
 

 
  Örebro Universitet 
HumUS- institutionen 
Kulturgeografi 

ATT PLANERA FÖR OCH MED BARN 
 

En studie om hur kommunal planering innefattas av 
barnperspektiv och barns perspektiv 

 
Ida Eliasson och Jessica Käller 

Kandidatuppsats i kulturgeografi 
Vårterminen 2018 

 
Handledare: Ann- Cathrine Åquist 



 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunerna Karlskoga och Lindesberg arbetar med 
barnperspektivet och barns perspektiv inom kommunal planering generellt sett men också mer specifikt 
i detaljplaneringen. Uppsatsens syfte är också att undersöka hur en inkorporering av Barnkonventionen 
skulle kunna påverka de två kommunerna. Uppsatsen utgörs av en komparativ studie mellan Karlskoga 
kommun, som utåt sett beskriver att de arbetar med barnperspektivet och barns perspektiv och 
Lindesbergs kommun som till skillnad från Karlskoga inte visar detta på samma sätt. 
 
Frågeställningarna har dels besvarats utifrån intervjuer som har hållits med tre tjänstemän vilka har olika 
roller på kommunerna. Dels har frågeställningarna besvarats genom en dokumentstudie. I 
dokumentstudien har fyra olika detaljplaner samt tillhörande dokument till två av detaljplanerna 
granskats.  
 
Resultatet i uppsatsen visar att båda kommunerna arbetar med barnperspektivet, barns perspektiv och 
Barnkonventionen i planeringen. Samtidigt finns det aspekter som skiljer kommunerna åt vilket 
exempelvis gäller Karlskoga kommuns samarbete med UNICEF och pilotprojektet Barnrättskommun. 
Resultatet visar också att det inte går att dra några slutsatser om vad pilotprojektet specifikt har bidragit 
till, då det för nuvarande är under uppstart. Men det tyder ändå på att det finns en beslutsamhet både 
från politisk och tjänstemannanivå att arbeta med dessa frågor. Lindesbergs kommun har som tidigare 
nämnts inte uttalat något specifikt med att arbeta med de två perspektiven, men resultatet visar att 
kommunen ändå tar hänsyn till dessa i planeringen. Trots detta hävdade tjänstemännen på både 
Karlskoga kommun och Lindesbergs kommun att arbetet med dessa frågor inom den kommunala 
planeringen behöver förbättras.  
 
Granskningen av detaljplaner och tillhörande dokument visar att kommunerna belyser barnperspektivet 
och barns perspektiv. Det skiljer sig dock hur perspektiven uppmärksammats och i vilka dokument de 
har belysts inom respektive kommun. 
 
Resultatet visar också vad en inkorporering av barnkonventionen skulle kunna innebära för 
kommunerna. Samtliga respondenter bekräftade att det troligtvis kommer innebära en hel del 
förändringar. Respondenterna tydliggjorde dock att det finns en osäkerhet kring hur förändringarna 
exakt skulle komma att te sig om barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning.  
 

Nyckelord: barns perspektiv, barnperspektiv, barnkonventionen, detaljplanering, UNICEF 
Barnrättskommun 
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1   Inledning 
 
Sveriges befolkning utgörs av närmare 10 miljoner där ca 2 miljoner är barn. Barn har inte någon 
möjlighet att göra sin röst hörd i demokratiska val likt de vuxna i samhället. Forskning visar dock på att 
barn har betydande kunskaper och erfarenheter kring sin utemiljö, vilket inte beslutsfattare alltid tar 
hänsyn till. En utformad miljö där barnens intressen vägs in är dessutom bra för alla samhällets grupper, 
vilket innebär att barn bör inkluderas i beslutsprocesser inom samhällsplanering (Nordenfors 2010, s.7). 
 
Barnkonventionen upprättades av FN år 1989, och ingår i den internationella folkrätten. Detta medför 
att länder som har ratificerat konventionen blir skyldiga att leva upp till de bestämmelser som antagits i 
konventionsartiklarna. Sverige är ett av de många länder som ratificerat konventionen 
(Barnombudsmannen 2015b). Barnombudsmannen har vartannat år, sedan drygt 20 år tillbaka, 
genomfört en enkätstudie där syftet har varit att utreda hur väl de svenska kommunerna arbetar med att 
tillämpa barnkonventionen. Resultatet från 2007 års enkätundersökning visade att majoriteten av 
svenska kommuner på något sätt hade tagit beslut om att arbeta utifrån barnkonventionen i kommunens 
övergripande arbete, dock hade 22 procent inte fullföljt att arbeta utifrån konventionen. Detta visar att 
det återstår mycket arbete kvar ute i kommunerna där den största utmaningen handlar om hur 
styrdokument och policys av olika slag ska omsättas och förverkligas i det dagliga arbetet (Nordenfors 
2010, s.8). Samtidigt finns en problematik kring att länder som inte lever upp till konventionen inte kan 
följas upp rättsligt, istället framförs kritik från kontrollerande organ (Barnombudsmannen 2015b). 
 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) är en del av FN som arbetar med barns rättigheter runt om 
i världen och har bland annat startat ett pilotprojekt kallat Barnrättskommun, där fem svenska kommuner 
ingår. Detta kan vara ett steg i rätt riktning, därför kommer detta projekt att belysas i denna uppsats. Vad 
projektet mer specifikt innebär för en svensk kommun kommer besvaras i en av de frågeställningar som 
behandlas i denna uppsats (UNICEF u.å. b).  
 
Om den svenska lagstiftningen visar vägen genom att göra barnkonventionen till lag skulle det kunna 
innebära en förändring för svenska kommuner. Även om det skulle bli verklighet är det som nämnts, 
mycket arbete som kvarstår i svenska kommuner. Det finns olika åsikter om vad en inkorporering av 
konventionen skulle innebära (Lindgren & Halldén 2001 s.67, Lagrådet 2017, Barnombudsmannen 
2016b), det kan komma att innebära att kommunerna får ta större krafttag för att förhålla sig till 
konventionen, eller så är vissa kommuner redan i framkant inom detta arbetsområde. Det kan också vara 
så att kommunerna är i behov av ökad kompetens inom området. I den här uppsatsen kommer vi att 
studera ämnet närmare. Nya perspektiv kommer inkluderas från personer som idag arbetar inom två 
svenska kommuner och som också kan komma att bli de personer som får vara med om den nya 
lagstiftningen.  
 
Vidare kommer uppsatsen behandla hur två svenska kommuner inkluderar barnperspektivet och barns 
perspektiv i den kommunala planeringen. Därför görs en jämförelse mellan hur tjänstemän inom 
kommunal planering uttrycker i intervjuer att de arbetar med barnperspektivet och barns perspektiv samt 
om och hur detta synliggörs i antagna detaljplaner. Detaljplanering kan ses som ett verktyg för 
kommunerna där de beslutar om hur mark och vatten ska användas, men ska dock inte regleras mer än 
nödvändigt. Detaljplaner är också ett juridiskt bindande dokument tillskillnad från översiktsplaner 
(Nyström & Tonell 2012 ss.200-201, Plan och Bygglag 2010:900). Hur upplever tjänstemännen att 
arbetet med barnperspektivet och barns perspektiv fungerar inom sina kommuner och hur tydliggörs 
arbetet i den kommunala fysiska planeringen? Detta kommer denna uppsats behandla.  
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1.1   Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur två svenska kommuner arbetar med barnperspektivet och 
barnens perspektiv inom samhällsplaneringen. Vidare är syftet att undersöka hur kommunerna skulle 
påverkas av en inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning.  
 
1.2   Frågeställningar  
 

1.   Hur arbetar kommunerna Karlskoga och Lindesberg med barnperspektiv och barns perspektiv 
i planeringsfrågor? 
 

2.   På vilka sätt tar sig arbetet uttryck i den kommunala fysiska planeringen? 
 

3.   Vilka utmaningar kan de två kommunerna ställas inför vid en inkorporering av 
barnkonventionen i svensk lagstiftning? 

 
1.3   Disposition  
 
Denna uppsats är uppdelad i nio olika kapitel. Det kapitel som efterföljer detta kapitel, omfattar tidigare 
forskning inom området. Kapitlet inkluderar olika avsnitt som behandlar begreppsförklaring, 
planeringsteori, medborgardialog och barns deltagande i planeringen. I det tredje kapitlet behandlas 
styrdokumentet barnkonventionen. Där ingår bland annat en redogörelse för vilket förhållningssätt som 
kommer vara gentemot konventionen i denna uppsats. Det fjärde kapitlet redogör för konkreta exempel 
på hur en svensk kommun arbetar med barnperspektivet och barns perspektiv samt ett projekt som 
UNICEF har med fem svenska kommuner, pilotprojektet Barnrättskommun. Det femte kapitlet utgörs 
av en kort sammanfattning av teorin (kapitel 2- 4).  
 
I det efterföljande kapitlet följer en beskrivning av de två kommunerna som studeras i denna uppsats. 
Det sjunde kapitlet utgörs av en redogörelse för metodvalet och en diskussion kring detta, men också en 
beskrivning av materialanvändningen i uppsatsen. 
 
I det åttonde kapitel redovisas resultatet av studien och frågeställningarna besvaras. I det avslutande 
kapitlet analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen. Detta kapitel redovisar också 
slutsatserna av studien. 
 

2   Barn och samhällsplanering – kunskapsläget 
 
2.1   Children’s  geographies  
 
Children’s geographies har sitt ursprung i USA under 1970-talet, därifrån har studieområdet blivit 
alltmer utvecklat inom kulturgeografin. Inom children’s geographies finns studier av olika karaktär 
exempelvis barns relation till vuxna, barns rättigheter, medborgarskap och identiteter, migration och 
barn i såväl städer som i rurala områden (Aitken 2018 ss.3-5). 
  
Till en början handlade studierna om att förstå barns upplevelser av rummet. I detta tidiga skede av 
children’s geographies var Roger Hart en framträdande forskare. Hart var en av de första som 
behandlade begreppet i text och som förde in begreppet i den akademiska världen. Hart förespråkade 
kvalitativa metoder där bland annat intervjuer inkluderas. Detta var nytt inom kulturgeografin som 
präglades av rumslig analys med kvantitativa metoder och med uppfattningen om att det fanns en absolut 
sanning. Hart ansåg att det inte fanns en absolut sanning om barns upplevelser, utan att de har skilda 
uppfattningar om sin omgivning. Genom Harts arbete blev andra kulturgeografer alltmer intresserade 
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av att förstå hur barn upplever och fungerar i rummet (Aitken 2018 ss.3-7). Bill Bunge, Jim Blaut och 
David Stea är andra forskare som varit med och utvecklat studieområdet men som hade ett mer 
positivistiskt- kvantitativt inslag i sin forskning (Cele 2006, s.34). 
  
Under 1980 talet och tjugo år framöver var feminister framträdande inom studieområdet. Under denna 
tid var fokus på barns rättigheter, barns olika identiteter och hur platsupplevelser skilde sig från barn till 
barn. Sara James uttryckte bland annat en viss kritik mot att barn inte fick tillräckligt utrymme inom 
kulturgeografin och uppmärksammade att det var av vikt att förändra detta. James såg att det fanns 
brister vad gäller barns livsvärldar och hur de är socialt och rumsligt konstruerade. Tankesättet som 
feminister hade ledde till att studieområdet fick en mer politisk karaktär. Förhållningssättet 
genomsyrade inte bara kulturgeografin som ämne utan blev också en alltmer politisk fråga, ett tydligt 
exempel på detta var när FN antog konventionen för barns rättigheter, Barnkonventionen (Aitken 2018 
ss.11-16). Från början av 2000-talet och fram till idag har studieområdet utvecklats ytterligare. I Sverige 
är bland annat Sofia Cele en framträdande forskare inom området (Rosén 2014).  
 
Dagens forskare inom children’s geographies har flertalet olika intresseområden (Aitken 2018). Dessa 
kan delas upp i två olika grenar inom forskningen, en av dem studerar ämnet utifrån mer psykologiska 
aspekter medan den andra inriktningen istället hanterar sociala aspekter, där syftet är att ge barnen större 
utrymme och möjlighet att bli hörda i en värld av vuxna (Cele 2006, s.35). 
 
Stuart Aitken har sammanfattat Children’s geographies utifrån dagens situation på ett kärnfullt sätt:  
 

“Children’s geographies today are about the spaces of young people’s lives, 
characterized experientially, aestherically, politically, morally, and ethically. The 
concept is about how children show up, and make and remake space and therefore 
themselves, and how we, as adults, enable or constrain them in the process of making 
the world anew.”  

(Aitken 2018 s.19) 
 
2.2   Barnrättsperspektiv  –  barnperspektiv  –  barnets  perspektiv  
 
För att förstå begreppen barnrättsperspektiv, barnperspektiv och barns perspektiv är det av vikt att 
definiera begreppet barn. I denna uppsats definieras barn-begreppet med utgångspunkt i FN:s 
konvention om barns rättigheter vilket innebär att ett barn är varje människa med en ålder under 18 år 
(Barnombudsmannen 2015c).  
 
Det finns flera positiva fördelar med att tillämpa ett barnrättsperspektiv, vilket har sin grund i mänskliga 
rättigheter och de positiva aspekter det för med sig. Barnkonventionen är det internationella avtal som i 
störst utsträckning uppmärksammar barnrättsperspektivet. Barnrättsperspektivet tillämpas när barns 
mänskliga rättigheter både uppmärksammas och säkerställs. För att genomföra detta krävs det att 
tillämpningen blir en naturlig del av åtgärds- och beslutsprocesser (Socialdepartementet 2014 ss. 9-10). 
 
Under detta så kallade “paraplybegrepp” finns två ytterligare begrepp kopplat till barns mänskliga 
rättigheter, barnperspektiv och barns perspektiv. För att förstå distinktionen mellan de två begreppen är 
det av vikt att skilja på vem det är som utför handlingen inom respektive perspektiv (Halldén 2003, 
ss.13-15). 
 
