens 
perspektiv i stadsplaneringen. 

Bakgrund 
Dagens samhälle präglas av urbanisering (Nordström 2013). Ett ökat antal 
barnfamiljer bor kvar i innerstaden till följd av att färre väljer att flytta ut till 
villaförorter. Fler barn bor och växer därför upp i dagens täta stadsmiljö, en miljö 
vilken främst är anpassad och utvecklad för bilismen, vuxna och ett högt tempo 
(Nordström 2013). 
 
Den täta och blandade staden ses idag som den rätta stadsplaneringen (Nordström 
2013). Diversifierad, urban, miljövänlig och barnvänlig anses den, dock offras 
grönområden och lekplatser till följd av förtätningen (Nordström 2013). Forskning 
visar att ju tätare stadsmiljö desto fler restriktioner kring barnens utevistelse sätter 
föräldrarna upp. Detta då en tät stad ofta innebär mer trafik, färre grönytor och 
områden lämpade för lek, varför föräldrarna blir oroliga när barn visas utomhus 
ensamma (Cele 2013).   
 
Planering av samhället sker av och främst för vuxna säger Eneskjöld1. Vidare sägs att 
möjlighet finns att påverka stadsutvecklingsprocessen, dock är dessa möjligheter 
anpassade för vuxna vilket medför att barnens åsikter inte blir hörda trots att barn är 
mer begränsade i sin vardag och därför påverkas mest av förändringar i närmiljön. 
Inte minst med den rådande förtätningen av staden som sker idag då grönytor och 
områden för fri lek prioriteras bort för att ge plats åt nya bostadshus. Lekplatser 
hamnar lågt på prioritetslistan vilket leder till att de sällan används eller täcker 

1 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
 

  5 

                                                 



 
 
 
 
barnens behov och efterfrågan (Eneskjöld 2015). Vilket även boverket styrker med 
följande citat.   

”Tyvärr är det ofta så att lekredskapen sätts in som en slutlig 
fas i planeringen för att ge en illusion av att man räknat med 
och tänkt på barnen. När man ser hur lekredskapen 
missbrukas och sätts ut i långa enformiga rader totalt utan 
sammanhang med miljön i övrigt, kan man inte undgå att 
betrakta dem som monument över hur lite planerare och andra 
makthavare vet om hur barn fungerar.” (Boverket 2000:55) 

Barn har på många sätt lättare att uttrycka sina känslor mer spontant än vuxna, de har 
ännu inte påverkats lika mycket av normer eller lärt sig att blockera sina känslor (Cele 
2013). De uppfattar omgivningen på ett annat sätt än vuxna, rent fysiskt men även 
emotionellt. Tillexempel en översvämmad dagvattenhantering, vilket medför 
vattenpölar, kan uppskattas och utnyttjas av barn. Dagens stadsplanerare kan dra nytta 
av barnens perspektiv för att få en mer mångsidig aspekt och därmed skapa ett 
hållbarare samhälle (Cele 2013). I februari 2014 startades ”Staden i ögonhöjd” av 
Stockholm Stad, en projektgrupp vilken arbetar med att involvera 
barnkonsekvensanalyser i dagens stadsplanering säger Klingwall1. Vidare är målet att 
barnkonsekvensanalyser, vilket beskrivs närmare i ett senare kapitel, involveras i 
planeringen likt en miljökonsekvensanalys eller bullerutredning. 
 
År 1989 formulerade FN barnkonventionen vilken syftar till att ge alla barn rätten att 
få uttrycka sin mening och behandlas med respekt samt att barnets bästa skall komma 
i främsta rummet vid de åtgärder som berör barnet (Barnombudsmannen 2015). 
Sverige ratificerade 1990. Redan 2001 skapades en modell av Barnombudsmannen 
som stöd åt kommuner, landsting och statliga myndigheter för att vid beslut beakta 
barnets bästa och då också utföra en barnkonsekvensanalys. Denna innefattar fem 
steg, kartläggning, beskrivning, analys, prövning med beslut och utvärdering. 
Modellen kräver dock en uppdatering då den ej beskriver ett systematiskt arbetssätt 
utan endast påvisar vad som bör uppmärksammas i analysen (Barnombudsmannen 
2015). Uppfattningen om hur en barnkonsekvensanalys görs och vad den innehåller är 
något oklar idag säger Klingwall2.  

Syfte 
Att undersöka hur barns perspektiv inkluderas i stadsplanering samt hur detta 
påverkar stadens utformning. 

Frågeställning 
• Hur kan barnens perspektiv på stadens struktur påverka stadsplaneringen?  
• Hur används barnperspektiv idag inom stadsplaneringen?  
• Hur planerar vi en trygg stad idag, är barns intressen inkluderade i den 

planeringen? 
• Är det barnens perspektiv eller vuxnas definition av barnperspektivet som 

används i dagens stadsplanering? 

1 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
2 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
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Disposition 
Uppsatsen inleds med bakgrundsfakta och övergripande syfte och frågeställning för 
att ge en uppfattning av innehållet. Därefter beskrivs de metoder vilka används vid 
undersökning av ämnet och efterföljs av redogörelse för teori och avgränsningar som 
anses relevanta för uppsatsen. Sedan beskrivs fem metoder som kan användas vid 
undersökning av barnperspektivet. Två fall presenteras därefter där två av dessa fem 
metoder använts i praktiken. Fallen analyseras utifrån formulerad frågeställning och 
resonemang förs kring involvering av barn i stadsplaneringen. Därefter appliceras 
fallen på generella metoder och en slutsats kring uppsatsen formuleras.  

Metod 
Forskaren bör vara medveten om att val av metod påverkar resultat, det är därför 
viktigt och grundläggande att denne försöker se objektivt på och inte värderar eller 
analyserar resultat och fakta i teoriavsnittet (Svensson & Ahrne 2011). Detta hanteras 
och utvecklas istället i analysen. Transparens och trovärdighet bör vara genomgående 
i uppsatsen och för att styrka detta bör inget undanhållas eller förvrängas. För att 
säkerställa kvalitativ noggrannhet kan även flera olika metoder användas, 
undersökningens reliabilitet styrks därigenom, detta kallas triangulering (Svensson & 
Ahrne 2011).  
 
Triangulering användes i denna undersökning då två olika metoder vid insamling av 
data brukades, litteraturstudie samt intervju. Insamlad data användes sedan med ett 
reflekterande förhållningssätt vid en kvalitativ undersökning av två pågående projekt. 
Projekten valdes ut i samråd med intervjupersonerna då information och dokument 
främst har inhämtats vid intervjutillfällena. Extra fokus lades därför vid val av 
intervjupersoner, både kommunalt anställda och från konsultföretag, för att ge olika 
information och infallsvinklar på frågorna och studiedokument för att styrka 
reliabiliteten.  
 
Två exempel har undersökts där barnkonsekvensanalys utförts. Ena exemplet är ett 
projekt på Södermalm i Stockholm, vars namn hålls anonymt på beställarens begäran. 
Andra exemplet är projektet Nya Slussen i Stockholm. Projekten valdes då det har 
utförts barnkonsekvensanalyser på båda planerna, dock i olika skala och i olika 
planeringsskeden på projektet.  
 
En litteraturstudie gjordes för att undersöka olika metoder som används för att 
involvera barn i stadsplaneringen och undersöka barns perspektiv på staden. 
Informationen dessa undersökningar ger kan hjälpa vuxna, och där med planerare, att 
förstå hur barn uppfattar sin närmiljö, vilket ger det så kallade barnperspektivet. 
Definition av de begrepp vilka ansågs relevanta för uppsatsen genomfördes också 
med en litteraturstudie. Begreppen grundas i teorier framtagna vid tidigare forskning 
och appliceras här på den egna empirin. Litteraturen har främst bestått av 
examensarbeten och forskarartiklar kring barn inom stadsplaneringen samt dokument 
från olika myndigheter. Inläsningen skedde främst i förstudiet till uppsatsen då 
begrepp reddes ut, insamling av information gjordes och kunskapen breddades. 
 
För att undersöka hur barnperspektivet tas fram och används i dagens 
samhällsplanering gjordes tre kvalitativa intervjuer. En med beteendevetare 
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Madeleine Eneskjöld på konsultföretaget Tyréns samt en med landskapsarkitekt Lisa 
Klingwall på Stockholm Stad, dessa två skedde vid avtalat möte. Även en 
telefonintervju med Åsa Lindgren, expert på social hållbarhet på Sweco har gjorts. 
Telefonintervjun fokuserade mest på resultatet från barnkonsekvensanalysen vid 
bygget av Slussen. Intervjuerna spelades in för eget burk och transkriberades sedan 
för att göras mer lätthanterliga. 
 
Vid intervjuerna har hänsyn tagits till att forskaren påverkar resultatet, varför öppna 
frågor valdes samt extra fokus lades på att låta intervjupersonen tala fritt och 
obehindrat (Svensson & Ahrne 2011). Intervjupersonen får då möjlighet att utveckla 
svaren och får därmed tillgång till att fritt uttrycka åsikter, vilket annars kan missas. 
Några få standardfrågor användes dock för att hålla intervjun fokuserad krig önskat 
material (se intervjufrågor i bilaga 1). 
 
De intervjuade ses inte som studiepersoner utan som representanter för de utvalda 
studieområdena samt kunniga inom ämnet. Utifrån dessa intervjuer gjordes en 
jämförelse mellan två fall där de intervjuade parterna varit inblandade. Jämförelsen 
består i att undersöka syfte och vilka metoder som används i de aktuella fallen. 
Därefter analyseras hur tillvägagångsättet kan ha påverkat resultatet, om barns syn på 
staden kan hjälpa till att identifiera otrygga och dåliga platser i staden samt skapa 
trivsamma miljöer. 

Teori och avgränsningar 
Nedan definieras några teorier och avgränsningar vilka anses relevanta för uppsatsen. 
Begreppen som definieras är följande i kronologisk ordning: hållbar utveckling, 
planera för en trygg stad, miljökonsekvensanalys, medborgardialog, planerare, barn, 
barnkonventionen, barns omgivning samt barns perspektiv. Detta för att ge 
grundläggande förkunskaper och förståelse för fortsatta resonemang och diskussioner 
i uppsatsen. 

Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling lanserades i Brundtland rapporten 1987 
(Nationalencyklopedin Hållbarhet 2015). Det finns många olika definitioner av detta 
begrepp, i Brundtland rapporten definieras hållbar utveckling som följer. 
  
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Nationalencyklopedin 
Hållbarhet 2015) 

 
Vilket innebär en utveckling där långsiktighet och ett globalt helhetsperspektiv 
används. En indelning inom aspekten hållbarhet finns där denna vanligtvis delas in i 
ekologisk, ekonomisk samt social. Ibland räknas även kulturell hållbarhet med som en 
aspekt (Nationalencyklopedin Hållbarhet 2015). Kommuner och företag arbetar med 
frågor kring hållbar utveckling på olika sätt och med skiftande tolkningar av 
begreppet. Sverige formulerade 2002 en strategi för att arbeta mot en hållbar 
utveckling vilken innehåller fyra strategiska utmaningar att arbeta för, se tabell 1 
(Nationalencyklopedin Hållbarhet 2015). 
 
 
 

  8 



 
 
 
 
Tabell 1 Hållbarhetsperspektiv (Nationalencyklopedin Hållbarhet 2015). 
 Hållbarhetsperspektiv 
1:  Att bygga samhället hållbart med ett långsiktigt perspektiv. 
2: Stimulera en god hälsa för alla och på lika villkor.  
3: Möta den demografiska utmaningen.  
4: Främja en hållbar tillväxt. 
 
Barnperspektivet är, enligt barnombudsmannen, en central del i utvecklingen för en 
hållbar stad (Hedman 2009). Vidare skriver Hedman att för att främja första 
hållbarhetspunkten, att bygga med ett långsiktigt perspektiv bör kommande 
generationers rättigheter beaktas, alltså barnens. Vidare måste barn och unga 
innefattas av de demokratiska beslutsformerna vilka är byggda på delaktighet. Beslut 
kring den fysiska miljön omfattar och berör barn varför formerna för inflytande måste 
anpassas så att även barn kan delta (Hedman 2009). 

Planera för en trygg stad 
Att planera för en trygg stad kan på många sätt problematiseras och olika 
trygghetsaspekter kompletterar ofta varandra utifrån olika perspektiv (Cruse Sondén 
& Olsson 2014). Gångtunnel under en motorväg skapar tillexempel en trygghet från 
trafiken men kan upplevas som en mörk och otrygg tunnel. Stadsrummets och miljöns 
utformning är viktig, att kunna överblicka och lätt orientera sig i omgivningen medför 
trygghet. Miljöer vilka är omhändertagna och rena upplevs tryggare än omgivningar 
med skadegörelse och dålig skötsel (Cruse Sondén & Olsson 2014). Öppna gaturum 
med kaféer och restauranger som medför till liv och rörelse upplevs som tryggare än 
slutna och mörka områden och gaturum. De platser i det offentliga rummet som 
vuxna uppfattar som otrygga stämmer inte alltid överens med de platser vilka barn 
uppfattar som otrygga (Hedman 2009). 
 
Generellt uttryckt är det människorna i staden som skapar tryggheten, där det är liv 
och rörelse där uppfattas det också som tryggt (Cruse Sondén & Olsson 2014). Barn 
upplever ofta sin närmiljö som trygg, de bygger upp en bra lokalkännedom genom att 
använda platsen intensivt och upplever då denna plats som trygg (Van der Burgt 
2006). Därför kan ofta rumslig kompetens kring använda miljöer skapa en 
trygghetskänsla. Områden vilka inte har några barriärer, är lättorienterade och går att 
överblicka skapar därför trygghet (Van der Burgt 2006).  

Miljökonsekvensanalys 
En miljökonsekvensanalys grundas på en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilken 
redogörs för i 6:e kapitlet, miljöbalken. Krav på upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning ställs i plan- och bygglagen. Denna skall ge en samlad 
bedömning huruvida ett nytt projekt eller en åtgärd påverkar resurshushållning, miljö 
och hälsa samt identifiera och beskriva indirekta samt direkta effekter på omgivning, 
människor och djur (Naturvårdsverket 2015). Vid större projekt samt för de som kan 
förväntas skada miljön är det obligatoriskt att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. 
Dock rekommenderas det att involvera en miljökonsekvensbeskrivning i alla projekt 
(Tyréns 2015). 
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Medborgardialog 
Vid nya planförslag kan kommunen involvera och ta del av medborgarnas åsikter. 
Plan- och bygglagen redogör för en formell samrådsskyldighet vilken innebär att nya 
detaljplaner samt översiktsplaner måste ställas ut för allmänheten, detta kallas för 
samråd (Boverket 2015). I lagen skiljs inte vuxna och barn åt, alla medborgare skall 
ha samma rättigheter att redogöra för sina åsikter i samrådsskedet (Hedman 2009). 
Vid samråd av en ny detaljplan har kommunerna många gånger ett utarbetat 
planförslag där konsekvenser och ställningstagande redan gjorts. Det är därför ofta 
svårt att anpassa planen efter medborgarnas åsikter (Boverket 2015).  
 
Det finns ett flertal sätt att involvera medborgarna i planeringen. För att involvera 
barns perspektiv i planeringen bör kommunerna anpassa samrådet för barn och aktivt 
ta kontakt och bjuda in dem (Hedman 2009).   
 
Dialogprocessen kan delas in efter grad av inflytande, i en så kallad 
delaktighetstrappa, se tabell 2. Dock är processen oftast inte så renodlad att den endast 
innefattar en nivå (Boverket 2015). 
 
Tabell 2 Delaktighetstrappa (Boverket 2015) 
 
 

Delaktighetstrappa 

Nivå 1: Information, då medborgarna endast får ta del av informationen 
kring planen. 

Nivå 2: Förankring eller konsultation där medborgarna får lämna 
förslag eller synpunkter på olika alternativ.  
 

Nivå 3: Delaktighet, medborgarna får här delta i framtagandet av 
förslaget. Komma med egna förslag och argumentera för 
lösningar med en företrädare för kommunen. 
 

Nivå 4: Medbestämmande, här deltar medborgarna i besluten genom 
exempelvis en folkomröstning.  
 

Planerare 
En tjänsteman på ett konsultföretag, inom kommunal eller statlig förvaltning eller 
liknande kallas planerare och arbetar med stads- eller samhällsplanering 
(Nationalencyklopedin Planerare 2015). Med stadsplanering menas en plan för hur 
tätbebyggelse, alltså gator, torg och hus, i staden skall utformas, omformas och 
utvecklas (Nationalencyklopedin Planerare 2015). 
 
Samhällsplanering omfattar mer ett helhetsperspektiv och en övergripande planering 
och utveckling av stad och landsbygd. Vid planering vägs olika intressen och 
värderingar mot varandra där allmänhetens bästa skall stå i fokus 
(Nationalencyklopedin Planerare 2015). 

Barn 
Barn definieras enligt barnkonventionen som varje människa under 18 år 
(Barnombudsmannen 2015). Dock skiljer sig barns behov åt beroende på ålder varför 
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de även delas in i tre mindre grupper. Barn 0-5 år definieras som små barn, 6-12 år 
mellanstora barn och 13-18 ungdomar. 
 
Denna uppsats fokuserar mest på mellanstora barn då dessa är beroende av sin 
omgivning samt rör sig på egen hand i sin närmiljö (Boverket 2000: 19-20). Även 
små barn, 0-5 år, berörs till viss del då dessa också påverkas av förändringar i sin 
närmiljö (Boverket 2000: 19-20). 

Barnkonventionen 
Barnkonventionen är upprättad av FN (Förenta Nationerna) och syftar till att barnets 
bästa skall beaktas i alla beslut som berör barn. Det yttersta ansvaret för att Sverige 
uppfyller kraven har staten, genom regeringen, vilket innebär att alla myndigheter och 
kommuner har ansvar för att konventionen efterföljs (Hedman 2009). I strategin, 
uppsatt av regeringen, för att följa barnkonventionen ställs krav på kommuner att 
involvera barn och unga i samhällsplaneringen och utveckla barns delaktighet och 
inflytande. I det kommunala arbetet skall också barnperspektivet tydliggöras. FN 
ställer också krav på att barn skall involveras och delta i samhällsplaneringen för att 
utveckla en hållbar stad (Hedman 2009).    
 
Enligt konventionen skall barns behov, intressen och situation väga tungt (Hedman 
2009). Dock innebär det inte att barnens bästa alltid skall väga tyngst, motsättningar 
kan uppstå mellan mer övergripande samhällsintressen eller andra gruppers behov. 
Ekonomiska resurser är ofta en orsak, dock krävs då en sammanvägning av relevanta 
intressen från myndigheter (Hedman 2009). 
 
I dagsläget pågår en debatt om barnkonventionen skall bli lagstiftad i Sverige. Kritik 
från FN:s barnrättskommitté för hur Sverige följer barnkonventionen har flera gånger 
uppdagats (Unicef 2015). Brister i lagstiftning och praxis anses finnas skriver 
Heilborn (2015), Sverige har istället för att inkorporera konventionen i lagen valt en 
transformeringsmetod vilken innebär att våra lagar anpassas efter barnkonventionens 
bestämmelser. Unicef Sverige, vilket är en del av FN som arbetar för barns rättigheter 
i Sverige, anser att lagstiftning av barnkonventionen skulle medföra att barns 
rättigheter verkligen allvarsammas och att barns rätt att komma till tas skulle få större 
genomslagskraft (Heilborn 2015). Barnrättsperspektivet förväntas också involveras i 
varje beslutsfattares vardag och att en barnkonsekvensanalys innefattas i alla 
processer och beslut vilka berör barn (Barnkonventionen 2015). Barnkonventionen 
anses dock av vissa innebära svagare juridiska rättigheter gentemot barn jämfört med 
svensk lag (Heilborn 2015). 
 
Artiklarna 2,3,6 samt 12 kallas i barnkonventionen för huvudartiklar vilka kan ses 
som huvudprinciper och skall prägla övriga artiklar i konventionen när dessa läses, se 
huvudartiklarna i tabell 3 nedan (Barnombudsmannen 2015). 
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Tabell 3 Barnkonventionens huvudartiklar (Barnombudsmannen 2015) 

 
Barnkonventionens huvudartiklar 

Artikel 2 
 

Enligt barnkonventionens andra artikel skall alla barn och ungdomar 
behandlas lika, ingen skall diskrimineras vilket ställer krav på 
stadsplaneringen. Områden måste vara tillgängliga för alla oavsett 
ålder, handikapp eller socioekonomisk ställning.  