Barnperspektivet ska bland annat uppmärksamma barnens bästa och de förutsättningar barn ges vid 
beslutsfattande. Detta betyder följaktligen att det är någon annan som representerar och försöker ta 
hänsyn till barnens behov. Barnen företräds då av vuxna som tar hänsyn till vad som är bäst för barnen 
utifrån vuxnas ögon (Halldén 2003 ss.13-15). 
 
Barns perspektiv innebär istället att barnet själv får vara delaktiga i processen för att uppmärksamma 
deras åsikter och uttryck. Inom detta perspektiv är barnen i fokus, de får delta och blir hörda. Detta 



 4 

perspektiv innebär därmed att vuxna inte ska sätta sin stämpel på vad som är bäst för barnen eller vilka 
konsekvenser som ett beslut skulle kunna få för barnen (Halldén 2003, ss.13-15). 
 
2.3   Planeringsteori  –  rationell  och  kommunikativ  planering  
 
Inom samhällsplaneringen finns ett flertal olika teorier med grund i hur planeringen utövats. Två av dem 
är rationell- och kommunikativ planering (Hermelin 2005 s. 311). 
 
Rationell planering utgår från att politiker och tjänstemän bär ansvaret för planeringen. Politikerna är 
beslutsfattare medan tjänstemännen har i uppgift att utreda och lägga fram förslag till politikerna 
(Hermelin 2005 s.313). Detta följer en bestämd process som har sin grund i tanken om att planeringen 
kan genomföras på ett rationellt och effektivt sätt. Processen kan förenklat förklaras genom att till en 
början formuleras mål, därefter utreds olika handlingsalternativ vilket efterföljs av att ett alternativ 
slutligen väljs. Sedan genomförs planen och till sist uppmärksammas de erfarenheter som projektet 
inneburit. I en modifierad modell anses den slutgiltiga erfarenhetsåterföringen ske löpande genom 
arbetets gång (Nyström & Tonell 2012 ss. 90-93). 
 
Planeringen ses därmed som expertbunden där samhällsmedborgare inte ska påverka utfallet (Nyström 
& Tonell 2012 ss. 90-93). Detta innebär dock inte att det är en odemokratisk process, den rationella 
planeringen utgår från den representativa demokratin som grundar sig i att folket väljer politiker som 
ska representera dem i samhälleligt beslutsfattande (Bäck, Erlingsson & Larsson 2013 s.21). 
 
Den rationella planeringen har fått en del kritik, bland annat har utfallet av den rationella planeringen 
kritiserats. Tanken om den expertbundna tekniska planeringen har också ifrågasatts. Kritiken av den 
rationella planeringen bottnade i ett missnöje om hur det uppbyggda samhället inte skapade 
förutsättningar för att möta människors olika behov. Motståndet mot expertbundenheten inom den 
rationella planeringen syftade istället till att planeringen skulle ses som politisk istället för 
expertorienterad (Hermelin 2005 ss.312-313). 
 
Den kommunikativa planeringen kom till följd av den kritik som uppstod mot den rationella planeringen 
under 70-80-talet (Hermelin 2005 s.312). Kommunikativ planering har sin grund i Jürgen Habermas 
teori, den kommunikativa rationaliteten. Denna teori grundar sig i uppfattningen om att det finns ett 
förnuft som uppkommer via samtal och överenskommelser mellan människor. Den kommunikativa 
planeringens grundstenar är jämlikhet, social rättvisa, demokrati och hållbarhet. Idén om att det finns 
ett kommunikativt förnuft i alla samhällen, anses göra det möjligt att genom samtal komma fram till 
gruppens bästa. Inom den kommunikativa planeringen är det inte själva målet i sig som är viktigast, 
istället ses det som betydande att fokus riktas mot att skapa legitimitet i förhållande till medborgarna 
(Hermelin 2005, s.313).   
 
Problematik har också uppmärksammats kring den kommunikativa planeringen. Inom de flesta områden 
förekommer det en maktstruktur som gör att vissa grupper i samhället gynnas och andra missgynnas i 
det kommunikativa samtalet. Makt kan exempelvis vara kopplat till utbildningsnivå, yrkeserfarenhet, 
språk eller förmågan att prata inför folk och framföra sina åsikter. Det finns också en problematik kring 
att planerare och medborgare tillhör olika “världar” vilka blir svåra att länka samman, istället uppstår 
motsättningar som gör det svårt att utforma en god planeringsprocess (Nilsson 2001, ss.78-80). 
 
2.4   Medborgardialog  
 
Uppfattningen om att inkludera medborgare i större utsträckning inom planeringen tar sig i uttryck i 
svensk lagstiftning genom Plan och bygglagens bestämmelser om samråd. Genom samrådet ges 
medborgare möjlighet att delta i planeringsprocesser. Samråden är till för att ta del av medborgares 
åsikter om bland annat kommunens översiktsplan eller detaljplaner (Plan och bygglag 2010:900). 
Utöver samråden finns idag inget lagstadgat krav på att involvera medborgarna i samhällsplaneringen. 
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Idag har det blivit allt vanligare att kommuner intresserar sig för invånarnas åsikter och för att involvera 
medborgarna i samhällsbyggnadsfrågor har medborgardialoger börjat användas i större utsträckning. 
Detta har sin utgångspunkt i den svenska politiken som har förändrats från att se den representativa 
demokratin som fullständig till att istället se ett behov av ett ökat medborgardeltagande, med ursprung 
i den kommunikativa planeringen (Tahvilzadeh 2013 s.18, Stenberg 2013 s.24).  
 
Det råder delade meningar om vad medborgardialogen kan bidra till. Kritik har framförallt riktats mot 
det praktiska utförandet av medborgardialogerna. Det finns bland annat en tendens att skapa för höga 
förväntningar hos de som deltar som inte alltid är möjligt att leva upp till, samt att själva dialogen inte 
utförs på lämpligt sätt. Kritiker menar på så sätt att medborgardialogen inte fördjupar demokratin, vilket 
var utgångspunkten från en början. Samtidigt finns det en problematik kring att använda 
medborgardialoger som verktyg då det finns en risk för ojämlikhet mellan samhällsmedborgare. 
Resursstarka samhällsgrupper kommer ofta till tals medan utsatta samhällsgruppers röster utesluts vilket 
istället leder till ett icke representativt deltagande (Tahvilzadeh 2013 s.18-20).  
 
Vilka som är medborgare och därmed erbjuds att delta i samhälleliga processer har inte alltid sett ut som 
det gör idag. Under lång tid har samhällsgrupper såsom barn och kvinnor exkluderats. Detta har dock 
förändrats över tid, kvinnor har fått en allt bättre ställning och likaså barn (Roche 1999, ss.479-484). 
 
Samtidigt finns det en komplexitet rörande barns medborgarskap. Detta grundar sig bland annat i den 
tvetydiga uppfattningen om barndom. Barn anses behöva skydd och omhändertagande, men det finns 
också en uppmuntran om att de ska ses som självständiga och innefattas av mänskliga rättigheter. Detta 
komplexa samband tar sig också uttryck i frågan om barns medborgarskap vilket belyser att barn inte 
bör omfattas av det totala medborgarskap som vuxna besitter. Grunden till detta är att barn behöver ett 
annat slags skydd i samhället jämfört med vuxna, men det innebär också att de har olika rättigheter, 
exempelvis möjligheten att rösta i politiska val (Jans 2004 ss. 27 & 38-40). 
 
 
2.5   Hart  och  Arnsteins  delaktighetsstege  
 
För att mäta och analysera utsträckningen av medborgarens deltagande finns en modell kallad 
delaktighetsstegen utformad av Sherry Arnstein. Kritiken som låg till grund för utformandet av denna 
modell var hur samhällets utsatta grupper inte får samma inflytande över planeringen av staden så som 
andra grupper med makt får (Castell 2013 ss.36-37). Delaktighetsstegen har reviderats av Roger Hart 
och anpassats till barnens deltagande i planeringen (Hart 1992 ss. 8-13). 
 
Delaktighetsstegen som fokuserar på barns deltagande är uppbyggd på samma sätt som Arnsteins, desto 
högre steg, desto mer omfattande deltagande. Denna stege ser ut enligt följande:  
 

1.   Manipulation  
2.   Dekoration  
3.   Symbol  
4.   Anvisad, men informerad  
5.   Konsulterad och informerad  
6.   Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn  
7.   Initierat och styrt av barn 
8.   Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna   

(Hart 1992, Nordenfors 2010 s.39) 
 
De tre första stegen ses inte som delaktighet (Hart 1992 s. 8). Dessa tre steg syftar endast till att lägga 
fokus på barn, vilket ses som negativt när syftet är att barn ska vara delaktiga i beslutsprocesser. 
Samtidigt är det inte självklart att det som ska eftersträvas är att nå så högt upp på stegen som möjligt, 
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istället bör fokus vara på att barnen ska ges möjlighet att delta på deras villkor och i vilken grad de har 
möjlighet att delta. Detta förhållningssätt har sin grund i att barn har olika förutsättningar, på grund av 
exempelvis ålder och utvecklingsgrad (Hart 1992 s. 11). 
 
 
2.6   Barns  deltagande  i  planeringen  
 
Den svenska myndigheten som ansvarar för samhällsplanering, byggande och boende, Boverket, 
uttrycker att barns deltagande är viktigt och att barn bör involveras i planeringen, specifikt när det gäller 
frågor om barn och ungas utemiljöer (Boverket 2015). Detta visar att frågan om att barn bör delta i 
planeringen uppmuntras från nationellt håll. 
 
Det finns också en uppmuntran att inkludera barn i samhällsplaneringen från annat håll, vilket blir tydligt 
i antagna internationella policys och från forskning, se exempelvis Barnombudsmannen 2015c, Frank 
2006, Percy- Smith 2001, Freeman, Ergler & Guiney 2017. 
 
Trots det har arbetet med detta ändå inte implementerats fullständigt i praktiken. Det kan grunda sig i 
flera olika aspekter, en förklaring till att barnen inte inkluderas i större utsträckning kan vara synsättet 
om att barn inte är färdigutvecklade och därmed inte har tillräcklig förståelse för samhälleligt 
beslutsfattande (Frank 2006 ss.352-353).  
 
Om och när barn inkluderas i planeringen är det ofta i frågor som tydligt påverkar dem, exempelvis i 
planeringsfrågor angående förskolor, skolor och lekplatser. Problematiken rörande detta handlar bland 
annat om att planerare inte har tillräcklig kunskap eller förstår varför barnen bör inkluderas, vilket 
resulterar i att barnperspektivet och barns perspektiv sällan uppmärksammas i planer som inte 
uppenbarligen berör barn (Frank, 2006 s.351). Men forskning visar att barns åsikter även är relevanta 
att uppmärksamma när det gäller exempelvis miljöfrågor och trafikfrågor (Stern 2007 s.22) men även 
mer konkret i planeringen såsom exempelvis bostäder, rekreation och service (Freeman, Ergler & 
Guiney 2017 s.297).  
 
Det finns också en problematik kring maktförhållandena mellan barnen och beslutsfattarna vid 
deltagandeprocesser. Barnen får sin röst hörd men åsikterna får sällan någon egentlig påverkan i 
beslutsfattandet. Detta förhållningssätt innebär att barn endast får ta del av redan antagna beslut, utan 
möjlighet att påverka. För att förändra detta skulle det istället vara av vikt att inkludera barn i större 
utsträckning, att de skulle få delta under en längre del av processen. Att låta barnen använda metoder 
som passar deras sätt att formulera och uttrycka sina åsikter är också viktigt att värdesätta (Percy-Smith 
2001, ss.109-110).  
Till följd av att barn inte blir mer involverade i planeringen kan det uppstå problem, såsom att barnen 
inte känner sig hörda och att de upplever sig svikna av vuxna och samhället. Fördelarna med att 
inkludera barn i deltagandeprocesser är exempelvis att barnen får positiva erfarenheter och lärdomar 
kopplat till det lokala samhället, de får även bättre förståelse och intresse för samhällsplanering och 
ökad kunskap om närmiljön. Det som kan påverka barnen negativt är om deras åsikter inte accepteras 
då barnen i vissa fall kan känna frustration inför det (Frank 2006, ss.359-360).  
 
Trots att det finns en kritik mot att barn inte inkluderas i tillräckligt stor utsträckning visar det sig att det 
blir allt vanligare att barn inkluderas i planeringsprocesser (Cele 2006 ss.10-11). När det gäller barns 
deltagande är det ofta äldre barn som får delta i stadsplaneringen medan mindre barn, såsom 
förskolebarn utesluts på grund av synsättet att de inte kan förstå helheten och komplexiteten i 
planeringsfrågor. Forskning visar dock att yngre barn också är fullt kapabla till att delta men att det 
krävs olika metoder för genomförande beroende på barnets ålder (Freeman, Ergler & Guiney 2017). Det 
finns också en skillnad mellan de äldre barnen, beroende på vilken situation barnen befinner sig i 
upplever de att deras åsikter tas på olika stort allvar av beslutsfattare. Detta visar att det finns en 
ojämlikhet mellan barn och deras möjlighet till deltagande (Percy-Smith 2001 s.113). 
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Det finns olika metoder som används vid barns deltagande i planeringen, grunden för metoderna som 
används vid barns deltagande är att de ska få delta praktiskt istället för mer formella sätt av deltagande. 
Metoderna kan innefatta aktiviteter såsom att använda kartor, gåturer med vuxna, fotografera, rollspel, 
rita, modellering eller skriva (Gallagher 2008 s. 138). Vilka metoder som används i samband med 
dialoger med barn är avgörande för vilken information som kommer tillhandahållas, då olika metoder 
framhåller olika typer av upplevelser och erfarenheter barn har till olika platser. Vissa metoder visar i 
större utsträckning på hur barn interagerar med platser medan andra tydliggör hur barn känner i relation 
till en plats eller vilka drömmar och tankar barnet har till platsen (Cele 2006). Detta visar att det är av 
vikt att överväga vilka metoder som används beroende på vad syftet är med en dialog. 