Artikel 3 Tredje artikeln redogör för att alla beslut som rör barn skall alltid 
fattas utifrån barnets bästa och varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt 
i de frågor då barnen berörs. En metod för att pröva detta är att göra en 
så kallad barnkonsekvensanalys vilket redogörs mer ingående i ett 
senare kapitel. 
 

Artikel 6 

 

Sjätte artikeln handlar om barnens rätt till den bäst möjliga utveckling 
och liv som är möjlig. Vilket kan appliceras på tillexempel säkerhet i 
trafiken och trygga gångstråk till och från skolan. 
 

Artikel 12 I tolfte artikeln tillförsäkrar konventionen att barn har rätt att 
formulera en åsikt samt att den lyssnas till. I alla frågor som rör barnet 
skall dennes åsikter således bli hörd och följdas i förhållande till 
mognad och ålder.  

 

Barns omgivning 
Barnens närmiljö förändras och blir större med åldern, yngre barn rör sig mest i och 
runt hemmet och blir ofta skjutsad till förskola/skola (Sellers & Lindberg 2002). Ju 
äldre barnet blir desto mer fritt blir rörelsemönstret när barnet är på egen hand. 
Behovet av lek och mötesplatser förändras således också med åldern, småbarn leker 
mest i lekplatsen nära hemmet och kräver mindre ytor. Mellanstora barn kräver större 
och mer utmanade lek ytor med bollplan och plats för fri lek. Tonåringar rör sig mer 
fritt och är därför flexibla med att hitta passande mötesplatser (Sellers & Lindberg 
2002). 

Barns perspektiv 
Med barnens perspektiv menas hur barn ser på och uppfattar staden och sin 
omgivning (Sellers & Lindberg 2002). Barns förhållningssätt sin till sin omgivning 
förändras med åldern och vad de uppfattar som närmiljö utvidgas när de blir äldre. 
Hur barn uppfattar sin närmiljö kan undersökas genom att intervjua barnen, undersöka 
vart de rör sig i sin omgivning samt hur de använder olika platser. Barn kan ha lättare 
att identifiera otrygga platser och osäkra gångstråk då de ofta är mer spontana i sitt 
sätt att uttrycka känslor säger Klingwall 1 , vuxna upplever många gånger samma 
känslor men undantrycker dessa. Vidare sägs att barn upplever design, former, ljus 
och grönska i omgivningen på ett sett som vi vuxna inte lägger märket till i dagens 
stressande samhälle 
 

1 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
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Begreppet barnperspektiv och barns perspektiv skils åt då barnperspektiv menas 
experternas och vuxnas perspektiv av vad som är barnens bästa, medan barns 
perspektiv formuleras av barnen själva och är alltså barnets åsikter om sitt eget bästa 
(Björklid 2007). Åtgärder och beslut är dock experternas uppgift då barn inte kan 
förväntas ha den kunskap som krävs kring alternativa lösningar och möjlighet till 
kritiskt tänkande (Björklid 2007). Däremot kan barn tillföra kunskap om sitt 
närområde angående rörelsemönster och behov. Barn från alla åldersgrupper har 
något att tillföra från respektives perspektiv, det är dock främst barn i skolåldern som 
involveras i samråd (Björklid 2007). I denna uppsats är barnens perspektiv resultatet 
från undersökningarna. Insamlat material och analys av barnens perspektiv är dock 
formulerat av vuxna och därför ur ett barnperspektiv.  

Metoder för undersökning av barns perspektiv 
Det finns många olika metoder att undersöka barnets perspektiv av staden och ingen 
metod är den korrekta vid alla lägen (Cifuentes Vargas 2011). Vid forskning och 
arbete med barn krävs en öppen och tillåtande miljö där barnen kan uttrycka åsikter 
utan att uppleva att de pratar med en auktoritär. Olika metoder får fram olika svar och 
vinklingar varför det ofta krävs fler metoder vid en undersökning. Frågas vart barn 
leker vid en rundvandring kan ett svar ges. Frågas istället vad de leker ges en mer 
detaljerad och nyanserad bild av hur och var leken sker (Cifuentes Vargas 2011). 
 
Lärare eller pedagoger sköter ofta urvalet av de barn vilka medverkar i 
undersökningen och formerar då grupper som arbetar bra tillsammans säger 
beteendevetare Madeleine Eneskjöld1. Dock påpekas att grupperna inte alltid fungerar 
bra ihop. Vid en undersökning Eneskjöld2 genomförde för länge sedan medverkade 
gymnasieelever och stämningen i gruppen blev då otrygg. Osäkerheten ledde då till 
att inga konkreta svar gavs och uppgiften istället skojades bort berättas vidare. 
Undersökningen syftade då till säkerhetsfrågor kring trafik. En av de medverkande 
hade en nära bekant som gått bort i en trafikolycka, varför ämnet blev extra känsligt. 
Det är därför viktigt att noga beakta vilka som medverkar i undersökningen, hur 
konstellationerna ser ut, att de faktiskt vill medverka och att de vet vad analysen berör 
för ämne säger Eneskjöld3.  
 
Vid val av några få barn ur t.ex. en klass bör beaktande tas att gruppen representerar 
klassen på ett bra sätt4. Detta kan göras genom bland annat en bra könsfördelning och 
att barnen är bosatta på olika områden utifrån aktuell plats, även etnisk bakgrund eller 
socioekonomisk ställning kan beaktas. Omständigheterna påverkar vilken eller vilka 
metoder som kan ses som bäst lämpad. Nedan presenteras fyra vanliga metoder 
(Cifuentes Vargas 2011).  

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys eller barnkonsekvensbeskrivning analyserar konsekvenser 
och påverkan en händelse eller ett beslut har på berörda barn (Björklid 2007:130). 

1 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
2 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
3 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
4 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
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Analysen skall vara utifrån barnets bästa och har som syfte att ge ett bättre 
beslutsunderlag samt att få beslutsfattarna att bli mer eftertänksamma vid viktiga 
beslut (Hedman 2009). Det finns vägledning i form av en lista med värdegrunder i 
barnkonventionen för hur barnets bästa avgörs. Dock finns ingen fastställd definition 
för detta då barnets bästa varierar utifrån förutsättningar och fall (Barnombudsmannen 
2015). Idag finns en modell för hur en barnkonsekvensanalys utförs, se figur 1 nedan. 
Den innefattar fem steg, kartläggning, beskrivning, analys, prövning med beslut och 
utvärdering. Dock innefattar inte modellen ett systematiskt arbetssätt utan endast 
påvisar vad som bör uppmärksammas (Barnombudsmannen 2015). Klingwall1 pålyser 
att det därför är svårt att veta vad en barnkonsekvensanalys skall innehålla och 
modellen bär uppdateras.   
 

 
Figur 1 Modell för utförande av barnkonsekvensanalys (Barnombudsmannen 2015) 

Barnchecklista  
Barnchecklista är ett hjälpmedel i form av en checklista vilken kan användas vid 
beslut som berör barn (Boverket 2000:136). Detta kan vara ett formulär med frågor 
som skall användas parallellt under hela projektets gång och hjälper till att utvärdera 
och belysa frågor som kan påverka berörda barn. Metoden kan användas vid arbete 
med att ta fram detalj- eller översiktsplaner (Hedman 2009). Avsikten med 
checklistan är att säkerställa inflytandet av barnperspektivet i arbetet. Listan medför 
dok inte en komplett involvering av barnperspektivet utan mer en grund att arbeta 
vidare på, tillexempel vid utvecklande av en barnkonsekvensanalys (Hedman 2009).    

Enkäter 
Enkäter anses vara den mest kostnadseffektiva lösningen och många barn kan 
innefattas i processen (Björklid 2007). Enkäterna skickas ut till skolor och barnen får 
svara på frågor från ett formulär under lektionstid. Lärarna blir informerade i förtid 
för att kunna ge nödvändig assistans (Björklid 2007). Flera problem kan dock uppstå 
med denna teknik. Dels bör konstruktionen på frågorna vara öppna och ställas på ett 
sätt där endast svaret ja respektive nej inte kan ges, för att ge ett mer innehållsmässigt 
svar. Barn kan också svara på frågorna utefter vad de tror förväntas av dem vilket inte 
kan kontrolleras eller diskuteras vid enkätundersökning. Att möjligheten till 
följdfrågor inte ges är också ett problem då detta medför begränsningar i insamlat 
resultat (Björklid 2007).   

1 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
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Barnspår 
För att undersöka hur barn rör sig och använder sitt närområde kan metoden barnspår 
användas (Cifuentes Vargas 2011). Barn ritar och visar på en karta hur de använder 
marken i närområdet. De berättar om otrygga platser, vart och hur de leker på olika 
platserna och hur de rör sig i området. Med denna information kan vuxna få en inblick 
i vad barnen anser om olika platser och hur de uppfattar sin omgivning. Detta kan 
även ge värdefull information om viktiga platser för barnen som vuxna kanske inte 
har uppfattat.  Dock visar barnens information endast användningen idag vilket 
medför att det är viktigt att även information från vuxna i området också samlas in 
och tas med i analysen. Även planerarnas egna erfarenheter och dokumentationer 
måste komplettera barnens för att det ska bli en komplett undersökning (Cifuentes 
Vargas 2011).  Nedan i figur 2 visas ett exempel från metoden barnspår där barnen 
markerat otrygga platser i området, figuren är ej kopplad till fallen i uppsatsen. 
   

 
Figur 2 Otrygga platser markerat på en karta från metoden barnspår (Nordlöf & Eneskjöld 2014) 

Stockholms Stads projektgrupp Staden i ögonhöjd har skapat en plattform på internet 
där Barnspår kan användas (Stockholm Stad 2015). Här kan förskolor och skolor på 
hemsidan markera på en karta platser som används med barnen. Kommentarer kan 
lämnas kring bland annat hur platsen används, vad som behöver förbättras med den 
och vad den aktuella platsen kallas (Stockholm Stad 2015). Ett exempel från 
hemsidan på hur Vitabergsparken markerats med denna metod och kommenterats 
visas i figur 3 nedan. Figuren är inte kopplad fallen i uppsatsen utan endast ett 
exempel på hur hemsidan Staden i ögonhöjd kan användas.   
 