3   Barnkonventionen som styrdokument 
 
3.1   Barnkonventionen  
 
Barnkonventionen fastslogs av FN år 1989 och är en omfattande konvention om barns rättigheter 
(Barnombudsmannen 2015c). Se en överblick av konventionen i Bilaga 1. Konventionen har fått stort 
genomslag internationellt och idag är det endast USA som inte har skrivit under det internationella 
avtalet (UNICEF u.å. b). Att förbinda sig till konventionen innebär att artiklarna måste efterföljas då 
konventionen är bunden till internationell folkrätt. Även om avtalet är bindande och ingår i den 
internationella folkrätten kan länderna som ratificerat konventionen inte dömas i domstol om avtalet 
inte efterföljs, eventuella följder blir istället kritik och påtryckningar om förändring och förbättring 
(Barnombudsmannen 2015b).  
 
I konventionen uppmärksammas barnrättsperspektivet vilket innebär att stor vikt läggs vid att barn ska 
ses som individer som innefattas av mänskliga rättigheter, detta redovisas i konventionens 54 artiklar. 
41 av dessa artiklar skapar en helhet över rättigheterna som världens barn ska besitta, de resterande utgör 
beskrivningar om hur konventionsstaterna ska arbeta och förhålla sig till konventionen. De totalt 54 
artiklarna omfattas av fyra huvudsakliga, grundläggande artiklar vilka är vägledande och alltid tas 
hänsyn till i frågor som rör barn. Dessa artiklar fungerar också som ett verktyg för hur konventionen ska 
tolkas som helhet. (UNICEF u.å. a, Barnombudsmannen 2015b). 

 

 

Figur 1 Barnkonventionens fyra grundläggande principer (UNICEF u.å. a).  

Inom FN finns en tillsatt barnrättskommitté som har i uppgift att se till att medlemsstaterna som 
ratificerat konventionen efterföljer denna. Vart femte år ska medlemsstaterna skicka in en rapport 
rörande efterlevnaden av konventionen. Kommittén har även i uppgift att skriva kommentarer till 
konventionens artiklar med syfte att redovisa hur dessa ska tolkas (Barnombudsmannen 2015a, 
Barnombudsmannen 2015b).  
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3.2   Barnkonventionen  i  Sverige  
 
År 2010 godkände Sveriges regering att en strategi skulle tas fram rörande hur svenska barns rättigheter 
skulle stärkas i landet. Strategin Konventionen om barns rättigheter - med strategi för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige innefattas av ett flertal principer som ska stärka barns rättigheter. I strategin finns 
det beskrivet att barn definieras i ett åldersspann från 0-18 år och att alla barn också ska ses som jämlika 
oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. (Socialdepartementet 2014 s.9) Detta tydliggörs också i 
barnkonventionen, artikel 2 (Barnombudsmannen 2015c). Syftet med strategin är att den ska vara 
vägledande för offentlig verksamhet på alla nivåer, från riksdag till kommuner i dess arbete mot att 
förbättra förhållandena för barnens rättigheter. De principer som finns antagna i strategin lyder enligt 
följande: 
 

•   “All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. 
•   Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.  
•   Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 
•   Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.  
•   Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.  
•   Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta 

denna kunskap i berörda verksamheter.  
•   Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. 
•   Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som 

rör barn.  
•   Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.” 

 
(Socialdepartementet 2014 ss.8-9) 

 
Det har länge funnits en debatt rörande en inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning. 
Barnombudsmannen har det främsta ansvaret för genomförande och uppföljning av svenska 
myndigheter, landsting och kommuners arbete med barnkonventionen (Lindgren & Halldén 2001 ss.66-
67). Myndigheten har exempelvis uppmuntrat till en utredning som ska hantera frågan om inkorporering 
av konventionen (Barnombudsmannen 2016a, Barnombudsmannen 2009). En inkorporering skulle 
enligt Barnombudsmannen bland annat innebära att barnrättsperspektivet stärks inom svensk 
lagstiftning, befintlig lagstiftning måste också ändras för att överensstämma med barnkonventionens 
artiklar. Det skulle även innebära att en rättspraxis utformas som skulle förenkla tolkningen av 
konventionsartiklarna men också att personer som arbetar med barn skulle vara tvungna att förbättra 
kunskapen och få medel för att arbeta med barnkonventionen (Barnombudsmannen 2016b).  
 
Det finns även de som är negativt inställda till en eventuell inkorporering av barnkonventionen som 
bland annat argumenterar för att innehållet i konventionen är svårtolkat och att det därmed skulle bli 
svårt att omsätta till lagtext (Lindgren & Halldén 2001 s.67). Även lagrådet har kritiserat och ifrågasatt 
förslaget om en inkorporering av konventionen (Lagrådet 2017). 
 
Under 2016 färdigställdes en utredning angående en eventuell inkorporering av barnkonventionen, en 
utredning som regeringen hade beställt några år innan. Utredningen skulle bland annat redovisa för- och 
nackdelar av en inkorporering. Exempel på de fördelar som uppmärksammas i utredningen är att barns 
rättigheter med stor sannolikhet skulle lyftas oftare i den offentliga debatten. En annan fördel som 
redovisas är att tjänstemän och beslutsfattare skulle tvingas att förhålla sig till konventionen i större 
utsträckning än idag men även att inkorporeringen skulle ge förutsättningar för att konventionen såg 
som en helhet. Om konventionen skulle inkorporeras i svensk lagstiftning är ytterligare en fördel att 
annan nationell lagstiftning, som inte tar hänsyn till barns mänskliga rättigheter, kunde kompletteras 
med denna nya lag (Barnrättighetsutredningen 2016, ss.22-25). 
 
Vid en sammanfattning av de negativa aspekterna rörande en inkorporering av barnkonventionen 
uppmärksammas att de främsta problemen handlar om hur konventionen ska hanteras rättsligt. Det berör 
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exempelvis hur konventionen är skriven, eftersom vissa formuleringar kan uppfattas vaga och därmed 
vara svåra att hantera i praktiken. I utredningen visas även problematiken kring att det saknas förarbeten 
som ofta ligger till grund för tolkning av lagstiftning. Angående de två ovanstående problemen 
uppmärksammar utredningen att en ökad hänsyn till barnrättskommitténs allmänna kommentarer skulle 
utgöra en lösning på problemet. Det visar sig även finnas problematik angående skillnaderna mellan hur 
konventionen tolkas inom internationell rätt och hur den svenska lagstiftningen är uppbyggd och tolkas. 
Eftersom det inte finns någon internationell domstol som kan vara till hjälp för tillämpningen av lagen 
i svenska domstolar ses detta också som ett problem, dock beskrivs det i utredningen att Norge, som är 
ett föregångsland inte haft några markanta svårigheter med detta (Barnrättighetsutredningen 2016, 
ss.22-25). 
 
Utöver denna utredning genomfördes även en kompletterande utredning i form av en internationell 
utblick. Denna utredning tog hänsyn till två länder som har inkorporerat lagstiftningen (Norge och 
Finland) respektive två länder som inte genomfört detta (Danmark och Tyskland). I utredningen 
redovisas bland annat positiva och negativa konsekvenser samt en diskussion om vad inkorporeringen i 
Norge och Finland inneburit. Utifrån den internationella utblicken blir det tydligt att det inte finns en 
tydlig skillnad mellan länderna som har inkorporerat konventionen och de som inte har inkorporerat 
den. Istället tydliggörs att synsättet som länderna har på barns rättigheter är det som spelar roll. Detta 
betyder i sin tur att en inkorporering inte är avgörande för att öka barns rättigheter. Det som beskrivs 
vara viktigast är att politiker har en vilja att arbeta med barnkonventionen för att förbättra barns 
rättigheter (Vamstad 2016). 
 
Under mars 2018 lade regeringen fram en proposition Inkorporering av FN:s konvention om barnets 
rättigheter. I propositionen föreslår regeringen att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk 
lagstiftning och att inkorporeringen av konventionen ska ske 1 januari år 2020. Förslaget utgår från att 
konventionsartiklarna (1- 42) ska inkorporeras i sin helhet och i original (Socialdepartementet 2018 ss. 
1-2). 
 
En aspekt som uppmärksammas i propositionen är att personer som arbetar inom kommuner och 
landsting är i behov av fördjupad kunskap om bland annat barns rättigheter och barnkonventionen, 
eftersom det idag finns brister rörande detta. Detta ska leda till att barnrättsperspektivet tillvaratas i 
större utsträckning samtidigt som kommuner och landstings tillämpning av barns rättigheter garanteras. 
Samtidigt ska det skapa en ökad förståelse för vad barnrättsarbetet innebär i praktiken vilket i sin tur ska 
innebära att beslutsprocesser i större utsträckning omfattas av frågor kopplat till barns rättigheter. 
Förhoppningen är att kommunerna och landstingen bland annat kommer driva arbetet med 
barnkonsekvensanalyser och att olika metoder kommer användas för att barn ska bli hörda 
(Socialdepartementet 2018 ss.100-102). 
 
Beslut angående propositionen väntas i juni 2018 (Sveriges Riksdag u.å).  
 
3.3   Barnkonventionen  –  förhållningssätt  i  denna  uppsats  
 
I denna uppsats kommer barnkonventionen vara en utgångspunkt på grund av att konventionen är det 
mest framträdande styrdokumentet som hanterar barnets rättigheter, både i världen och Sverige. 
Barnkonventionen ska ses som en helhet (UNICEF u.å. a), i denna uppsats kommer dock några artiklar 
vara något mer framträdande än andra. De artiklar vi har valt att belysa särskilt i den här uppsatsen är 
artikel 2, 3, 12 och 23. Se Tabell 1 på nästa sida. 
 
Artiklarna har valts ut eftersom de har en tydlig koppling till barns rättigheter i samhällsplaneringen. 
Artikel 2, 3 och 12 är också tre av de fyra artiklar som utgör grunden för barnkonventionen. 
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Tabell 1 De fyra utvalda artiklarna som kommer belysas extra i denna uppsats (Barnombudsmannen 2015c). 

 
 
Artikel 2 har valts ut på grund av dess stora betydelse för konventionen i stort, då artikeln formar 
betydelsen i konventionens resterande artiklar. Denna är likväl viktig för undersökningen i denna 
uppsats. I samband med undersökningen om hur de två valda kommunerna arbetar med barnperspektiv 
och barns perspektiv är detta en artikel som vi uppfattar är viktig att förhålla sig till.  
 

Artikel 2 Artikel 3 Artikel 12 Artikel 23
1. Konventionsstaterna skall 
respektera och tillförsäkra varje 
barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna 
konvention utan åtskillnad av 
något slag, oavsett barnets eller 
dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, 
kön, språk, religion, politiska 
eller annan åskådning, 
nationella, etniska eller sociala 
ursprung, egendom, handikapp, 
börd eller ställning i övrigt. 

1. Vid alla åtgärder som rör 
barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande 
organ, skall barnets bästa 
komma i främsta rummet. 

1. Konventionsstaterna skall 
tillförsäkra det barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i 
alla frågor som rör barnet, 
varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad. 

1. Konventionsstaterna 
erkänner att ett barn med 
fysiskt eller psykiskt handikapp 
bör åtnjuta ett fullvärdigt och 
anständigt liv under 
förhållanden som säkerställer 
värdighet, främjar 
självförtroende och möjliggör 
barnets aktiva deltagande i 
samhället.

2. Konventionsstaterna skall 
vidta alla lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att barnet skyddas 
mot alla former av 
diskriminering eller 
bestraffning på grund av 
föräldrars, vårdnadshavares 
eller familjemedlemmars 
ställning, verksamhet, uttryckta 
åsikter eller tro.

2. Konventionsstaterna åtar sig 
att tillförsäkra barnet sådant 
skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, 
med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter 
som tillkommer dess föräldrar, 
vårdnadshavare eller andra 
personer som har lagligt 
ansvar för barnet, och skall för 
detta ändamål vidta alla 
lämpliga lagstiftnings- och 
administrativa åtgärder. 

2. För detta ändamål skall 
barnet särskilt beredas möjlighet 
att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett 
lämpligt organ och på ett sätt 
som är förenligt med den 
nationella lagstiftningens 
procedurregler, i alla domstols- 
och administrativa förfaranden 
som rör barnet.

2. Konventionsstaterna 
erkänner det handikappade 
barnets rätt till särskild 
omvårdnad och skall, inom 
ramen för tillgängliga resurser, 
uppmuntra och säkerställa att 
det berättigade barnet och de 
som ansvarar för dess 
omvårdnad får ansökt bistånd 
som är lämpligt med hänsyn till 
barnets tillstånd och 
föräldrarnas förhållanden eller 
förhållandena hos andra som tar 
hand om barnet. 

3. Konventionsstaterna skall 
säkerställa att institutioner, 
tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd 
av barn uppfyller av behöriga 
myndigheter fastställda 
normer, särskilt vad gäller 
säkerhet, hälsa, personalens 
antal, och lämplighet samt 
behörig tillsyn.

3. Med hänsyn till att ett 
handikappat barn har särskilda 
behov skall det bistånd som 
lämnas enligt punkt 2 i denna 
artikel vara kostnadsfritt, då så 
är möjligt, med beaktande av 
föräldrarnas ekonomiska 
tillgångar eller ekonomiska 
tillgångarna hos andra som tar 
hand om barnet och skall syfta 
till att säkerställa att det 
handikappade barnet har 
effektiv tillgång till och erhåller 
undervisning och utbildning, 
hälso- och sjukvård, 
habilitering, förberedelser för 
arbetslivet och möjligheter till 
rekreation på ett sätt som bidrar 
till barnets största möjliga 
integrering i samhället och 
individuella utveckling, 
innefattande dess kulturella och 
andliga utveckling.
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Artikel 3 och 12 har valts ut eftersom dessa kan sägas vara starkast sammankopplade med 
barnperspektivet och barns perspektiv. De två artiklarna är intressanta att studera eftersom det har 
funnits och finns en osäkerhet hur de två artiklarna ska tolkas i förhållande till varandra. Tidigare har 
den främsta utgångspunkten varit att någon annan än just barnet tagit ansvar för vad som uppfattas vara 
barnets bästa och att barnen därmed inte själva fått sina röster hörda. Att någon annan ser till barnens 
bästa kan sammankopplas med artikel 3 i konventionen medan den 12 artikeln istället står för att barnen 
själva får göra sin röst hörd i beslutsprocesser som rör dem. Dessa artiklar kan vara svåra att hanteras 
tillsammans (Stern 2007 ss.18-23). I de allmänna kommentarerna tillhörande artikel 12 respektive 
artikel 3 beskriver Barnrättskommittén om tolkningen av de båda artiklarna. I de allmänna 
kommentarerna framkommer det en förklaring om hur de ska tolkas tillsammans. Artiklarna ska ses som 
komplement till varandra och hanteras gemensamt, vilket betyder att hänsyn inte endast ska tas till en 
av dem (Barnrättskommittén 2009, Barnrättskommittén 2013).  
 
Den 23:e artikeln tar hänsyn till barn med funktionsnedsättningar. I denna uppsats kommer endast första 
punkten i artikeln behandlas då de andra två anses vara utanför detta studieområde. Även för denna 
artikel finns allmänna kommentarer från barnrättskommittén tillgängliga. Anledningen till att denna 
artikel är viktig att ta med är för att artikeln står för att alla barn, oavsett funktionsnedsättning, ska få 
lika förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv. Dessutom uppmärksammas det i artikeln att barn med 
funktionsnedsättning ska ges möjlighet att kunna delta aktivt och känna sig inkluderade i samhället. 
Barnrättskommittén beskriver i den allmänna kommentaren att det är av stor vikt att barn med 
funktionsnedsättning ska få sin röst hörda och frångå systemet att endast vuxna beslutar i frågor åt dem 
(Barnrättskommittén 2006). 

4   Exempel på arbete med barnkonventionen, barnperspektiv och 
barns perspektiv 

 
4.1   Göteborgs  stad  och  dess  arbete  med  barnperspektiv  och  barns  perspektiv  
 
Göteborg är en kommun som har utvecklat sitt arbete med barnperspektiv1. Nätverket för barn och unga 
i fysisk planering som Göteborg stad har utvecklat syftar till att uppmärksamma barnperspektivet inom 
olika metoder och ansvarsområden. Arbetet bedrivs utifrån barnkonventionen men också de riktlinjer 
som finns inom Göteborg Stad och dess budget. Nätverket har identifierat ett behov av tydliga metoder 
och verktyg som krävs för tjänstemän och handläggare som arbetar inom detta område. Syftet är att 
barnperspektivet ska kunna integreras inom hela förvaltningsprocessen. Nätverket har tagit fram en 
modell för barnkonsekvensanalyser som är specifik för Göteborgs stad. BKA, barnkonsekvensanalys 
kan användas som verktyg inom olika områden, dels i ombyggnad och underhåll men också inom olika 
planprocesser där större projekt ska planeras (Göteborgs stad 2017 ss.6-9). Metoden 
Barnkonsekvensanalys uppmuntras även av Barnombudsmannen som menar att det är en viktig metod 
för att säkra barns rättigheter och för att barn och unga ska få det bättre i samhället (Barnombudsmannen 
u.å.).  
 
Göteborg stad beskriver att syftet med att arbeta med barnkonsekvensanalys i fysisk planering är att 
utveckla och förbättra beslutsunderlaget inom olika skeden i planeringen. Barnen har ingen rösträtt och 
tillfrågas aldrig som sakägare, även fast det rör deras egna miljö. För att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling måste barnens åsikter och kunskaper tas med i planeringen. Det är inte alla vuxna som ser 
barns kunskaper och erfarenheter som en möjlighet, på så sätt handlar det om att förändra sättet att se 
på barns kunskaper i planeringssammanhang (Göteborgs stad 2017 ss.8-9). 
 

                                                
1 I detta avsnitt används begreppet barnperspektiv som ett överordnat begrepp som innefattar både barns perspektiv 
och barnperspektivet (som det används i övrigt i uppsatsen). 
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För att öka medvetenheten och skapa större uppmärksamhet kring barns bästa så inrättade Göteborgs 
stad även en ungdomsfullmäktige år 2004. Ungdomsfullmäktige driver frågor som kommer från 
ungdomarna själva. Det är barn och unga som kommer till ungdomsfullmäktige och ger synpunkter och 
förslag (Göteborgs stad 2017 s.16). 
 
Som en del i arbetet med barnperspektivet har Göteborgs stad arbetat fram tre olika verktyg för att 
involvera barn vilka med fördel förespråkas att användas gemensamt.  
 

•   Kunskapsbank på webben 
•   Social konsekvensanalys, SKA (används främst i planprocesser) 
•   Barnkonsekvensanalys, BKA  

(Göteborgs stad 2017 s.18) 
 
I dokumentet från Göteborgs stad (2011) förklaras att det är vanligt att vuxna ser på barn som att de är 
på väg att bli vuxna och inte som att de är barn. Detta innebär att fokus ofta ligger på framtiden vilket 
leder till att uppmärksamheten riktas mot framtiden och inte på att barnen faktiskt lever här och nu. I 
dokumentet redogörs för ett flertal exempel angående vilka förutsättningar som krävs för att barnen ska 
kunna delta. Bland annat ska barnen ha en relevant roll och de är även i behov av att förstå syftet och 
målet för varför aktiviteten ska genomföras. Miljön och det sammanhang som barnen sätts in i är också 
viktigt för att skapa en känsla av trygghet och bekvämlighet. Det är också viktigt att barnen känner sig 
bekväma med den grupp som de ingår i (Göteborgs stad 2017 s.12). 
 
Vidare beskriver Göteborgs stad att det finns flera saker att tänka på när barn involveras i planeringen. 
När barn inbjuds att delta så finns det alltid en risk att man skapar förhoppningar hos barnen, det blir 
därför viktigt att göra en avvägning och tänka igenom hur barnperspektivet ska behandlas i förväg. 
Nästan alla planeringsfrågor har med barn att göra men däremot är alla sällan tillämpningsbara vilket är 
viktigt att väga in. Om ett beslut har fattats att barnperspektivet ska tillämpas så är nästa steg att hitta en 
relevant metod. Ofta finns det oklarheter om tillvägagångssättet, därför är det viktigt att ställa olika 
metoder mot varandra för att komma fram till ett lämpligt sätt att uppmärksamma antingen 
barnperspektivet eller barns perspektiv. Frågor som är viktiga att ta upp är bland annat om det redan 
finns information, forskning eller studier som finns att tillgå. Det är även relevant att se över om det är 
barnen själva som ska tillfrågas eller om det räcker med att en vuxen belyser frågan ur ett barnperspektiv 
(Göteborgs stad 2017 s.13). 
 
4.2   UNICEF  och  projektet  Barnrättskommun  
 
UNICEF är en global organisation som även finns lokalt representerad runt om i världen, bland annat i 
Sverige. UNICEF är en del av FN som grundades redan under mitten av 1940- talet. Generellt sett har 
UNICEF i uppgift att arbeta för barns rättigheter runt om i världen vilket kan handla om forskning, 
påverkan på lagstiftning samt förvaltande av Barnkonventionen. FN har även gett UNICEF i uppgift att 
arbeta för att barnkonventionens bestämmelser efterföljs av de medlemsstater som ratificerat 
konventionen (UNICEF u.å. a, UNICEF u.å. c). 
  
Under 2017 startade UNICEF Sverige pilotprojektet Barnrättskommun tillsammans med fem svenska 
kommuner som ska pågå fram till 2019. Projektet innebär att de fem kommunerna ska arbeta med 
barnfrågor inom den kommunala organisationen i större utsträckning. Projektet ska med hjälp av 
modellen skapa förutsättningar för att barn och vuxna ska kunna arbeta tillsammans för att skapa bättre 
samhällen (UNICEF u.å. b). 
 
UNICEF har arbetat internationellt med ett program kallat Child Friendly Cities sedan 1996, vilket 
projektet Barnrättskommun grundar sig på. Child Friendly Cities har som uppgift att arbeta med städer 
runt om i världen för att skapa bättre förutsättningar för världens barn. Utgångspunkten är att uppmuntra 
lokal styrning, att värdesätta och implementera barns rättigheter i olika styrningsverktyg såsom lokala 
policydokument, mål och program (UNICEF 2018).  
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Ytterligare en anledning till att pilotprojektet genomförs är att barnkonventionen förväntas bli lag i 
Sverige. Projektet ska skapa förutsättningar för svenska kommuner att arbeta och stärka barns 
rättigheter, men också att kommunerna ska få förutsättningar att möta de höjda krav som kan komma 
efter en inkorporering av barnkonventionen (UNICEF u.å. b). 
 
De kommuner som deltar i projektet ska aktivt arbeta för att barnkonventionen ska vara i fokus för alla 
tjänstemän i den kommunala organisationen. Kommunen ska vara medvetna om och arbeta utefter 
konventionen samtidigt som de ska vara kritiska mot sitt egna arbete. Detta ska leda till att barnets bästa, 
deltagande och inflytande får utrymme i frågor och beslut som rör barn. Det huvudsakliga syftet är att 
barnrättsperspektivet ska stärkas i kommunerna som är medverkande i projektet. Ytterligare en 
målsättning är att arbetet med barnfrågor ska leda till bättre förutsättningar för att kommunen samt 
kommunens föreningar och företag ska kunna samarbeta med varandra i frågor som rör barn (UNICEF 
u.å. b). 
  
Det finns även utformat sju specifika målsättningar för projektet: 
  

•   “Barnkonventionen är välkänd för alla i kommunen.  
•   Barnkonventionen efterlevs på alla nivåer i kommunen 
•   Barn kan delta i planeringen, utformningen och utvärderingen av den verksamhet som är 

avsedd för dem 
•   Barn kan påverka frågor som är viktiga för dem 
•   Barn kan delta i medborgardialoger 
•   Barn upplever en känsla av trygghet i sin kommun   
•   Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn.” 

(UNICEF u.å. b s. 2) 

5   Sammanfattning av teori 
 
Sammanfattningsvis visar ovanstående teoriavsnitt (Kapitel 2- 4) att det finns en omfattande forskning 
inom området, såväl nationellt som internationellt. Inom området Children´s geographies finns det 
studier som exempelvis handlar om barns relation till vuxna, barns rättigheter, medborgarskap och 
identiteter, migration och barn i såväl städer som i rurala områden. Forskare inom området är bland 
annat Sofia Cele och Stuart Aitken.  
 
Teoriavsnittet belyser två olika planeringsteorier, rationell och kommunikativ planering. De båda 
teorierna har utsatts för kritik, den rationella för att vara för expertbunden, medan den kommunikativa 
planeringen främst har kritiserats för att det hela tiden finns en maktstruktur i samhället som är svår att 
undvika, även i det kommunikativa samtalet. 
 
Avsnittet behandlar också frågan om planering och medborgardialog. Användandet av 
medborgardialoger är ett sätt att involvera medborgarna i planeringen, vilket har blivit alltmer 
förekommande i svenska kommuner. Utöver detta berör kapitlet definitionen av begreppet medborgare,  
hur det har kommit att förändras över tid och om barn idag kan ses som fullgoda medborgare. 
 
Utöver detta belyser teoriavsnittet barnkonventionen och dess artiklar, samt vilka artiklar som vi anser 
mest relevanta att ta upp inom ramen för ämnet. Det finns olika åsikter om att inkorporera 
barnkonventionen i svensk lagstiftning, vissa ser det positivt och menar att konventionen skulle få en 
starkare ställning i kommunerna om det blev en lag. Andra menar att det skulle vara svårt att omvandla 
innehållet i konventionen till svensk lag. I kapitlet uppmärksammas också hur arbetet med 
barnkonventionen fungerar, exempelvis barnrättskommitténs arbete samt Sveriges förhållningssätt till 
barnkonventionen. 
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Det finns flera olika metoder att arbeta med barn. Det framgår i såväl forskning som i Göteborgs stads 
arbete med barnperspektivet och barns perspektiv inom planeringen. Avsnittet visar att Göteborgs stad 
har utarbetat ett metodiskt dokument som visar olika tillvägagångssätt för att involvera barn i 
planeringen. Även om barn får delta är inte det samma sak som att barnen faktiskt får vara med och 
besluta vilket de olika stegen på Harts stege påvisar. Desto högre upp i stegen, desto mer omfattande 
deltagande får barnen.  
 
Teoriavsnittets avslutande del handlar om Unicef och projektet Barnrättskommun vilket fortsatt kommer 
behandlas i resultatdelen. 

6   Beskrivning av kommunerna  
 
6.1   Karlskoga  
 
Karlskoga kommun är beläget i Värmland i Sveriges mellersta delar. Kommunen tillhör Örebro län och 
har ett invånarantal på drygt 30 000 invånare. (Karlskoga kommun 2018b) Geografiskt är kommunen 
belägen med ett ungefärligt avstånd till Göteborg, Oslo och Stockholm på 30 mil (Karlskoga kommun 
2018c). Närmare finns Örebro och Karlstad som något större städer med avstånd på drygt 4 respektive 
6 mil.  
 
Kommunen har olika strategiska dokument som ska vara vägledande i kommunens styrning. Nedan 
redovisas en kort beskrivning av ett urval från dessa dokument och hur arbetet med barnperspektiv, 
barns perspektiv och barnrättsperspektivet uppmärksammas i dessa. 
 
I Karlskogas översiktsplan beskriver kommunen vikten av att tillämpa ett barnperspektiv vid planering 
av barn och ungas närmiljö. Kommunen uppmärksammar därför ett antal olika delar i planeringen där 
barnperspektivet bör inkluderas. Det gäller exempelvis bostadssammansättning, trafikplanering, 
service, tillgänglighet för bland annat gång- och cykel och kollektivtrafik (Karlskoga kommun 2011, 
s.36). 
 
Kommunen har antagit en barn- och ungdomspolitisk policy samt ett folkhälsopolitiskt program. I det 
folkhälsopolitiska programmet tydliggörs att de tre perspektiven barnperspektivet, barns perspektiv 
samt barnrättsperspektivet ska uppmärksammas inom kommunens verksamheter. I detta program 
tydliggörs även vikten av att särskilt beakta barn och ungas delaktighet och inflytande i samhället samt 
att uppväxtvillkoren för barn och unga ska tas på allvar. Detta ska bland annat genomföras genom att 
arbetet med barnkonventionen förstärks samt att barns bästa alltid ska inkluderas i frågor och beslut som 
rör barn (Karlskoga kommun, 2017b). 
 