 
Figur 3 Kommentarer om Vitabergsparken (Stockholm Stad 2015) 
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Rundvandring 
Rundvandring eller stadsvandring är en metod som kan komplettera barnspår 
(Cifuentes Vargas 2011). Här görs istället en rundvandring i aktuellt område med en 
begränsad grupp barn som får representera berörda barn i området (Cifuentes Vargas 
2011). På rundvandringen får barnen peka ut och visa platser i området med någon 
betydelse. Exempel på betydelsefulla platser kan vara bra lekplatser, pulkabackar eller 
en uppskattad dunge. Dåliga och otrygga platser pekas med fördel även ut för att få en 
så komplett bild av hur området uppfattas som möjligt. Genom att fråga barnen vart, 
hur och vad de använder olika platser till och hur de tar sig dit skapas en bra 
uppfattning om omgivningen (Cifuentes Vargas 2011). 

Empiri 

Att arbeta med barnkonsekvensanalyser 
På företaget Tyréns arbetar beteendevetaren Madeleine Eneskjöld1 bland annat med 
att ta fram barnkonsekvensanalyser. Efterfrågan på dessa kommer främst från 
exploateringskontor eller planarkitekter på kommuner men även från byggherrar, 
dock oftast på en kommuns begäran säger Eneskjöld1. Barnkonsekvensanalyserna 
fokuserar ofta främst på trafiksäkerhetsaspekter, hur ett geografiskt område används 
eller hur det upplevs ur barnens perspektiv. Uppgifter samlas in med hjälp av 
kvalitativa (fokusgrupper, deltagandeobservationer och intervjuer) eller kvantitativa 
(undersökningar och enkätstudier) utredningar. Insamlade uppgifter används för att 
konsekvensbeskriva en förändring eller ett planförslag. Därefter analyseras 
uppgifterna ur barnens perspektiv och behov för att kunna identifiera eventuella 
intressekonflikter vilket vägs in i processen, barnkonsekvensanalyser är en viktig del 
för demokratin säger Eneskjöld2.  
 

”Att låta barn komma till tals när det gäller utformningen av 
deras närmiljö är viktigt och bidrar till att fördjupa 
demokratin, utjämnar maktförhållanden och kan på sikt leda 
till en djupare samhällsförändring.“ säger Madeleine 
Eneskjöld3 

Fall 
Två fall undersöktes utifrån intervjuer vid avtalat möte, en med beteendevetare 
Madeleine Eneskjöld 4  på konsultföretaget Tyréns samt en med Lisa Klingwall 5 , 
landskapsarkitekt på Stockholm Stad. En telefonintervju med Åsa Lindgren6, expert 
på social hållbarhet på Sweco genomfördes även för att komplettera informationen 
kring projektet med Slussen. Fallen är ett område på Södermalm samt planen för Nya 
Slussen. 
 

1 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
2 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
3 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
4 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
5 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
6 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
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Barnkonsekvensanalysen utförd i området på Södermalm skedde i ett tidigt skede i 
byggprocessen, innan alla planer fastställs (Eneskjöld 2015). Denna utfördes för att 
undersöka hur ombyggnationen skulle kunna komma att påverka barnen i området 
samt om en bättre lösning kunde finnas säger Eneskjöld1. Vidare sägs att denna studie 
var förhållandevis liten och involverade endast ett fåtal barn från kringliggande 
skolor. Barnkonsekvensanalysen utförd på Nya Slussen skedde i ett sent skede då 
planen vunnit laga kraft. Endast gestaltning, detaljer och mindre förändringar 
undersöktes därför utifrån barnens perspektiv (Hamberg et.al 2013). Syftet med 
projektet resulterade därför i att ta reda på barns åsikter om Slussen idag och hur Nya 
Slussen kan bli mer barnvänlig. I detta projekt involverades hela 510 barn under en 
veckas arbete med workshops (Hamberg et.al 2013). 
 
Projekten skiljs åt på många sätt vilket ger materialet bredd och kan öka 
trovärdigheten. Det ger också bättre möjlighet till jämförelse och representation för 
hur barnkonsekvensanalyser används i dagens stadsplanering. Eftersom två enstaka 
fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten, även om dessa fall kan ses som två 
vitt skilda exempel, måste försiktighet tas vid slutsatsdragande utefter fallen.  

Barnkonsekvensanalys av ett område på Södermalm 
Nedan beskrivs en barnkonsekvensanalys, gjord på beställning av en byggherre, på ett 
område på Södermalm i Stockholm (Eneskjöld 2015). Inledningsvis beskrivs området 
och bakgrundsinformation. Därefter presenteras använd metod och övergripande 
frågeställningar. Avslutningsvis redogörs resultatet av barnkonsekvensanalysen.  
 
Den precisa orten hålls anonym på beställarens begäran. Beteendevetare Madeleine 
Eneskjöld2 beskriver området som ett välanvänt och uppskattat grönområde av barnen 
i området. Barnen beskrivs vara generellt sett nöjda med dagens utbud av lekytor i 
området, vilket innefattar både lekplatser med redskap samt grönytor och 
skogsområden med plats för fri och spontan lek. Till följd av förtätningen i området 
skall nya bostäder byggas på det aktuella grönområdet, vilket reducerar platsen för fri 
lek (Eneskjöld 2015). Stockholms stadsbyggnadsnämnd krävde därför en 
barnkonsekvensanalys. Syftet med barnkonsekvensanalysen var att bedöma vad ny 
bebyggelse på angiven plats kan få för konsekvenser för barn i området (Eneskjöld 
2015). 
 
Metoden som använts i detta fall var fokusgruppintervju med barn från en 
förskoleklass samt barn från årskurs 5 och 6. Vuxna från skolan samt från en 
idrottsförening i området intervjuades också per telefon för att föra barnens talan 
(Eneskjöld 2015). Skolorna låg alla i anslutning till grönområdet och området 
användes ibland vid idrottslektioner (Eneskjöld 2015). En förskola kontaktades även 
men nekade erbjudandet om att delta på grund av tidsbrist. Eneskjöld3 påpekar hur 
detta kan påverka barnkonsekvensanalysen negativt då perspektivet från den yngre 
gruppen av barn faller bort, detta kommenterades i barnkonsekvensanalysen.  

1 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
 
2 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
3 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
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Totalt medverkade åtta elever i projektet och könsfördelningen var jämn, urvalet av 
dessa elever sköttes av ansvarig lärare. Projektet var ganska litet i detta fall varför 
fokusgruppintervjuer med endast två grupper från skolorna involverades säger 
Eneskjöld1. Vidare sägs att det kan vara bra med involvering av fler barn för att få en 
mer nyanserad bild av området, dock innebär fler barn inte alltid mer information.  
 

”Det är ofta budgeten som sätter begränsningen för hur 
många intervjuer man kan göra, jag upplever också att man 
inte alltid får så mycket mer information, man lägger på några 
fler men sen så pikar man, då får du bara samma information. 
Hade det tillexempel legat en skola till i området så hade det ju 
varit intressant. Jag hade velat ha två barngrupper med 
blandat och sen den där förskolan.” säger Madeleine 
Eneskjöld1  

 
Vid fokusgruppintervjun användes en intervjuguide med följande övergripande 
frågeställningar (Eneskjöld 2015):  
 

• Barnens övergripande rörelsemönster i området, vid skoltid och fritid, 
dag och kvällstid, vinter och sommar. 
 

• Användningsområden för befintliga grönytor, lekplatser och 
skogsområden med ett särskilt fokus på aktuellt kvarter. 

 
- Var leker barnen? 
- Hur leker barnen? 
- Vilka platser upplevs som bra respektive dåliga? 

 
• Barnens önskemål och förväntningar på den framtida utvecklingen av 

området. 
 
Inledningsvis fick barnen information om varför deras åsikter var viktiga och syftet 
med projektet2. Därefter, med hjälp av en karta, fick barnen berätta om och peka ut 
deras rörelsemönster i området samt till och från skolan, kan ses i figur 4 nedan. 
Viktiga områden för lek och aktivitet markerades också (Eneskjöld 2015). Otrygga 
platser identifierades på kartan av barnen och en ”ofräsch” park i området utpekades 
som speciellt otrygg säger Eneskjöld3. Vidare sägs att barnen uttryckte att det i första 
hand var andra människor som bidrog till otrygghet, inte trafik eller platsen i sig. Det 
vuxna säger, det lyssnar barnen till dock beter sig inte barn som vuxna i tillexempel 
trafiken då de ofta är mer spontana i sitt rörelsemönster och tankesätt sägs vidare. 
 

1 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
2 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
3 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  

  18 

                                                 



 
 
 
 

 
Figur 4 Fokusgruppintervju med barn (Nordlöf & Eneskjöld 2014) 

Barnkonsekvensanalysen resulterade i att en konflikt ur barnens perspektiv belystes 
mellan planförslaget och barnens åsikter då planen innebär en reducering av 
grönområden och plats för fri lek i området (Eneskjöld 2015). Bland barnen uttrycktes 
en speciell uppskattning till det aktuella området då det var en fri yta, ingen ägde 
platsen och det fanns inga begränsande lekställningar eller dylikt säger Eneskjöld1. 
Vidare påpekas att öppna gräsytor leder till att fantasifull lek gynnas, vilket även 
skogsdungen som ligger i anknytning till gräsytan främjar. Planområdet används idag 
till många aktiviteter så som åka pulka på vintern, spela fotboll på sommaren, träna 
agility med hundar samt till idrottsaktiviteter under skoltid. Platsen skulle därför bli 
saknad då inget aktuellt område som kan utgöra ett fullgott alternativ för att ersätta 
ytan finns i dagsläget (Eneskjöld 2015).    
 
Byggherren skall rusta upp två lekparker i området som kompensation för det 
minskade grönområdet vilket kan ses som en positiv utveckling ur ett barnperspektiv 
för området (Eneskjöld 2015). Dock upplevde de äldre barnen att motsvarande plats 
för fri lek och bollspel i området saknades och förslag lämnades på att även 
ombyggnation av en grusplan till en gräsplan i närheten till området skulle göras 
(Eneskjöld 2015). Beslut kring detta övervägdes av byggherren. Eneskjöld2 belyste 
även att det fanns en oro bland de intervjuade barnen att grönområden och plats för fri 
lek succesivt skulle bli färre i området med den rådande förtätningen. De lekplatser 
som byggs är främst anpassade för mindre barn och organiserad lek, det efterfrågades 
mer varierade lekplatser för fri lek knutna till grönstråk sägs vidare. Olika människors 
behov ställs mot varandra, Stockholm växer och prioriteringar måste därför göras 
säger Eneskjöld3. Vidare sägs att som konsult är det inte okej att påpeka att bygget är 
otänkbart, så uttrycker man sig inte som konsult. Istället påpekas konsekvenserna av 
bygget samt råd och förslag ges utifrån barnkonsekvensanalysen på vad som kan 
göras istället, hur samhället kan utvecklas och ta till vara på allas intressen säger hon. 
 

”En konsult kan inte göra annat än att påpeka konsekvenserna av 
projektet och ge förslag på bättre lösningar. En 
barnkonsekvensanalys medför inga krav eller juridiska 

1 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
2 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
3 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
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skyldigheter, det kan därför uppstå konflikter mellan resultatet 
från barnkonsekvensanalysen och planen.” säger Eneskjöld1  

 

Barnkonsekvensanalys av Slussen 
Nedan beskrivs en barnkonsekvensanalys utförd på projektet med Nya Slussen. Först 
presenteras relevant bakgrundsinformation, därefter beskrivs utförande och metod. 
Slutligen presenteras resultatet i form av bilder (se figur 5,6 och 7) samt beskrivet. 
 
Projektet Nya Slussen hade pågått i många år när följande barnkonsekvensanalys 
gjordes säger Lindgren2. Sweco utförde analysen på uppdrag av Stockholms Stad 
(Hamberg et.al 2013). Detaljplanen hade vunnit laga kraft när 
barnkonsekvensanalysen genomfördes, varför projektet mer fokuserade på detaljer, 
gestaltning och innehåll. Detta resulterade i att syftet med projektet var att ta reda på 
barns åsikter om Slussen idag och hur Nya Slussen kan bli mer barnvänlig (Hamberg 
et.al 2013).  
 
Åsa Lindgren 3  expert på social hållbarhet pålyste för flera år sedan att en 
barnkonsekvensanalys behövde utföras på projektet med Nya Slussen, då anställd på 
Trafikverket. Dock bemöttes förslaget med svaret att det inte vistas tillräcklig många 
barn kring Slussen sägs vidare. Runt fem år senare när Lindgren4 bytte från att arbeta 
på Trafikverket till att bli konsult på Sweco hade projektgruppen tänkt om och hon 
tillfrågades då att bli uppdragsledare för projektet. Hösten 2013 utfördes denna 
tillsammans med två andra konsulter inom Sweco (Hamberg et.al 2013).   
 
Undersökningen genomfördes i en lokal på Slussen inhyrd för detta syfte under en 
vecka (Hamberg et.al 2013). En inbjudan skickades på mail till 40 grundskolor i 
Gamla Stan och på Södermalm, vilka ansågs påverkas mest av ombyggnationen. 
Klasserna bjöds in till att besöka kontoret under en timmes tid. Inledningsvis hölls en 
presentation av dagens samt Nya Slussen med frågestund.  Därefter fick barnen 
besöka tre stationer för att presentera sitt perspektiv på Slussen (Hamberg et.al 2013).  
 

• På station ett fick barnen en digital enkät med frågor kring 
användningen av Slussen i dagsläget. Vad de ansåg var bra samt dåligt, 
hur de tar sig till och från Slussen, hur ofta de vistas där samt var de är 
på väg när de korsar Slussen, åsikter om nuvarande Slussen kan ses i 
figur 6 nedan. 

 
• Vid station två fick barnen placera ut pluppar på en bild av Nya 

Slussen. Dessa olikfärgade pluppar symboliserade olika åsikter och 
egenskaper. Röd plupp symboliserade dåliga platser, Grön plupp stod 
för bra platser och Blå plupp innebar att barnet ville förmedla en fråga 
eller annan åsikt. Antal pluppar per elev och bild var obegränsat, 
resultat kan ses i figur 5 och 7 nedan.    

1 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
2 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
3 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
4 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
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• På tredje stationen fanns stora ritpapper där barnen fick visualisera vad 
de ville ha i det nya glashuset, hur de ville använda Katarinaparken, 
vad de vill ha för funktioner på Nya Slussen m.m (Hamberg et.al 
2013).  

 

 
Figur 5 Barns åsikter om Nya Slussen (Hamberg et.al 2013) 

Lärarna fick också lämna åsikter och synpunkter för att komplettera barnens 
perspektiv, exempel på dåliga aspekter kan ses i figur 6 nedan. Besök gjordes även på 
en gymnasieskola i området för ytterligare perspektiv (Hamberg et.al 2013). Totalt 
deltog 450 barn från grundskolan, 40 gymnasieelever, 20 förskoleelever samt 25 
lärare i undersökningen. En observationsstudie genomfördes även under en dag för att 
kartlägga hur barn och ungdomar använder Slussen (Hamberg et.al 2013). 
Genomförande skedde under 4,5 timmar vid rusningstrafik på de tre platser vilka 
bedömdes vara mest betydelsefulla och använda av barn1. 

 
 

 

 

 

 

  

Figur 6 Åsikter om nuvarande Slussen från workshop (Hamberg et.al 2013) 

Observationsstudien resulterade i att en uppskattning kunde göras att ca 4500 barn 
använder Slussen varje dag2. Främst som bytespunkt för att resa vidare, Slussen i sig 
är sällan målet. Det uppmärksammades också att barn så unga som 8-9 år rör sig 
ensamma kring Slussen (Hamberg et.al 2013).  

1 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
2 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
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Barnkonsekvensanalysen resulterade i att några nya punkter kring aspekter vid 
ombygget av Slussen belystes berättar Lindgren1. Vidare sägs bland annat att Nya 
Slussen bör vara mer utformat ur ett barnperspektiv med säkra korsningar och 
lättorienterbart. Dagens tunnlar under Slussen, bland annat Gula Gången, belystes 
vidare som speciellt otrygga och ej anpassade för barn. Mötesplatser för alla 
åldersgrupper bör skapas och invitera till rörelse då detta upplevs som en trygghet för 
barn. Att Slussen inte lägre skall vara en bytesplats utan istället en mötesplats 
(Hamberg et.al 2013).  
 
I Katarinaparken, en park i anslutning till Slussen, fanns det önskemål om 
utomhusgym, lekplats och möjlighet till att fika berättar Lindgren 2 . Utefter 
barnkonsekvensanalysen ändrades utformningen för Katarinaparken och en gräsyta 
planerades för bland annat picknick sägs vidare. Även planer för anläggning till 
aktiviteter så som parcour (en sport) och skateboardramp uppdagades, dock främst 
anpassade för ungdomar och ej för yngre barn (Hamberg et.al 2013). Ett önskemål, 
vilket alla åldersgrupper efterfrågade, var en badplats vid Slussen. Många barn 
önskade också gratisaktiviteter, tillexempel galleri i glashuset där barn kan ställa ut 
sin egen konst säger Lindgren3. Vidare sägs att detta dock kan prioriteras bort då 
Stockholms Stad antagligen överlåter projektet med glashuset till ett ickekommunalt 
bolag. Byggherren vill troligtvis tjäna pengar på fastigheten varför gratisaktiviteter 
kan komma att prioriteras bort, förklaras avslutningsvis. 
 
Under byggtiden fanns önskemål om tillfälliga lösningar med t.ex. skateboardramper 
och utsmyckningar för att skapa en trivsammare miljö (Hamberg et.al 2013). 
Önskemål om möjlighet till att se in på byggarbetspalsen för att kunna följa arbetet 
uttrycktes även. Att kollektivtrafiken skulle fungera bra under byggtiden var också en 
genomgående åsikt hos alla åldersgrupper (Hamberg et.al 2013). Det var också viktigt 
att trafikseparera för att skapa en trygg miljö och att cyklister och gående skulle 
prioriteras framför fordonstrafik. Lindgren 4  pålyser att problem kring gång- och 
cykeltrafik identifierades i analysen, en lösning togs fram där gångtrafikanter 
prioriterades, vilket också prioriterar barn.  
 
I den tidigare planen fanns förslag om att öppna upp mot vattnet och göra det mer 
tillgängligt5. Dock problematiserades detta i barnkonsekvensanalysen då många barn 
upplevde det som otryggt med öppna stråk mot vattnet (Hamberg et.al 2013). Förslag 
som räcke eller staket diskuterades därför, vilket kan ses i figur 7 nedan, dock har det 
ännu inte bestämts hur detta skall lösas men säkerhetsperspektivet har belysts i 
projektet. 
 

”Man har fått upp ögonen för vatten och barn, det behövs en 
medveten planering och strategi för hur man skall göra med 
det här. Man öppnar ju upp mycket mer mot vattnet än vad det 

1 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
2 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
3 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
4 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
5 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
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är nu. Människor kommer ju närmare vattnet och då även 
barn.” säger Åsa Lindgren1 

 
Lindgren1 påpekar att det är svårt att veta exakt vad barnkonsekvensanalysen på Nya 
Slussen har gett för resultat jämfört med om den inte gjorts, det har dock medfört att 
barnperspektivet involverats i projektet på ett sätt som inte gjordes innan. Vidare 
pålyses att flera ledord från barnens åsikter, se figur 7 nedan, vilka finns i 
barnkonsekvensanalysen inkluderades i planen för Nya Slussen. Exempelvis att skapa 
en trygg plats som gynnar aktiviteter för barn och att Slussen skall bli en mötesplats 
istället för att vara en bytesplats, ett område där man vill vistas nämns.  
 

 
Figur 7 Barns åsikter om Nya Slussen (Hamberg et.al 2013) 

Efter riksdagsvalet var det många som ville stoppa ombyggnationen av Slussen säger 
Lindgren 2 . Vidare sägs att barnkonsekvensanalysen på Slussen idag samt 
barnkonsekvensanalysen för Nya Slussen skickades då, tillsammans med andra 
dokument, till expertgrupperna bakom protesterna för att belysa vikten av 
ombyggnationen ur ett barnperspektiv. Protesterna minskade och Lindgren3 pålyser 
med detta exempel vikten av att genomföra barnkonsekvensanalyser för att belysa 
barnperspektivet, speciellt på större projekt.  
 