I barn- och ungdomspolitiska policyn finns en redogörelse för kommunens fyra inriktningsområden – 
delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, uppväxtvillkor samt 
alkohol, narkotika, doping och tobak. Arbetet med dessa fokusområden ska ske inom hela kommunen 
samtidigt som vikt läggs vid samarbeten mellan olika verksamheter inom kommunen. 
Barnkonventionen ska även beaktas i kommunala beslutsprocesser (Karlskoga kommun 2017a). 
 
Kommunen är även delaktig i samarbetet Partnerskap för barns rättigheter i praktiken. Detta är ett 
samarbete mellan cirka tio svenska kommuner som har sitt syfte att skapa styrprocesser som ska 
generera att barns rättigheter tas tillvara i de medverkande kommunerna. Kommunerna samverkar och 
delar erfarenheter för att nå nationella målsättningar och för att utveckla arbetet med barnkonventionen 
och barnrättsperspektivet. Samarbetet sker bland annat mellan kommunerna men det finns också stöd 
från högre nivå i form av Socialdepartementet och Barnombudsmannen (Karlskoga kommun 2015). 
 
Partnerskapet är antaget politiskt i de deltagande kommunerna som innebär att både politiker och 
tjänstemän är medvetna om samarbetet. Politiska representanter och tjänstemän formulerar tillsammans 
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strategier, mål och prioriteringar, sedan formuleras en verksamhetsplan med idé, syfte och målsättning 
för det gemensamma samarbetet (Karlskoga kommun 2015).  
 
I avsnitt 4.2 UNICEF och projektet Barnrättskommun (s.12-13) går det att utläsa att det finns ett projekt 
mellan UNICEF och fem svenska kommuner. Projektet innebär att de fem representerade kommunerna 
blir testkommuner för en modell kallat Barnrättskommun. Karlskoga är en av de fem kommuner som 
ingår i projektet och arbetar även genom detta projekt med att stärka barns rättigheter (UNICEF u.å. b). 
Detta samarbete genomförs tillsammans med grannkommunen Degerfors (Karlskoga kommun 2018a). 
 
6.2   Lindesberg  
 
Lindesbergs kommun är belägen i Bergslagen och tillhör Örebro län. Invånarantalet i kommunen är 
drygt 23 000 personer. Geografiskt sett är Lindesberg lokaliserad drygt 4 mil norr om Örebro.  
 
Lindesbergs kommun är en del i samverkan för samhällsbyggnad med tre andra kringliggande 
kommuner, Hällefors-, Ljusnarsberg- och Nora kommuner. De fyra kommunerna arbetar i en 
förvaltningsorganisation kallad Samhällsbyggnadsförvaltningen (Samhällsbyggnad Bergslagen). Inom 
denna organisation finns arbete kring miljö- och byggfrågor, fysisk planering, livsmedelskontroll, 
energi- och klimatrådgivning samt kart- och mätningsverksamhet (Samhällsbyggnad Bergslagen 
2017).   
 
Likt Karlskoga kommun har Lindesbergs kommun olika strategiska dokument som ligger till grund för 
dess styrning. Nedan redovisas en kort beskrivning av ett urval från dessa dokument och hur arbetet 
med barnperspektiv, barns perspektiv och barnrättsperspektivet uppmärksammas i dessa. 
 
I Lindesbergs kommuns översiktsplan, antagen 2007, finns det beskrivet att det är viktigt att olika 
samhällsgrupper kommer till tals i planeringsarbetet. I översiktsplanen uppmärksammas bland annat 
barnkonventionen och dess 12:e artikel som berör barns inflytande och deltagande. Kommunen 
beskriver att det är av vikt att olika samhällsgrupper, inklusive barn bör komma till tals. Kommunen 
exemplifierar ett antal fokusområden där det ses som viktigt att låta medborgare komma till tals - 
nybyggnation, ombyggnation, naturområden, kulturområden samt vid planering av transportsystem. 
Kommunen bekräftar att olika metoder bör användas vid tillfällen då olika samhällsgrupper hörs, ett 
verktyg som framhålls är konsekvensbeskrivning som ska uppmärksamma hur olika samhällsgrupper 
påverkas av planeringsfrågor (Lindesbergs kommun, 2007 ss.16-17). 
 
Under 2016 antog Lindesbergs kommun dokumentet Utvecklingsstrategi, vision 2025. I denna finns det 
beskrivet att kommunen ska arbeta med barnkonventionen i alla deras verksamheter (Lindesbergs 
kommun 2016, s.8).  
 
Under 2016 genomförde konsultföretaget PwC en undersökning på uppdrag av Lindesbergs kommun. 
Undersökningen gällde hur kommunstyrelsen styr och följer upp arbetet barnkonventionen i kommunen 
samt om detta arbete innebär att barnkonventionen beaktas och tillämpas i det kommunala arbetet. 
Rapporten visade både på positiva aspekter och förbättringsmöjligheter angående detta arbete 
(Lindesbergs kommun/ PwC 2016). 
 
Positiva aspekter i kommunens arbete visar sig bland annat i att barnkonventionen fått större utrymme 
inom kommunens arbete och beslutsprocesser. Men även att arbetet med konventionen återfinns i 
kommunstyrelsens arbete och i nämndernas verksamhetsberättelser. Dock anser utredaren att arbetet bör 
vidareutvecklas och bli mer tydligt. Tjänstemän och politiker har också genomgått utbildning inom 
området, men när nya personer anställs inom verksamheten är det viktigt att informera om arbetet kring 
barnkonventionen. Det är också viktigt att klargöra vem det är som ska ansvara för utbildningen 
(Lindesbergs kommun/ PwC 2016). 
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Tydligare ställningstagande för metoder om barns deltagande anses också vara i behov att utvecklas. 
Utredaren uppmärksammade exempelvis problematiken kring att det inte finns någon tydlig strategi när 
barn och ungdomar ska tillfrågas, de hörs vid enstaka tillfällen, men det finns inte någon kontinuitet. 
Det finns dock uttalat i kommunen att dialoger med unga i kommunen ska utvecklas. Det krävs också 
att nämnderna gör en tydligare uppföljning och utvärdering (Lindesbergs kommun/ PwC 2016). 

7   Metod och material 
 
Syftet och frågeställningarna tillhörande denna uppsats låg till grund och var vägledande för utformandet 
av en lämplig metod. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts som utgörs 
av intervjuer och dokumentstudier. Undersökningen mynnar ut i en komparativ analys där två svenska 
kommuner (Karlskoga och Lindesberg) jämförs angående deras arbete med barnperspektiv och barns 
perspektiv inom samhällsplaneringen. 
 
Studien har inte i syfte att skapa generaliserbar kunskap, vilket sällan är fallet för en kvalitativ studie. 
Syftet är istället att förstå mer grundligt (Holme & Solvang 1997 ss.92 & 101) hur två kommuner arbetar 
med barnperspektiv och barns perspektiv i samhällsplaneringen och att undersöka hur dessa kommuner 
skulle påverkas av en inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning.  
 
Humaniora och samhällsvetenskapliga metoder kan innefattas av såväl kvalitativa som kvantitativa 
metoder. Kvalitativ metod, som används i denna uppsats, grundar sig i att göra tolkningar och att försöka 
förstå olika företeelser. På så sätt kan den kvalitativa metoden med fördel användas när syftet är att 
förstå hur andra människor upplever, tänker och tycker om något (Thurén 2007 ss.94-95). Svaren i en 
kvalitativ metod kan skilja sig beroende på vem det är som tillfrågas, eftersom känslor och olika 
upplevelser inte behöver vara detsamma för alla människor i en grupp.  
 
Som tidigare nämnts har två olika typer av kvalitativa metoder använts för att besvara uppsatsens 
frågeställningar, den första delen utgörs av tre intervjuer. Den andra delen innefattas av en 
dokumentstudie där detaljplaner och andra kommunala dokument analyseras. Metoden har valts 
eftersom denna genererar en djupare förståelse för hur kommuner säger sig vilja arbeta och hur de 
arbetar med barnperspektivet och barns perspektiv. Detta ställs sedan i relation till vad som blir synligt 
i det faktiska arbetet inom fysisk planering, detaljplanering. Vidare ska även intervjuerna visa vad en 
inkorporering av barnkonventionen skulle kunna innebära för den kommunala planeringen. 
 
För att denna studie skulle vara genomförbar var det viktigt att göra en avgränsning av urvalet i 
undersökningen, i vårt fall handlade det om att välja ut lämpliga intervjupersoner samt göra ett urval av 
detaljplaner (Holme & Solvang 1997 s.181). Grundidén med uppsatsen var att synliggöra hur kommuner 
arbetar med barnperspektivet och barns perspektiv i planeringen samt hur deras arbete skulle påverkas 
av en fullständig inkorporering av barnkonventionen i svensk lag. På grund av en begränsad tidsram har 
två kommuner valts ut. De kommuner som representerar urvalet i denna uppsats är Karlskoga och 
Lindesberg.  
 
De två valda kommunerna är medvetna, icke-sannolikhetsurval och har därmed inte slumpmässigt valts 
ut (Holme & Solvang 1997 s.183). Det fanns en viktig aspekt i det första skedet av val av kommuner. 
Kommunen skulle vara lokaliserad på rimligt avstånd från Örebro och Stockholm då vi författare utgår 
därifrån. Detta var ett krav för att undersökningen skulle vara möjlig att genomföra i relation till vad 
som skulle vara rimligt både tidsmässigt och ekonomiskt. Ytterligare en viktig aspekt för val av 
kommuner var att de skulle skilja sig från varandra rörande hur de beskriver utåt att de arbetar med 
barnperspektivet och barns perspektiv och barnkonventionen. Slutligen var ett krav att kommunerna 
hade ett ungefärligt lika antal invånare. 
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7.1   Intervjuer  
 
Undersökningens första del utgörs av intervjuer. Intervjuerna genomfördes med tre tjänstemän på två 
olika kommuner. Intervjuer som metod har valts av oss författare eftersom vi upplever att det är den 
bästa metoden för att besvara frågeställningarna. Genom intervjuer blev det möjligt att få en fördjupad 
beskrivning av hur Karlskoga och Lindesberg arbetar med barnperspektiv och barns perspektiv inom 
respektive kommun. 
 
Det är viktigt att urvalet blir representativt för undersökningen på grund av att det ligger till grund för 
undersökningens trovärdighet (Holme & Solvang 1997 s.101). Det har därför varit viktigt att noggrant 
undersöka vem som är den rätta intervjupersonen inom kommunerna. De personer som har intervjuats 
har alla en koppling till barnperspektivet och har därför kunnat uttala sig om ämnet, detta betyder att 
intervjuerna utgörs av respondentintervjuer (Holme & Solvang 1997 s.104). 
 
I Lindesbergs kommun intervjuades en fysisk planerare som har kunskap och kunde besvara hur 
kommunen arbetar med barnperspektiv och barns perspektiv i planeringen. I Karlskoga intervjuades två 
personer, då syftet var att dels få information om projektet Barnrättskommun, dels få en ökad förståelse 
för hur kommunen arbetar med barnperspektivet och barns perspektiv inom samhällsplaneringen. Därför 
intervjuades avdelningschefen på mark- och planeringsavdelningen samt folkhälsochefen i Karlskoga 
kommun.  
 
Innan intervjuerna genomfördes var vi noga med att planera in allt i god tid för att skapa förutsättningar 
för en väl genomförd intervju. Fördelen med att tillämpa personliga intervjuer är att intervjuaren får en 
direkt kontakt med personerna. För att lyckas med intervjun krävs att det finns en tanke bakom frågorna 
och att utformningen är väl strukturerad. Annars finns en risk att ge ett oseriöst intryck, där respondenten 
inte känner sig motiverad att svara. Vi valde därför att framställa tre intervjuguider för att förbereda 
intervjuerna. Dessa utgjordes av strukturerade frågor. Intervjuguiden var uppbyggd på olika teman som 
intervjun skulle behandla och tillhörande dessa teman formulerades underfrågor som styrde intervjun. 
Denna metod valdes för att inte missa något viktigt i förhållande till uppsatsens frågeställningar.  
 
För att svaren skulle bli relevanta och genomtänkta fick respondenterna ta del av intervjuguiden en tid 
innan intervjun. Därmed fick respondenterna möjlighet att tänka igenom svaren. En fördel med att 
skicka ut frågorna innan intervjun var att tjänstemännen kunde inhämta information från någon annan 
tjänsteman/förvaltning på kommunen, om det behövdes för att ha möjlighet att svara på frågorna. Detta 
upplevdes vara till fördel under intervjutillfället. Intervjuguiden finns tillgänglig i Bilaga 2.  
 
Vid intervjutillfället fick respondenterna några frågor som grundar sig i etik kopplat till forskning. En 
viktig del om etik är anonymitet (Holme & Solvang 1997 s. 32). På grund av detta fick alla svarspersoner 
frågan om hur de ställde sig till att vara anonyma eller inte. Ingen respondent upplevde dock någon 
problematik kring att nämnas vid namn eller med titel. Utöver detta handlar etik övergripande om att 
visa respekt (Holme & Solvang 1997 s.32). Detta medförde att respondenterna fick besvara ytterligare 
ett antal frågor innan intervjun påbörjades. Frågorna berörde inspelning av intervjun och om 
respondenterna ville ta del av det av materialet efter transkribering. Respondenterna fick även frågan 
om det gick bra att de blev kontaktade efter intervjuerna, om det var något i intervjuerna som behövdes 
förtydligas eller om en eventuell kompletterande fråga skulle behöva ställas. Dessa frågor ställde sig 
alla respondenter positiva till. Till sist uppmärksammade vi att respondenterna hade rätt att säga om de 
inte ville eller hade möjlighet att besvara någon fråga under intervjun. Intervjuerna genomfördes under 
cirka 30-45 minuter.  
 