”Enligt mig är inte själva rapporten det som kommer göra 
mest skillnad, utan det är att få upp folks blickar för det här 
med barnperspektivet.” säger Åsa Lindgren.4 

Analys 

I följande avsnitt analyseras de två barnkonsekvensanalyserna utförda i området på 
Södermalm samt på projektet med Nya Slussen, dessa beskrivs i tidigare 
empiriavsnitt. Analysen delas upp efter metodavsnittets frågeställningar och 
analyseras utifrån de separata frågorna. Frågeställningarna analyseras med fokus på 
jämförelse mellan de två projekten. Dessa kopplas även till teori samt information 

1 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
2 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
3 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
4 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
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från intervjuerna. Fokus ligger främst på de aspekter vilka är av störst intresse med 
hänseende till studiens syfte och frågeställning.  

Hur kan barnens perspektiv på stadens struktur påverka planeringen?  
Att se på staden ur ett barns perspektiv kan hjälpa stadsplaneraren att skapa en hållbar 
stad för alla. Där barn trivs, där trivs även vuxna, säger landskapsarkitekten Lisa 
Klingwall1.  

Barnkonsekvensanalysen utförd i området på Södermalm visade på att barnen var 
nöjda med dagens utbud av lekplatser i området, vilket markerades och 
uppmärksammades under processens gång2. Även otrygga platser uppmärksammades, 
vilket planerarna av området kan dra lärdom av och åtgärda vid ombyggnationen. 
Barnkonsekvensanalysen resulterade i detta fall inte i att byggnationen av 
flerbostadshuset flyttades eller ändrades, även om analysen påvisade att barnen i 
området skulle påverkas negativt av planen säger Eneskjöld3. Vidare påpekades att 
vissa byggherrar endast genomför barnkonsekvensanalyser när de måste, eftersom det 
innebär mer arbete som inte medför någon extra inkomst. Analysen resulterade inte i 
att projektet förändrades vilket kan ha berott på att byggherren inte hade något 
egenintresse i utförandet av barnkonsekvensanalysen. Den hade därför kanske inte 
utförts om det inte vore för kravet från Stockholms stadsbyggnadsnämnd4. Vilket kan 
kopplas till tesen kring kostnadskrav som en orsak varför analysen uteblir. Utifrån 
studien kan kravet från Stockholms stadsbyggnadsnämnd att utföra en 
barnkonsekvensanalys ifrågasättas om inte också krav på att resultatet tas i beaktande 
vid fortsatt planering inträder. Då involvering av barn kan vara problematiskt och 
medför behov av uppföljning och återkoppling till barnen5. Att införa krav på att 
resultatet på något sätt används när en barnkonsekvensanalys görs kan därför vara en 
utveckling.    

En oro bland barnen belystes i barnkonsekvensanalysen för området på Södermalm, 
kring huruvida plats för fri lek och grönområden skulle reduceras i takt med att 
området förtätas6. Forskning visar att tätare stadsmiljö leder till fler restriktioner från 
föräldrarna kring barns vistelse utomhus (Cele 2013). Vilket tyder på att oron från 
barnen ej är obefogad. Tätare stadsmiljö och färre grönområden är alltså något barn 
känner oro kring, ett barnperspektiv vilket planerare kan dra lärdom av och involvera 
i dagens stadsutveckling. Enligt denna begränsade undersökning förbiser projektet 
också barnkonventionens tredje och sjätte artiklar. Att alla beslut vilka involverar 
barn skall göras utifrån barnens bästa och att alla barn skall ha rätt till bästa möjliga 
utveckling och liv (Barnombudsmannen 2015).  
 
Barnkonsekvensanalysen på Slussen medförde att många punkter kring planeringen 
av Nya Slussen pålystes och utvecklades ur ett barnperspektiv7. Bland annat säkrare 

1 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
2 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
3 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
4 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
5 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
6 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
7 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
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korsningar, bättre orienterbarhet, fler planerade lekplatser, möjligheter att fika samt 
önskemål om grönområden och mötesplatser för att skapa liv och rörelse. 
Trafiklösningar där gående och cyklister prioriteras ändrades också utefter 
barnkonsekvensanalysen (Hamberg et.al 2013). I enighet med denna uppsats skapar 
dessa aspekter en tryggare stadsmiljö varför flertalet av invånarna kan tänkas 
uppskatta utvecklingen ur barnperspektivet (Hedman 2009). Dessa 
stadsutvecklingspunkter kan också jämföras med de fyra hållbarhetsperspektiven (se 
tabell 1) där alla önskemål främjar en hållbar utveckling (Boverket 2015).  

Otrygga platser likt tunneln, kallad Gula Gången, under trafikplatsen vid Slussen 
belystes även1 vilket kan jämföras med forskning kring trygg stadsplanering. Slutna 
gaturum, dålig orienterbarhet och platser som inte går att överblicka upplevs otrygga 
(Cruse Sondén & Olsson 2014). Barnens upplevelse av otrygga platser kring Slussen 
överensstämmer alltså i detta fall med forskning kring vad som allmänt upplevs som 
otryggt. Barnens perspektiv kan därför enligt denna aspekt leda till en tryggare stad 
för alla.   

Många barn efterfrågade gratisaktiviteter kring Slussen (Hamberg et.al 2013). 
Tillexempel konsthall i Glashuset, byggnaden vilken skall byggas på Nya Slussen, 
med möjlighet att ställa ut egenskapad konst. Dock kan Glashuset bli ett projekt där 
lönsamhet prioriteras framför gratisaktiviteter anpassade för barn, säger Lindgren2. 
Gratisaktiviteter är tillgängliga för alla vilket barnkonventionens andra artikel 
förespråkar, alla barn skall behandlas lika och ingen skall diskrimineras 
(Barnombudsmannen 2015). Om projektet med Nya Slussen prioriterar aktiviteter 
vilka kostar pengar kommer därför barnkonventionens andra artikel att förbises. Dock 
kan detta ses som ett exempel då motsättningar mellan samhällsintresset och barnens 
bästa uppstår (Hedman 2009). Det ekonomiska intresset kan komma att väga tyngre i 
detta fall, vilket kräver en sammanvägning kring relevanta intressen från kommunen.   

Barnens idéer och önskemål kan appliceras på hela staden och skapa en mer trivsam 
miljö. De kan även uppskatta situationer vilka vuxna endast ser som problem säger 
Klingwall3. Vidare sägs det att vända problem och otrygga områden till något bra som 
kan användas och uppskattas av barn kan skapa en mer välmående och trivsam stad. 
Barns kreativa sätt att hitta nya lekområden kan vi vuxna lära av genom 
barnperspektivet, för att skapa en hållbar stad för alla.  

Hur används barnperspektiv idag inom stadsplaneringen? 
Barnperspektivet involveras i dagens planeringsprocess främst genom att använda en 
barnkonsekvensanalys i planeringsprocessen säger Klingwall 4. Vidare sägs att det 
fortfarande är en ny process att arbeta med barnkonsekvensanalys vid planering varför 
det ännu inte finns någon tydlig struktur eller mall för hur den skall utföras eller 
användas. Det sägs också att det kan vara oklart vad en barnkonsekvensanalys faktiskt 
är eller vad den innefattar, när den skall användas och hur den skall anpassas efter 
projektet.  

1 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
2 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
3 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
4 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
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Nedan diskuteras hur projektet på Södermalm samt Nya Slussen kan ha påverkats av i 
vilket skede tidsmässigt analysen involverades för respektive projekt. Därefter 
diskuteras hur en lagstiftning av barnkonventionen kan komma att påverka utförandet 
av barnkonsekvensanalyserna.  
 
I projektet på området på Södermalm involverades barnkonsekvensanalysen tidigt i 
processen, vilket medförde att olika förslag kunde analyseras och jämföras utifrån ett 
barnperspektiv säger Eneskjöld 1 . Dock medförde barnkonsekvensanalysen få 
förändringar på planen trots den tidiga involveringen och det tydliga resultatet. Endast 
upprustning av två lekparker skall utföras, trots att analysen påvisar att en öppen yta 
för fri lek efterfrågas av barnen2. En diskussion kan föras utifrån tidigare resonemang, 
att vissa beställare endast utför analysen på grund av krav från tillexempel 
Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Att ett intresse för barnperspektivet bland de 
tjänstemän vilka utför projektet också behöver finnas för att analysen skall nyttjas.      
 
I projektet med Nya Slussen involverades barnkonsekvensanalysen sent i 
planeringsprocessen, vilket enligt Eneskjöld 3  medförde att påverkan på resultatet 
minskade. För att förändra detta måste arbetet med barnkonsekvensanalysen vara 
genomgående i hela projektet och involvering av barn, om detta skall göras, måste ske 
tidigare i projektet (Cifuentes Vargas 2011). Från tidigare resonemang i uppsatsen 
kan slutsats dras att barnperspektivet vid paneringen av dagens Slussen saknas då 
många otrygga platser finns (Hedman 2009). Om Nya Slussen arbetat med 
barnkonsekvensanalysen löpande genom hela projektet hade den nya planen 
antagligen haft ett mer genomsyrande barnperspektiv, även om det kan ses som en 
förbättring från Slussen idag.  
 
När barnkonsekvensanalysen får ett litet eller inget resultat kan detta komma att 
påverka många aspekter negativt. Eneskjöld 4  pålyser att en konsult eller annan 
utförande av barnkonsekvensanalysen kan uppleva det som att uppdragsgivaren 
endast beställde analysen för att gynna företagets profil eller på grund av krav. Vilket 
kan appliceras på projektet på Södermalm, då barnkonsekvensanalysen resulterade i 
få förändringar. Det kan jämföras med en miljökonsekvensanalys, det ger företaget 
status och bra rykte om denne har som policy att beakta miljön och barnens bästa, 
även om dokumenten inte nyttjas. En barnkonsekvensanalys kan vara tecken på att 
den sociala aspekten beaktas, likt en miljökonsekvensanalys påvisar 
miljömedvetenhet. Dock är det viktiga inte att analysen utförs, utan snarare att 
barnperspektivet används på rätt sätt pålyser Lindgren5. 
 