Efter avslutad intervju skulle materialet hanteras och analyseras. Det första momentet som genomfördes 
efter intervjuerna var transkribering. Detta underlättade för att intervjupersonerna på ett enkelt sätt skulle 
få möjlighet att läsa igenom intervjun och godkänna innehållet. Transkriberingen utfördes även för att 
förenkla analysen av informationen. Efter genomförd transkribering påbörjades analysen av materialet 
för att besvara uppsatsens första och tredje frågeställning. Analysen bestod av två moment, under det 
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första momentet lästes vardera transkribering igenom samtidigt som textmaterialet kategoriserades efter 
färger beroende på vilken frågeställning de olika delarna i intervjun tillhörde. Under det sista momentet 
sammanställdes kategorierna i en beskrivande text, vilket representerar resultatet för frågeställning ett 
och tre.  
 
Resultatet är uppbyggt med huvudsakligen beskrivande text men kompletteras med citat från 
intervjuerna. Citaten är något redigerade för att meningsuppbyggnaden ska vara tydlig i skriftspråk.  
 
7.2   Dokumentstudie  –  detaljplaner  
 
Denna del av metoden finns till för att ställa svaren från intervjuerna i relation till praktiken. 
Detaljplanearbetet är en del av den fysiska planeringen och utgör den del i processen när planer blir 
juridiskt bindande. Detta moment har sin grundidé i att; om kommunen arbetar med barnperspektivet 
och barns perspektiv bör det ge utfall i detaljplanerna. 
 
Dokumentstudien utgörs av fyra granskade detaljplaner, två från vardera kommun. De två kommunerna 
har fått välja ut en detaljplan var, med utgångspunkt i att kommunerna anser att barnperspektivet och/ 
eller barns perspektiv tydliggörs i dessa. De andra två detaljplanerna har uppsatsens författare valt ut för 
att granska. Denna metod valdes eftersom kommunerna själva skulle få en chans att välja ut en detaljplan 
där de menar att barnperspektivet och/ eller barns perspektiv framkommer, men också för att urvalet 
inte skulle bli vinklat vilket fallet hade blivit om kommunerna hade fått välja ut alla detaljplaner. Urvalet 
för denna undersökning blir därmed icke- sannolikhetsurval (Holme & Solvang 1997 s.183) eftersom 
ingen av metoderna för val av detaljplaner grundar sig helt på slumpmässighet. 
 
Karlskoga kommun valde ut Detaljplan för Pärlgatan - del av kv Varfågeln m fl, Karlskoga kommun, 
Örebro län. Den andra detaljplanen som granskas från Karlskoga kommun är Kartografen, Baggängen, 
Karlskoga kommun, Örebro län.  
 
Lindesbergs kommun valde ut Detaljplan för del av Brodalen 1:1 m fl (ny grundskola) i Lindesberg, 
Lindesbergs kommun. Den andra detaljplanen som granskas från Lindesbergs kommun är Detaljplan 
för del av Tredingen 1:1 (Tivoliplan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län. 
 
Det är dock inte endast detaljplaner som granskats i dokumentstudien. Även tillhörande dokument till 
de två detaljplanerna som kommunerna själva valt ut kommer granskas. Detta genomförs på grund av 
att det inte fullständigt framkommer i detaljplanerna hur respektive kommun arbetar med 
barnperspektivet och barns perspektiv. Denna del av metoden skapar därför en fördjupad förståelse för 
hur arbetet med barnperspektiv och barns perspektiv fungerar. De två detaljplaner som inte kompletteras 
med andra dokument kommer visa konkret om och hur barnperspektivet och barns perspektiv 
framkommer när endast antagna detaljplaner granskas. 
 
För detaljplanen Pärlgatan som Karlskoga kommun valde ut har ett ytterligare dokument granskats - 
Pärlan - en ny förskola i Karlskoga kommun med jämställd utemiljö. En gender budget analys av 
investeringsbudgeten för en traditionell vs jämställd utemiljö. Detta dokument kommer vidare nämnas 
som Pärlan - dokument. Detta dokument tillhandahölls av Karlskoga kommun.  
 
För detaljplanen Brodalen har ytterligare tre dokument granskats. Dessa är: 

•    Programhandling 2018-01-12. Ombyggnad av Brotorpskolan F-6. Nybyggnad av 7-9- skola. 
Ombyggnad av ishall. Utemiljö. 

•   7-9 skola Lindesberg. protokoll elevworkshop 160602.  
•   7-9 skola Lindesberg. Protokoll workshop 5. 2016-11-30. 

 
Dokumenten tillhandahölls av Lindesbergsbostäder AB (LIBO) vilket är bostadsbolaget som tillhör 
Lindesbergs kommun. LIBO har ansvaret att bygga på platsen. De tre dokumenten kommer hanteras 
gemensamt och kommer då kallas Brodalen - dokument. 
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Utgångspunkten för dokumentstudien är att granska detaljplanerna med hjälp av en framtagen 
analysmodell, se Figur 2 nedan. Modellen skapar en överblick av i vilken utsträckning barnperspektivet 
och barns perspektiv framkommer i detaljplanerna och de tillhörande dokumenten.  
 

 
 
Figur 2 Analysmodell som används för granskningen av detaljplanerna. 

I den första kolumnen nämns den detaljplan eller det tillhörande dokument som granskas. I den andra 
kolumnen tydliggörs om det är barnperspektivet och/eller barns perspektiv som berörs. I den tredje 
kolumnen formuleras ett område/ ämne som den berörda delen i någon av detaljplanerna/ dokumenten 
omfattas av, det kan exempelvis vara friyta, trafik, utemiljö, brukardialog eller liknande. Under den 
fjärde kolumnen beskrivs kortfattat ett stycke eller en mening som vi författare bedömer vara kopplat 
till något perspektiv.  
 
När analysmodellen presenteras i resultatet tillkommer en förklarande text som tydliggör innehållet i 
modellen.  
 
De valda detaljplanerna/ tillhörande dokumenten lästes igenom grundligt för att det skulle vara möjligt 
att identifiera hur temat barn framkommer i dokumenten. Vi valde att använda sökordet “barn” för att 
undersöka hur många gånger det omnämns i varje detaljplan/ dokument, vilket bidrog till att skapa en 
god överblick hur barnperspektivet synliggörs i dokumenten. Efter detta moment markerades varje 
väsentligt stycke eller mening ut, där barn omnämns, för att sedan analysera och koda dessa i 
analysmodellen. På så sätt kartlades på vilket sätt som barnperspektivet och barns perspektiv 
framkommer konkret i texten. Efter detta lästes även texterna igenom för att granska om det fanns 
information gällande perspektiven som kunde utläsas utan att använda en specifik sökmetod.  
 
7.3   Metoddiskussion  
 
I detta avsnitt kommer det föras en kritisk diskussion kring den valda metoden.  
 
Kvalitativ metod 
Till att börja med är det av vikt att observera det generella valet av metod vilket i denna uppsats är 
kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden anses vara väl förankrad till den typ av undersökning som 
genomförs i uppsatsen då syftet är att förstå och tolka hur kommunerna arbetar. En kvantitativ metod 
som främst har som syfte att hitta generella drag skulle därmed inte vara lämplig för att besvara 
frågeställningarna i denna uppsats (Thurén 2007 ss. 94-103 & 22-34).  
 
 
 
 
 
 

Vad nämns?
Barnperspektiv

Barns perspektiv
Detaljplan / Tillhörande dokument Område(ämne) Hur nämns det?
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Intervjuer 
 
Angående intervjuerna finns det ett antal kritiska faktorer som upplevs viktiga att ta hänsyn till.  
 
En av dessa faktorer var vilka och hur många intervjupersoner som hördes. I studien intervjuades tre 
personer, två från Karlskoga och en från Lindesberg. Det kan upplevas som förvånande att det är en 
ojämn fördelning över hur många som intervjuades inom respektive kommun. Detta kan dock förklaras 
genom den extra faktor spelade in i Karlskogas fall; att kommunen är en del av pilotprojektet 
Barnrättskommun.  
 
Undersökningen handlar om att skapa en förståelse för hur två kommuner arbetar med barnperspektiv 
och barns perspektiv, varav en av dem utåt sett uttrycker att hänsyn tas till barnperspektiv (Karlskoga 
kommun och projektet Barnrättskommun) medan den andra inte riktar så mycket uppmärksamhet utåt 
om dess arbete (Lindesbergs kommun). För att ge Karlskoga kommun en rättvis bild om hur de arbetar 
med den extra faktorn, projektet barnrättskommun, beslutades att en nyckelperson som har hand om 
detta projekt på kommunen också var lämplig att höras. Utöver detta handlar undersökningen om att 
förstå hur kommunerna väger in barnperspektivet i planeringen, för denna del fastslogs det att endast en 
person från respektive kommun skulle intervjuas.  
 
En annan faktor som upplevdes vara viktig att ta hänsyn till angående intervjuerna var utformningen av 
intervjuguiden. Intervjuguiden som omfattades av frågor av strukturell karaktär kan upplevas som 
negativt på grund av att intervjupersonerna ska ges möjlighet att beskriva sina tankar och åsikter om 
ämnet utan att bli för styrda av redan bestämda frågor (Holme & Solvang 1997 s. 100). Detta innebär 
att intervjuerna ska fungera som stöd för både personen som intervjuar och respondenten. Dock fanns 
det en medvetenhet att använda strukturerade frågor i intervjuerna, dels för att dialogen skulle flyta på, 
dels för att strikt hålla samtalet till frågorna men också för att det fanns en tidsram att hålla och att vi 
som intervjuare var nybörjare. Trots de strukturerade frågorna fanns det dock inslag av kompletterande 
frågor under intervjuerna och respondenten fick alltid utrymme att lägga till egna kommentarer mellan 
frågorna. Detta arbetssätt upplevdes som välfungerande i relation till situationen.  
 
Kvalitativa metoder hänvisas ofta till hermeneutiken. Inom denna vetenskapsteori har förförståelsen och 
fördomar en viktig plats vilket medför att forskaren alltid besitter en viss förförståelse eller uppfattning 
om sin omgivning. Den redan befintliga förförståelsen och fördomarna som forskaren besitter innebär 
att det aldrig går att vara fullständigt objektiv.  Förförståelsen kan vara till hjälp för att förstå något men 
den måste ändå prövas för att skapa fullständig kunskap om något. Fördomarna kommer från den 
enskildes värderingar och uppfattningar, vilka också är i behov av att testas gentemot det fenomen som 
ska studeras då fördomarna kan missvisa sanningen (Thurén 2007 ss.58-62, Holme & Solvang 1997 ss. 
95-98). Detta var viktigt att förhålla sig till under arbetets gång. Under arbetets gång har det funnits både 
förförståelse och fördomar i förhållande till studieobjektet. Dock har det funnits en insikt om att så är 
fallet och dessa har ständigt prövats i studien. 
 
Under själva intervjusituationen finns det mycket som spelar in. Vad den specifika intervjun handlar 
om, vilka förväntningar som finns mellan forskare och respondent, hur samspelet fungerar dem emellan 
samt hur intervjumiljön upplevs är viktiga och bör tas hänsyn till (Holme & Solvang ss.106-107).  
 
Studien berör hur barn inkluderas i samhällsplaneringen, vilket är ett ämne som är relativt neutralt och 
som kan uppfattas oproblematiskt att tala om. Dock är det ett ämne som handlar om politik, vilket kan 
vara av känslig karaktär. Detta betyder att det fanns en risk för att intervjupersonerna talade om ämnet i 
den bemärkelse som de uppfattade att vi skribenter ville höra. Detta är svårt att komma ifrån, men kan 
förhindras på olika sätt. I vår situation hanterade vi detta genom att agera naivt och något ovetande under 
intervjuerna samt att respondenterna fick gå igenom transkriberingen en tid efter intervjun (Holme & 
Solvang 1997 ss.106-107). Intervjumiljön var en annan fråga som diskuterades innan genomförandet av 
intervjuerna. Utfallet blev att vi, skribenter, reste till respondenternas arbetsplatser. Sedan fick 
respondenterna välja exakt plats på arbetsplatsen. Detta för att de skulle känna sig bekväma i miljön. 
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Dokumentstudie 
 
Urvalet av detaljplanerna är viktigt eftersom det finns detaljplaner i mängder och det är därmed en 
omöjlighet att granska alla. I denna uppsats har fyra detaljplaner valts ut, främst på grund av 
tidsaspekten. För att göra urvalet så representativt som möjligt var tanken att kommunerna kunde hjälpa 
till att ta fram en plan där de ansåg att barnperspektivet och barns perspektiv framkommer. För att 
materialet inte ska bli vinklat fattades ett beslut om att även vi författare mer slumpmässigt skulle välja 
ut en detaljplan.   
 
Till detaljplaner finns ofta förarbeten eller annan dokumentation, i denna undersökning var det först 
bestämt att dessa inte skulle granskas på grund av tidsramen. Vi fick dock ändra oss då det inom vissa 
detaljplaner inte gick att utläsa hur kommunerna tagit hänsyn till barnperspektivet och barns perspektiv. 
Därför har information kompletterats med material i form av dokument vilka tillhandahållits efter 
intervjutillfällena. 
 
Kompletteringen som genomfördes behövdes för att det skulle vara möjligt att svara på den andra 
frågeställningen i denna uppsats. Dessa kompletteringar var också nödvändiga eftersom det framkommit 
information under intervjutillfällena om hur kommunerna arbetat med barnperspektivet och barns 
perspektiv i de detaljplaner som kommunerna själva valt ut. Resultatet skulle därmed inte vara 
sanningsenligt om dokumenten med denna information inte tillades.  
 
Analysmetoden som används för dokumentstudien ansågs vara lämplig för att granska detaljplanerna 
och de dokument som respektive kommun tagit fram tillhörande detaljplanerna. Dock är det av vikt att 
uppmärksamma att de granskade texterna kan tolkas på olika sätt vilket är viktigt att förhålla sig till när 
texter tolkas. Vi som författare måste därför hantera frågan om våra egna värderingar och förförståelse 
men också se till att texterna tolkas i rätt kontext (Thurén 2007 ss. 94-103). På grund av att det finns en 
problematik kring tolkning av texter måste läsaren av denna studie vara medveten om att tolkningen 
skulle kunna se annorlunda ut om studien skulle återupprepas. 
 