En lagstiftning av barnkonventionen skulle kunna medföra en tydligare struktur kring 
användningen av barnkonsekvensanalyser (Unicef 2015). Enligt Klingwall6 kan en 

1 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
2 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
3 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
4 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015 
5 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
6 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
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standardisering kring utformningen av arbetssättet medföra en ökning av 
barnkonsekvensanalyser, då utförandet skulle förenklas. Vidare styrks påståendet då 
en anledning varför analysen ofta uteblir anses vara okunskap bland tjänstemän. En 
logisk följd kan dras att lagstiftad barnkonvention antagligen hade applicerats på 
projektet med Nya Slussen och krävt involvering av barnkonsekvensanalys i hela 
processen, då projektet är av stor skala. Barnkonsekvensanalysen skulle antagligen 
också väga tyngre juridiskt sett och därför kunna påverka beslut mer, likt en 
miljökonsekvensanalys (Barnkonventionen 2015). I projektet på Södermalm skulle 
barnkonsekvensanalysen då kunnat innebära fler skyldigheter för byggherren. 
Undersökningen visar att utförande av projektet missgynnar barnen varför antagande 
kan göras att en lagstärkt barnkonsekvensanalys hade kunnat medföra tvång på 
likvärdig kompensation. 
 
Appliceras projektet på Södermalm på delaktighetstrappan, (se tabell 2) vilken 
demonstrerar olika nivåer av medborgarinflytande i en medborgardialog, kan nivå två 
uppnås. Denna nivå motsvarar förankring eller konsultation, då barnen var med och 
lämna synpunkter (Boverket 2015). Dock endast på ett förslag, alltså inga andra 
alternativ att diskutera kring. Lite förändringar gjordes också på planen utifrån 
barnens önskemål. Workshopen kan därför snarare ses som ett utbyte av information, 
vilket kan tänkas hamna mellan nivå ett och två (Boverket 2015). Barnen kan dock 
uppfatta det som att de får vara med att bestämma och påverka resultatet enligt nivå 
tre, vilket kan likställas med en sorts manipulation om detta inte förhindras.  
 
Delaktigheten i medborgardialogen med barn i projektet med Nya Slussen kan, likt 
tidigare diskuterat projekt på Södermalm, klassas som nivå två i delaktighetstrappan 
(se tabell 2) (Boverket 2015). Barnen fick ge förslag och synpunkter på endast ett 
alternativ. I projektet med Nya Slussen används barnens åsikter och förändringar 
gjordes utefter deras önskemål, varför projektet också kan klassas som en blandning 
av nivå två och tre. Eftersom förslaget redan var färdigställt när barnen involverades 
kan inte dialogen klassas helt som nivå tre, delaktighet (Boverket 2015). Projektet 
med Nya Slussen kan därför ses som mer demokratiskt kring involveringen av barn än 
projektet på Södermalm. Trots att Nya Slussen involverade barnen senare i projektet 
och därför inte gjorde som annan forskning redovisad i uppsatsen förespråkar 
(Cifuentes Vargas 2011). Antagande kan göras att det kan bero på att storleken på 
projektet gör det lättare att förändra några få detaljer efter barnens önskemål vid Nya 
Slussen jämfört med att flytta placeringen på ett flerbostadshus på Södermalm.  
 

Hur planerar vi en trygg stad idag, är barns intressen inkluderade i den planeringen? 
Projektet på Södermalm involverade trygghetsaspekten i barnkonsekvensanalysen, då 
konsulterna bad barnen peka ut och diskutera otrygga platser i området1. En park i 
området utpekades som dåligt skött, mörk och otrygg. Just dessa aspekter medför ofta 
att ett område uppfattas som otryggt enligt tidigare presenterad teori (Cruse Sondén & 
Olsson 2014). Barnen påpekade att upprustning av parken kan medföra fler besökare 
och en tryggare och bättre atmosfär. Även forskning presenterad i teoriavsnittet 
påvisar att välskötta områden och rörelse av människor skapar en känsla av trygghet 
(Hedman 2009). Dock skall inte byggherren rusta upp aktuell park utan renoverar 

1 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
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istället två lekparker i området1. Utifrån resonemang kan antagande göras att barns 
intressen belyses vid utförande av barnkonsekvensanalys, men inte alltid inkluderas i 
planeringen.    
 
Projektet med Nya Slussen, jämfört med Slussen idag, fokuserar mer på 
trygghetsaspekten i arbetet då utformningen på nuvarande Slussen innefattar många 
otrygga sekvenser, tillexempel Gula Gången2. Barnkonsekvensanalysen medförde att 
ett barnperspektiv kring säkra korsningar och lättorienterbarhet har involverats i 
arbetsprocessen. Barnen efterfrågade även skyddsanordning som staket mot vattnet 
vilket Lindgren 3 påpekade inte funnits med i planen innan barnen involverandes. 
Planen ändrades även för att främja aktiviteter som genererar människor, vilket skapar 
trygga mötesplatser. Även annan forskning, presenterad i rapporten, redovisar detta 
som aspekter vilka används för att skapa ett tryggt samhälle (Cruse Sondén & Olsson 
2014). Enligt Eneskjöld4 hade dessa aspekter antagligen inte involverats i planen om 
det inte vore för barnkonsekvensanalysen, vilket tyder på att barns perspektiv kan 
belysa aspekter som skapar en tryggare stad för alla.   
 
Slutsats enligt denna uppsats kan därför dras att barns perspektiv och önskemål kring 
aspekter för att skapa ett tryggt samhälle kan, i många hänseenden, likställas med den 
allmänna uppfattningen kring hur ett tryggt samhälle skapas. Ur det perspektivet är 
därför barns intressen inkluderade i dagens stadsplanering, dock kan det inte likställas 
med att trygghetsaspekten i planeringen utförs med ett barnperspektiv. Uppfattningen 
kring vilka områden som upplevs otrygga kan likställas mellan många åldersgrupper, 
dock pålyser Eneskjöld5 att barn främst upplever rädsla för andra människor snarare 
än för platsen i sig.  
 
Projektet Nya Slussen arbetar mer ur ett barnperspektiv i utvecklingen för att bygga 
en tryggare stad än området på Södermalm. Detta eftersom upprustningen av två 
lekplatser inte medför trygga mötesplatser i samma utsträckning, sett till tidigare 
redovisad teori (Hedman 2009).  Hade även den park som barnen kallade ”ofräsch” 
och defilerades som otrygg i området rustas upp och blivit mer välbesökt skulle 
trygghetsaspekten involveras bättre.  

Barnens perspektiv eller vuxnas definition av barnperspektivet?  
Involvering av barn i planeringsprocessen bör göras med försiktighet då många etiska 
dilemman kan uppstå pålyser Klingwall6. Dels kan barn lätt påverkas och är vana att 
se vuxna som auktoritära, därför kan resultatet bli missvisande efter vad de tror att de 
vuxna vill höra sägs vidare. Många barn kommer inte uppleva resultatet av 
ombyggnationen de planerade för i varför tvivel om deras åsikt har betydelse kan 
uppstå. Beteendevetare Klingwall7 säger att det därför är oerhört viktigt att följa upp 
resultatet och återkoppla till barnen. Vidare sägs det att förklara tidigt att barnens 

1 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
2 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
3 Åsa Lindgren Expert på social hållbarhet, Sweco. Telefonintervju 30.04.2015 
4 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
5 Madeleine Eneskjöld Beteendevetare, Tyréns. Intervju 14.04.2015  
6 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
7 Lisa Klingwall Landskapsarkitekt, Stockholms Stad. Intervju 21.04.2015 
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åsikter är viktiga men att de förmodligen inte kommer uppleva resultatet som barn, 
arbetet görs för att gynna kommande generationer.  
 
Uppsatsen visar att återkoppling till barnen efter utförande av barnkonsekvensanalys 
är viktigt, vilket också Eneskjöld 1  påpekade, varför projektet på området på 
Södermalm bör genomföra en tydlig uppföljning. Tillexempel ombyggnation av en 
lekplats innan byggnationen av bostadshuset påbörjas. Barnen får då ta del av det 
positiva som barnkonsekvensanalysen medförde. Det kan stärka förståelsen för att 
deras åsikt är viktig och att de kan vara med att påverka utformningen av staden, 
Eneskjöld2 belyser att det kan leda till en fördjupad framtida demokrati. 
 
Projektet med Slussen är större varför de medverkande antagligen inte kan uppleva 
resultatet som barn då ombyggnationerna kommer att pågå under flera år. Utifrån 
tidigare resonemang kan slutsats dras att barnen då kan uppfatta det som deras arbete 
inte betydde något och inte gav resultat3. Antagande kan då göras att extra fokus 
därför bör läggas på att uppfylla barnens önskemål under byggtiden. Att exempelvis 
göra titthål in till byggarbetsplatsen, skapa möjlighet att måla graffitti på 
skyddsväggar eller bygga små tillfälliga lekplatser och trivsamma områden som 
skapar mötesplatser. De extra insatserna skulle skapa trevliga miljöer för alla invånare 
och främja arbetet för en tryggare stad (Hedman 2009). 
 
Involvering av barnens perspektiv skedde med utförande av barnkonsekvensanalys 
både på projektet området på Södermalm och Nya Slussen. Uppsatsen visar att samma 
metod användes i båda fallen, dock i olika skala. Området på Södermalm utförde 
workshops på skolan med ett fåtal barn och arbetet pågick i några få dagar4. Projektet 
Nya Slussen involverade 510 barn i workshops under en veckas tid där flera klasser 
per dag besökte kontoret för att medverka (Hamberg et.al 2013). Metoden som 
användes vid båda workshopen kallas Barnspår, vilken undersöker hur barn och unga 
rör sig och använder sitt närområde (Cifuentes Vargas 2011). I båda fallen används 
endast en metod, teorier redovisade i uppsatsen påvisar dock att bättre resultat ges om 
flera olika metoder används vid insamling av data (Cifuentes Vargas 2011). 
Beteendevetare Madeleine Eneskjöld5 pålyste också detta, hon använde själv dock 
endast en metod, metoden Barnspår i sitt arbete, vilket förklarades med att omfattning 
på projektet avgjorde skalan och den bäst lämpade metoden för analysen. 
 
Samråd kan ofta upplevas som krångliga och byråkratiska i språk och utförande, även 
för vuxna. Vid involvering av barn i denna process måste därför genomförandet 
anpassas så att även barn kan förstå (Hedman 2009). Projektet på Södermalm använde 
en karta över området, vilket barnen fick markera på6. Kartbilder kan upplevas som 
svåra att förstå och vissa områden glöms därför lätt bort. Hade projektgruppen också 
kompletterat kommentarerna på kartan med en rundvandring i området med barnen, 
kunde en djupare förståelse för barnens åsikter fåtts (Cifuentes Vargas 2011). I 
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projektet med Nya Slussen användes istället en mer pedagogisk metod, vilken gick ut 
på att barn fick placera ut färgade pluppar på platser de ansåg vara bra eller dåliga på 
illustrerade bilder av Nya Slussen1. Resultatet gav en tydlig bild över vad barnen 
ansåg om planerna samt att dåliga platser var lätta att identifiera. Dock går denna 
metod endast att använda på projekt som kommit så långt i planeringsskedet att 
illustrerade bilder tagits fram.  Projektet på Södermalm kunde därför inte använda 
denna metod.  

Diskussion 
Den största anledningen till varför barnkonsekvensanalyser ofta försummas i dagens 
planeringsarbete anses, bland planerare, vara tidsbrist 2 . Brist på kunskap och 
kostnadsfrågan kan även ses som stora hinder till varför det inte blivit en norm att 
genomföra barnkonsekvensanalyser. Förhoppningsvis blir detta, likt 
miljökonsekvensanalys eller bullerutredning, en självklar del i planprocessen för att 
involvera den sociala aspekten i hållbar stadsplanering. Tankesättet finns idag hos 
många företag men förväntas bli mer förankrat och självklart inom några år enligt 
beteendevetare Lisa Klingwall3. Arbetssättet kan då förhoppningsvis jämföras med 
miljökonsekvensutredning med ett standardiserat arbetssätt som används vid 
planering. I delaktighetstrappan är det inte en hög involvering i bestämmandet, utan 
snarare informationsbyte och konsultation, vilket motsvarar nivå två. Det är därför 
inte en hög nivå av demokrati, dock ett steg i rätt riktning då barnen precis börjat 
involveras i processen.  
 
Uppsatsen visar att involvering av barn är något som inte passar i alla projekt, de bör 
därför endast involveras då projektet har stor påverkan på barnen pålyser Klingwall4. 
Det är ett stort arbete som innefattar många krav, tillexempel uppföljning, pedagogik 
och beaktande vid transkribering. Dock kan det medföra nya infallsvinklar och 
perspektiv varför det är viktigt att involvera barn om dessa påverkas av förändringen. 
Barn har ofta bra områdeskännedom och använder närområdet mest (Sellers & 
Lindberg 2002). Resultat från denna begränsade uppsats visar att en väl utarbetad och 
standardiserad modell av en metod för utförande av barnkonsekvensanalys bör tas 
fram om barnens perspektiv oftare skall involveras i planprocessen. Arbetet kan då bli 
mer lätthanterligt för okunniga inom ämnet. Involvering av barnkonsekvensanalyser i 
projekt kan då bli mer tillgänglig och hanterbar, vilket antagligen ökar användningen 
av barnkonsekvensanalyser i planeringsprojekt 5 . Resonemang kring huruvida 
införande av krav på uppföljning och utförande av resultat från analysen skulle kunna 
motverka genomföranden, vilka endast utförs vid krav eller för att gynna företagets 
profil har förts. Dock medför tidsbegränsningar att resonemanget inte undersökts 
vidare i denna uppsats.        
 
Vid tolkning och transkribering av barnens åsikter kommer det ursprungliga 
meddelandet att förvrängas, vilket måste beaktas av utförande (Svensson & Ahrne 
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2011). Det är ofrånkomligt att inte ändra eller komprimera materialet, dock kan 
essensen av åsikterna behållas vid beaktande av formuleringar och urval. Vid 
framtagande av en barnkonsekvensanalys bör detta uppmärksammas enligt 
Eneskjöld1. Vidare sägs att även vid användning av analysen bör läsaren ha i åtanke 
att det är en vuxen som presenterar banperspektivet och inte barnen som presenterar 
barnens perspektiv. Det kan dock vara svårt att åstadkomma ett arbetssätt där barnens 
åsikter ej bearbetas och tolkas av vuxna.    
 
Att samråd inte vänder sig till alla medborgare är problematiskt, då grupper kan 
exkluderas ur en demokratisk process (Boverket 2015). Undersökningen antyder att 
lösningen kanske inte är att anpassa samrådet till barn utan att anpassa det så att alla 
medborgare kan involveras och har möjlighet att uttrycka en åsikt. 
Barnkonsekvensanalyser är därför inte enda lösningen på att involvera förbisedda 
grupper i samhället2. Socialkonsekvensanalyser kan istället vara en lösning, vilket 
Lindgren3 styrker, involverar och uppmärksammar alla människor. 
      
Fler barnfamiljer bor kvar i staden och där med berör stadsplaneringen allt fler barn 
(Nordström 2013). Dagens utveckling med färre grönområden och lekplatser utomhus 
medför sämre förhållanden för barn (Barnombudsmannen 2015). Det strider mot den 
andra punkten för en hållbar stadsutveckling, att stimulera en god hälsa för alla 
(Nationalencyklopedin Hållbarhet 2015). Att låta medborgare formulera sitt 
perspektiv och infallsvinklar på planering, speciellt vid arbete på områdesnivå, är 
viktigt. Alla medborgare skall kunna uttrycka en åsikt i en fungerande demokrati 
(Hedman 2009). Det är även viktigt att barns infallsvinklar och åsikter tas i beaktande 
vid stadsplanering, då paneringen är för framtida invånare, vilket är dagens barn. Att 
inte involvera barnen i planeringsprocessen kan ses som försummelse av FN:s 
barnkonvention (Hedman 2009). Det är därför viktigt att barnkonsekvensanalyser 
görs vid stora stadsbyggnadsprojekt. Att alla invånare involveras i utvecklingen av 
staden så att ett hållbart samhälle kan byggas med en självklar social aspekt, där också 
barn räknas in.  

Slutsats 
• Hur kan barnens perspektiv på stadens struktur påverka stadsplaneringen?  

Barns kreativa sätt att tänka fritt och se saker från ett annorlunda perspektiv kan 
vuxna lära av och genom att ta del av barnperspektivet skapa en hållbar stad för alla4. 
Att planera hållbart innebär att inkludera kommande generationer i planeringen 
(Nationalencyklopedin Hållbarhet 2015). Involvering av barn i stadsplaneringen kan 
därför skapa en hållbar stad där människor trivs.  
 

• Hur används barnperspektiv idag inom stadsplaneringen?  
Idag involveras barnperspektivet främst med genomförande av 
barnkonsekvensanalyser vid stadsplaneringsprojekt säger Eneskjöld 5 . Hur mycket 
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barnkonsekvensanalysen faktiskt påverkar projektet är svårt att veta. Lindgren 1 
pålyser dock att det viktiga inte är utförandet av rapporten utan att barnperspektivet 
belyses i stadsplaneringen.  
 

• Hur planerar vi en trygg stad idag, är barns intressen inkluderade i den 
planeringen? 

Gaturum med liv och rörelse vilka är lättorienterade och välskötta upplevs som trygga 
(Hedman 2009). Barns perspektiv av ett tryggt samhälle kan på många sätt likställas 
med studier kring hur ett tryggt samhälle skapas, dock inte alltid (Hedman 2009). Ur 
det perspektivet är därför barns intressen inkluderade i dagens stadsplanering, dock 
kan det inte likställas med att trygghetsaspekten i planeringen utförs med ett 
barnperspektiv. Vid utförande av barnkonsekvensanalys pålyste Klingwall 2  att 
otrygga platser endast involveras i barnkonsekvensanalysen vid förfrågan, ingen 
utarbetat modell används. Dock kan inte slutsats dras, utifrån denna begränsade 
uppsats, om barnens perspektiv innefattas i dagens planering av en trygg stad.    
 

• Är det barnens perspektiv eller vuxnas definition av barnperspektivet som 
används i dagens stadsplanering? 

Det är ofrånkomligt att inte ändra eller komprimera åsikter och insamlat material från 
involveringen av barn, dock kan essensen av åsikterna behållas vid beaktande av 
formuleringar och urval (Svensson & Ahrne 2011). Det kan vara svårt att 
åstadkomma ett arbetssätt där barnens åsikter inte bearbetas och tolkas av vuxna. 
Därför kan en slutsats dras, utifrån denna begränsade uppsats, att det är vuxnas 
definition av barnperspektivet som används i dagens stadsplanering, inte barnens 
definition. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjufrågor 
Hur kan barnens perspektiv på stadens struktur påverka planeringen? 
 
Kan de hjälpa till att identifiera och lyfta fram otrygga platser i staden.  
 
Vad har du för utbildning: 
 
Vad jobbar du med inom företaget: 
 
Berätta om ditt projekt med barn:  
 
Varför barn, vad kan det medföra? Positivt/negativt? 
 
Hur går ni till väga vid arbetande med barn?  
 
Varför dessa/detta projekt: 
Utförande/Mål/Resultat: 
 -vad har påverkat? Ålder, etnicitet, omgivning, utförande, kön, ursprung 
 
Problem/hinder, något som gått mindre bra: 
 
Perspektiv från barnen: 
 
Har ni tänkt på att ta speciell hänsyn vid arbetande med barn?  

Tex inte ledande frågor, göra det lätt för barnen att säga nej till att delta m.m. 
 
Hur gick ni vidare med projektet?  

-Presenterat resultatet för planerare? Hur det mottogs?  
 
Fler liknande projekt, studier?  
 
Informationen på hemsidan är begränsad, varför?  
 
Något resultat i staden som syns från ett liknande projekt? 
 
Har projekten kommit fram till något bra som sedan inte genomfördes? 
 
Vad är det som styr/begränsar? 
 -Pengar, politik, engagemang? 
 
Otrygga platser, något fokus/speciell lärdom kring det? 
 
Dokumentation som ej går att finna på nätet? 
 
Återkoppling till barnen?  

– Positiv/negativ? 
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