7.4   Information  och  material  
 
Material har inhämtats från exempelvis intervjuer och detaljplaner för att göra det möjligt att besvara 
uppsatsens frågeställningar. Utöver detta har andra sätt använts för att söka efter information. För att ta 
del av vetenskapliga artiklar som är relevanta till ämnet har flertalet sökningar genomförts i 
universitetsbibliotekets databaser såsom IBSS, SwePub och Web of science. I databaserna har väsentliga 
sökord valts ut, sökningarna har både genomförts på engelska och svenska och genererade i flertalet 
artiklar och avhandlingar. 
 
Sökord som har genererat relevant material inom ämnet var: children’s perspective, convention on the 
rights of the child, urban planning, physical planning, planning, participation, children’s geographies, 
children, youth, young people, children, citizenship.  
 
Litteratur som används har exempelvis varit Planeringens tillämpningar och utmaningar, Planeringens 
grunder och Forskningsmetodik. Vi har också använt oss av information från bland annat myndigheter 
och kommuners webbsidor där relevanta dokument har kunnat tillhandahållas.  
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8   Resultat 
 
8.1   Frågeställning  1    
 
Hur arbetar kommunerna Karlskoga och Lindesberg med barnperspektiv och barns perspektiv i 
planeringsfrågor? 
 
Avdelningschef mark- och planeringsavdelning - Karlskoga 
 
I Karlskoga kommun genomförde vi två intervjuer. En av dem genomfördes med avdelningschefen för 
mark- och planering, Liv Hellquist2. Avdelningschefen är utbildad naturvårdsbiolog och har arbetat i 
Karlskoga kommun sedan 2012. Denna intervju handlade om hur arbetet inom mark- och 
planeringsavdelningen fungerar kopplat till barnperspektivet och barns perspektiv. 
  
Avdelningschefen menade att barnperspektivet och barns perspektiv är en viktig del i planeringsarbetet. 
Exempelvis i övergripande strategiska dokument som bland annat översiktsplanen. Det är också viktigt 
i detaljplanearbetet för “Rent krasst är det ju detaljplanerna som sedan blir juridiskt bindande och som 
styr hur marken används.” Det finns även en målsättning att inkludera barns perspektiv vilket utgår från 
att ta del av kommuninvånarnas perspektiv i planeringen. Vikten av att ta hänsyn till barn och tillgodose 
deras behov kopplas också till regional utveckling och för att främja kommunens tillväxt, 
avdelningschefen uttryckte att det är viktigt för att familjer ska vilja bosätta sig i kommunen. 
 
Som nämnts är Karlskoga kommun en del av pilotprojektet Barnrättskommun vilket mark- och 
planeringsenheten påverkas av. Avdelningschefen menade att projektet troligtvis kommer gynna arbetet 
med barnperspektiv och barns perspektiv på avdelningen:  
 

“Jag ser det som att vi nu, på vår avdelning har möjlighet att få information om 
Barnkonventionen i och med att vi är en del i pilotprojektet Barnrättskommun. Jag 
hoppas att vi ska få lite mer utbildning, både internt och kanske externt, samt få ännu 
mer kunskap om hur vi ska jobba aktivt med dessa frågor.” 

 
Avdelningschefen menade att arbetet med barnperspektivet och barns perspektiv grundar sig i 
ställningstagandet inom kommunen. Karlskoga kommun arbetar utifrån tidiga startmöten i 
planprocessen men man håller också samråd för alla detaljplaneärenden inom kommunen. Vid de tidiga 
startmötena, förklarade avdelningschefen, att olika avdelningar bjuds in för att diskutera frågor som står 
på agendan. Mötena är grunden till om barnperspektivet och barns perspektiv anses behöva inkluderas 
i fortsatta utredningar. Rörande barn och frågor kopplat till dem är det främst skolförvaltningen och 
folkhälsoförvaltningen som under mötena uppmärksammar om en plan är i behov av att inkludera 
barnperspektivet eller barns perspektiv. 
  
Samarbetet mellan förvaltningarna ses som en viktig del i arbetet, eftersom de olika avdelningarna kan 
nyttja varandras kompetenser. Skolförvaltningen och folkhälsoförvaltningen kan nyttja sin kompetens 
och resurser för att bistå mark- och planavdelningen.  
 

Avdelningschefen förklarade att: ”Vi på mark och planeringsavdelningen behöver hjälp 
från personer som arbetar nära barnen, då vi inte vet exakt vilka som är de bästa 
lekskogarna eller hur stor ytan man egentligen behöver ha på en förskole-gård.” 

 
 
 
 

                                                
2  Liv Hellquist, avdelningschef mark- och planeringsavdelningen Karlskoga kommun, intervju 26 april 2018. 
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Avdelningschefen menade också att:  
 

”Det kan vara så att exempelvis folkhälsoförvaltningen har kunskap om saker som vi på 
planeringsenheten inte tror har någon betydelse för barn och unga. Men vid samtal med 
de andra förvaltningarna kan det visa sig att barn och unga exempelvis vistas på en plats 
ofta.” 

 
Mark- och planeringsenheten upplever oftast att det är relevant att inkludera barn, när det gäller 
detaljplaner som exempelvis förskolor eller något med liknande miljö och förhållanden. Men enligt 
avdelningschefen är det inte alltid lätt för mark- och planeringsavdelningen att direkt vända sig till barn 
vilket betyder att det därför är av stor vikt att hjälpas åt mellan olika avdelningar.  
  
Utöver tidiga startmöten har kommunen antagit en policy kopplat till hållbar utveckling. 
Avdelningschefen menade att det är ”krav i alla våra tjänsteskrivelser att alltid redogöra för vad det blir 
för sociala- ekologiska- och ekonomiska konsekvenser beroende på om ett förslag godkänns eller inte”. 
Detta säkerställer att det finns en balans mellan perspektiven inom hållbar utveckling, ekonomisk, 
ekologisk, social/kulturell. Denna hållbarhetsbedömning finns också i detaljplaneprocessen, där 
planerarna i alla detaljplaneärenden ska ha tidig kontakt med andra tjänstemän i kommunen för att 
säkerställa konsekvenserna som en antagen detaljplan skulle kunna innebära. 
  
Avdelningschefen förklarade hur detta kan sammankopplas med barnperspektivet:  
 

”Om kommunen säljer mark och till följd av detta får stor ekonomisk vinning kan 
konsekvenserna få negativ inverkan på den ekologiska eller den sociala hållbarheten. 
Exempelvis borttagande av skog som är värdefull för vissa arter eller att viktig lekskog 
för barn försvinner. Då är det av vikt att kommunen är medveten om att man offrar det.” 

 
Barnkonventionen är en del i arbetet då det finns bestämmelser inom kommunen att konventionen ska 
behandlas i ett tidigt skede av planprocessen, vilket oftast sker i samband med hållbarhetsbedömningen. 
Dock syns inte alltid detta i de antagna detaljplanerna. När beslut fattas att barnkonventionen ska 
uppmärksammas i en plan så ska det hanteras som en helhet. Det innebär att det sällan är specifika 
artiklar som uppmärksammas, utan större vikt läggs vid att tjänstemännen känner till artiklarna, att de 
har läst dem samt att de kan hitta information om dem. Avdelningschefen tydliggjorde att det som är 
viktigast, är att kommunen inte arbetar och beslutar om något som går emot konventionen.  
 
I de fall där det behövts extra kunskap om exempelvis barn med funktionsnedsättning har det funnits en 
funktionssamordnare som är en del av detaljplaneprocesserna. Inom kommunen finns även ett råd där 
representanter med olika typer av funktionsvariationer. De deltar i samtal om olika sorters frågor vid 
bestämda träffar och för samtal med kommunen.  
 
Barnperspektivet och barns perspektiv kommer fram i planeringen på olika sätt. Avdelningschefen 
uppmärksammade att det generellt sett är barnperspektivet som uppmärksammas i detaljplanearbeten 
och att barnens bästa då säkerställs eftersom kompetensen hämtas från olika förvaltningar inom 
kommunen.  
 
Avdelningschefen menade att de båda perspektiven tillvaratas rent konkret i bland annat framtagandet 
av kommunens grönstrukturplan (som ännu inte är antagen) och när kommunen planerar för nya 
bostadsområden som också sker i dagsläget. De två perspektiven framkommer i detaljplaner, främst i 
de som uppenbarligen rör barn såsom exempelvis förskolor. Men också där andra förvaltningar 
uppmärksammar att barnperspektivet eller barns perspektiv behöver lyftas fram. 
  
I det pågående arbetet med framtagandet av en grönstrukturplan var skolförvaltningen och 
folkhälsoförvaltningen delaktiga i arbetet med barnperspektivet och barns perspektiv, där perspektiven 
diskuteras i relation till stadens gröna miljöer. Förskole-pedagoger har intervjuats och dialoger har förts 
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med ett antal elever i årskurs 3. Vid dialogtillfällena fick barnen exempelvis frågor om hur de använder 
gröna miljöer, hur de skulle vilja använda dem samt varför de vistas på vissa platser och inte andra. 
 
Rörande kommunens arbete med att utveckla nya bostadsområden är fokus mer på att ta tillvara 
barnperspektivet än att barnen hörs i frågan:  
 

“Nu när kommunen planerar för nya bostadsområden så säkerställer vi rent konkret att 
det finns markyta för förskola och tillräckligt stor utemiljö för det. Men även att det finns 
ett gång- och cykelvägnät som upplevs trygga. Så det blir ju lite mer kunskap som finns 
internt, mer än att man intervjuar barnen i sig.” 

 
I en specifik detaljplan (Pärlgatan - del av kv. Varfågeln m. fl., Karlskoga kommun, Örebro län) som 
berör en förskola menade avdelningschefen att både barnperspektivet och barns perspektiv fanns 
representerade. Under detaljplaneprocessen fanns en arbetsgrupp som hanterade och diskuterade 
barnperspektivet och barnens bästa, i gruppen ingick bland annat barn- och ungdomsförvaltningen och 
folkhälsoförvaltningen. 
 
Arbetet utvecklades för att även ta hänsyn till barns perspektiv. Detta innebar att kommunens 
kommunikatörer och i vissa fall var även planhandläggare delaktiga, för att genomföra intervjuer på 
förskolor. Det handlade om att förstå hur barnen ville att förskolan och förskole-gården skulle se ut. 
Avdelningschefen förklarade att i vissa fall har även andra förvaltningar, exempelvis 
folkhälsoförvaltningen, ett ansvar för att föra dialog när det skett i överenskommelse med mark- och 
planeringsavdelningen.  
 
Kommunen tar även hänsyn till barnperspektivet i frågor som exempelvis läromiljöer inom bland annat 
förskolor för att skapa goda förutsättningar för lärande. Exempelvis om flexibla miljöer och 
naturpedagogik.  
 
Det finns en ständig dialog mellan kommunen och allmänheten när de informeras via kommunens 
hemsida eller via offentlig skyltning. I dessa fall är det kommuninvånarna själva som får kontakta 
kommunen, dock är det sällan barn och ungdomar som hör av sig. Avdelningschefen menade däremot 
att det förekommer att föräldrar ger förslag med hänsyn till deras barn, vilket betyder att förslagen har 
en koppling till barnperspektiv. Sådana synpunkter med förslag eller kritik måste mark- och 
planeringsavdelningen ta hänsyn till i så stor utsträckning som möjligt i planarbetet.  
  
Det finns både möjligheter och begränsningar kopplat till att arbeta med barnperspektiv och barns 
perspektiv i planeringen, menade avdelningschefen. Begränsningarna handlar bland annat om dialoger. 
Att föra dialoger är tidskrävande vilket inte alltid går att förena med planprocessen, eftersom planer ofta 
behöver hanteras skyndsamt. En annan begränsning är om externa parter betalar för planer och inte 
värdesätter dialoger lika högt, i dessa fall blir det svårt för kommunen att motivera den externa parten 
att värdera dessa perspektiv i högre grad.  
 
Möjligheterna att arbeta med barnperspektivet och barns perspektiv är istället chansen att skapa en mer 
attraktiv kommun där de mjuka värdena inom samhällsplaneringen ges större utrymme. 
Avdelningschefen förklarade att: “Skulle man bygga staden ännu mer efter vad barn behöver och ur 
barns ögon så tror jag att det skulle bli bra för alla, även för vuxna.” Detta beror på att även vuxna 
uppskattar och värderar den stadsutformning och de platser som är bra för barn. 
  
Under intervjun fick avdelningschefen även beskriva sin upplevelse om vad kommunen är bra – 
respektive mindre bra på. Avdelningschefen menade att kommunen har ett bra system för att samverka 
mellan olika förvaltningar för att dels veta vad som sker på olika avdelningar men också för att ta tillvara 
på kunskapen som kommunen besitter. Kommunen skulle kunna bli bättre på att exempelvis inkludera 
frågan om barnperspektivet och barns perspektiv i antagna dokument för att det ska bli tydligt att alla 
ska arbeta med det och att det inte är valfritt. 
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Folkhälsochef – Karlskoga  
 
Den andra intervjun som vi genomförde på Karlskoga kommun var med folkhälsochefen Cecilia Ljung3. 
Denna intervju handlade om pilotprojekt Barnrättskommun som kommunen ingår i. Folkhälsochefen 
har arbetat på kommunen under flera år och har under den tiden haft olika arbetsroller inom folkhälsa.  
 
UNICEF ansvarar för konceptet Barnrättskommun, projektet finns också internationellt, närmast 
Sverige är det Finland som har arbetat med projektet. Folkhälsochefen menade att UNICEF även ville 
pröva denna modell på svenska kommuner, där Karlskoga ingår för att prova på konceptet. Projektet 
avslutas år 2019, därefter gör UNICEF en bedömning om Karlskoga kommun kan bli en 
barnrättskommun. Bedömningen kommer då grunda sig på det arbete som genomförts under 
pilotprojektet. Det var Karlskoga kommun tillsammans med grannkommunen Degerfors som själva 
ansökte om att ingå i projektet. Kommunerna får ingen ekonomisk ersättning förutom utbildningsdagar 
och material från UNICEF. 
 
Folkhälsochefen menade att det är spännande att få arbeta med en organisation som inte är en statlig 
myndighet vilket annars är vanligast. UNICEF står för medmänsklighet och goda värderingar, något 
som Karlskoga kommun också ställer sig bakom.  
 
Arbetet med UNICEF har hittills bidragit till att arbetet fått mycket uppmärksamhet inom kommunen, 
mer än vad som förväntats. Det finns idag en tvärgrupp med representanter från alla förvaltningar, som 
har gjort att arbetet fått en annan bredd. Uppstartsfasen, som pågår just nu, handlar främst om att göra 
en kartläggning över vilka behov som finns. Det handlar också om hur det ser ut inom de olika 
förvaltningarna idag eftersom kunskapen kring barnkonventionen skiljer sig mellan dem. 
Samhällsbyggnad har arbetat mycket kring att implementera barnkonventionen, medan det finns andra 
förvaltningar som har mer att lära, menade folkhälsochefen. Målbilden med projektet är att kommunen 
som helhet ska genomsyras av barnkonventionen och därmed ingå i alla förvaltningar. Dock krävs det 
pengar som avsätts för det.  
 
Syftet med att ingå i projektet är att kunna utveckla arbetet med Barnkonventionen men också att öka 
kunskapen inom kommunen, på grund av att barnkonventionen förväntas bli lag i Sverige. Detta innebär 
att det behövs en kunskapsspridning över lag. Folkhälsochefen menade att: “Nu har vi chans att göra 
något riktigt från grunden vilket är det som vi har börjat med nu. ”Därefter beskrev folkhälsochefen att: 
“Min målsättning är att barnkonventionen är en kommunövergripande fråga, så det inte ligger på 
eldsjälvsnivå”. 
 
Arbetet som pågår idag bygger på att kommunen skapar en struktur som både är långsiktig och hållbar. 
En idé är att börja uppmärksamma och synliggöra hur barns bästa beaktas i de projekt och ärenden som 
ska framföras till politiken. Folkhälsochefen förklarade hur arbetet fungerar idag:  
 

“Det finns en tillsatt tjänst med en kvalitetsfunktion som är en del i arbetet och har i 
uppgift att kartlägga var kommunen är idag. Det handlar också om att titta på vad det 
finns för behov och sen kunna göra prioriteringar utefter det, för att vi har ju redan 
verktygen.”  

 
Därefter beskrev folkhälsochefen att:  
 

“Kommunen behöver bli bättre på att synliggöra hur arbetet med barnen sker i de projekt 
som redan finns idag. Det är bättre att se över det som finns inom kommunen idag innan 
vi börjar producera en massa nytt.” 

 

                                                
3 Cecilia Ljung, folkhälsochef Karlskoga kommun, intervju 26 april 2018. 
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Målet med projektet är också att bygga upp en organisation där utbildning ges till förtroendevalda vid 
varje mandatperiod men också för nyanställda. Detta har sin grund i att det inte finns någon systematik 
när det gäller utbildning inom ämnet idag. Att hitta tekniska lösningar för utbildning förklarades också 
vara en möjlighet. Det är också viktigt att utbilda barn och unga om barnkonventionen men för att 
behålla arbetet vid liv kan införandet av en barnrättsstrateg vara en väg att gå, menade folkhälsochefen. 
  
När projektet introducerades i kommunen var det inte alla som var optimistiska, vilket enligt 
folkhälsochefen skulle kunna kallas perspektivträngsel eftersom det finns så många olika perspektiv 
som är viktiga. Folkhälsochefens argument var dock att barndomen är något alla bär med sig hela livet 
och är därför att beakta. När kommunen ingår i ett samarbete som exempelvis projektet 
Barnrättskommun så bygger det på respekt, men alla drar inte alltid åt samma håll, folkhälsochefen 
uttryckte det såhär: “Då är det inte bara positiva röster som kommer. För det tar ju tid för något annat 
som man måste prioritera bort”. 
 
Inom Karlskoga kommun har också politiska beslut fattats om barnkonventionen, vilket är viktigt och 
kan skilja sig mellan kommuner. Folkhälsochefen menade att det bygger på att kommunens 
förtroendevalda värdesätter nyttan med att arbeta med Barnkonventionen, annars kommer inte de inte 
satsa pengar på det. Arbetet med UNICEF förklarades enligt följande: “UNICEF är en organisation som 
står för medmänsklighet, och jag tror att det är en nyckel till varför det här faktiskt har landat så väl.”  
 
Därefter uppmärksammades ungdomarnas betydelse i projektet:  
 

“Det är också viktigt att vi har med ungdomarna på riktigt så de inte blir som dekoration, 
utan att deras del är lika viktig som kommunens del, det handlar också om att få politiken 
att förstå vikten av det vi på folkhälsoförvaltningen gör”. 

 
Kommunen behöver bli bättre på att tillfråga barnen och att i större utsträckning utgå från deras 
perspektiv. Enligt folkhälsochefen skulle detta kunna komma att bli ännu starkare om barnkonventionen 
blir lag. Frågan måste hanteras långsiktigt och det är viktigt att barn blir intresserade och engagerade. 
”Teoretiskt sätt är det lätt att säga att man ska väga in barnperspektivet, men i praktiken handlar det 
många gånger att det ska gå fort. Detta leder till att det blir ett utvecklingsområde”. 
 
Det behöver också finnas en beslutsamhet om att föra en diskussion om hur barn ska inkluderas. “I 
arbetet har en dialog förts om hur vi hittar kanalerna så att barnen eller eleverna inte känner sig 
översprungna.” Folkhälsochefen menade dock att en effekt av projektet Barnrättskommun skulle kunna 
vara att hitta lämpliga metoder och kanaler för att nå ut till barn och ungdomar.  
 
Fysisk planerare – Lindesberg 
 
Den tredje intervjun genomförde vi med Frida Nilsson4 som är fysisk planerare (benämns vidare som 
planerare) på Samhällsbyggnad Bergslagen och har varit med i flera olika projekt där barnperspektivet 
har hanterats. Intervjun handlade om hur Lindesberg kommun arbetar med barnperspektivet i 
planeringen.  
 
Arbetet med barnperspektivet och barns perspektiv på Samhällsbyggnad Bergslagen är kopplat till 
enskilda projekt som rör barn och är på så sätt inte ett arbete som sker löpande i alla uppdrag. Planeraren 
menade att barnperspektivet och barns perspektiv är viktiga att uppmärksamma i projekt som har direkt 
koppling till barn:  
 

“Det är extra viktigt i de projekt som direkt berör barnen, då det exempelvis handlar om 
deras skolmiljö. Detta eftersom de spenderar en väldigt stor del av sin tid på skola eller 
fritids under väldigt många år och spenderar på så sätt i färre timmar i hemmet än i 

                                                
4 Frida Nilsson, fysisk planerare Samhällsbyggnad Bergslagen, intervju 17 april 2018. 
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skolan. Sedan är det också viktigt i de projekt där man arbetar med lekplatser, för att det 
är en plats som är till för dem”. 

 
Det är också viktigt att ta hänsyn till hur barn och unga rör sig och vikten av att planera för gång- och 
cykelvägar intill exempelvis skola och fritidsaktiviteter. Att bedöma trafiksituationen utifrån barnens 
behov är också viktigt, även om detta ansvar inte främst ligger på stadsarkitektkontoret utan i större 
utsträckning på trafikingenjörerna som har hand om den tekniska delen. Planeraren bekräftade dock att 
samarbetet dem emellan skulle kunna bli bättre.  
 
När barn har involverats i planeringsfrågor så har det inte alltid varit planerarna själva som har 
genomfört dialoger med barnen, istället har externa parter som arkitekter haft ansvaret för dessa. Detta 
var fallet när man arbetade med en detaljplan för en skola i Lindesbergs kommun. I projektet var inte 
Samhällsbyggnad Bergslagen med i själva dialogen utan dialogen skedde mellan eleverna, lärarna och 
arkitekterna. I detta fall handlade det främst om hur innemiljön skulle se ut, vilket inte reglerades direkt 
i detaljplanen.  
 
I ett annat projekt rörande en lekplats förklarade planeraren att både förskola och skola bjöds in för att 
delta. “Barnen fick utforma lekplatsen på olika sätt, de fick bygga med klossar, rita, modellera och 
berätta samtidigt som allting dokumenterades ner.” Detta låg sedan till grund för hur lekplatsen tillslut 
utformades, en annan del i projektet var att tydligt återkoppla till barnen efter dialogen. Innan lekplatsen 
byggdes fick barnen komma till platsen och fick förklarat för sig hur det skulle se ut, och även då kunde 
barnen komma med sina idéer.  
 
Ett annat projekt där barn har involverats är i den fördjupade översiktsplanen för Frövi. Där fanns ett 
samarbete med förskola där fokus främst var på 5-åringarnas resmönster: “Då ritade barnen kartor, 
närmast sin egen ort, när de reste, hur de reste, vad såg de på vägen samt vilka platser var viktiga för 
dem och så vidare.” Det resulterade i mentala kartor, vilket var intressant att ta del av berättade 
planeraren. Barnen har även aktivt fått vara med i utformandet av ett aktivitetshus, där de fick bygga ett 
aktivitetshus av kartong. Det barnen kom fram till sammanställdes och påverkade resultatet av den 
fördjupade översiktsplanen.  
 
Erfarenheter som planeraren bär med sig från dialoger med barn är exempelvis vikten av att fråga vad 
barnen vill leka med istället för vad barnen vill ha för saker. I ett projekt uppmärksammades flera 
oväntade och kloka idéer från barnen. Exempelvis att det behövs fler flerfamiljshus eller allaktivitetshus 
i kommunen. 
 
När kommunen skriver beslut till nämnden utgår planerarna från barnkonventionen, vilket upplevs vara 
en bra grund. Men i de frågor som tydligt rör barn menade planeraren att de flesta troligtvis känner ett 
ansvar att barns behov uppmärksammas. “Barn har självklart rätt att göra sin röst hörd och de ska heller 
inte diskrimineras, vilket är en självklarhet, det handlar om att visa en grupp respekt.” I de projekt där 
barnperspektivet eller barns perspektiv inkluderas är utgångspunkten barnkonventionen och dess artiklar 
men artiklarna granskas inte metodiskt och var för sig. Istället är fokus på barns bästa, där kommunen 
avgör hur ett förslag kommer att fungera för barnen ur olika synvinklar. Detta upplevs vara det 
grundläggande vuxenansvaret kommunen har gentemot barn.  
 
Vad gäller den 23:e artikeln, som berör frågan om barn med funktionsnedsättning förklarade planeraren 
att det finns kompetens inom kommunen som säkerställer att ingen diskrimineras och att de metoder 
som används i dialogprocesser ska möjliggöra deltagande för alla.  
 
Det är främst i detaljplaner som rör barn, exempelvis skola och förskola som barnperspektivet inkluderas 
mer konkret då det är viktigt att se till att det bland annat finns tillräckligt yta på förskolans utegård. 
Dock händer det ofta att en privat beställare tänker på verksamhetens behov och att det ofta glöms bort 
vem det egentligen är till för, det vill säga barnen. Detta är viktigt att komma ihåg menade planeraren, 
vilket gäller för kommunens olika verksamheter.  
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Det finns dessutom rekommendationer kring barn och ungas utemiljöer, vilka är viktiga att ta hänsyn 
till och beakta i detaljplanearbetet. Det gäller att stå fast vid sin sak, planeraren beskrev hur man inte 
bör tänka: “Vi kan väl tumma lite på de här kvadratmetrarna, det är inte så noga, de går ju ändå på 
högstadiet och sådär, eleverna är inte ute i alla fall.” Det handlar om att se till så att den yta som avsetts 
för barnen är bra ur flera avseenden och inte utsatt för exempelvis buller.  
 
Det kommunen skulle kunna bli bättre med när det gäller barnperspektivet och barns perspektiv i 
detaljplaneringen är att inkludera frågan i varje detaljplan, för det förekommer barn överallt, i alla 
miljöer som kommunen planerar för. När kommunen exempelvis planlägger för bostäder så är 
barnperspektivet högst relevant. När det gäller industrier är det kanske viktigare att se till vilken 
omgivningspåverkan som det kan få, eftersom barn är extra bullerkänsliga. Men att arbeta med 
barnperspektivet innebär ännu en aspekt att ta hänsyn till vilket ofta kan vara problematiskt under ett 
pressat schema.  
 
8.2   Frågeställning  2  
 
På vilka sätt tar sig arbetet uttryck i den kommunala fysiska planeringen? 
 
Detaljplan 1. Detaljplan för Pärlgatan - del av kv. Varfågeln m fl, Karlskoga kommun, Örebro 
län. 
 
Detaljplanen syftar till att skapa ett lämpligt område och byggrätt för en förskola som ska inrymma tre 
avdelningar. Planen ska också tillgodose ytor för angöring och parkering för både förskolan och 
Kulturskolan som ligger i anslutning till området. En återvinningsstation ska också inrymmas inom 
planen. Granskningen av detaljplanen var under tidsperioden 31 maj- 24 juni 2013. Vi använt 
granskningshandlingen av detaljplanen.  
 
Tabell 2 Analys av detaljplan Pärlgatan – del av kv. Varfågeln m. fl. 

Detaljplan  
Vad nämns? 

Område(ämne) Hur nämns det? Barnperspektiv 
Barns perspektiv 
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Barnperspektiv Friyta 
Planområdet får bebyggas med högst 25% för att 
säkerställa friytan (gården) till förskolan. 

Barnperspektiv Trafik 

Förstärkt barriär/ avåkningsskydd vid E18 som leder 
längs planområdet. Innebär minskade risker för  
gång-/ och cykeltrafikanter på gång- och cykelvägen 
som ligger i anslutning till E18.  

Barnperspektiv Vegetation 
Träd längs med E18 behålls och kompletteras för att 
bl.a. avskärma E18 med den planerade verksamheten. 
 

Barnperspektiv Trafik 
Förändringar som föreslås genomföras rörande 
angöring och parkering innebär en förbättrad 
trafiksäkerhet i området. 

Barnperspektiv Närområdet 
Personer med funktionsnedsättningar ska ges 
fullständig framkomlighet i området. 

Barnperspektiv Buller 
Normalisolerad vägg till förskolan för att skapa god 
innemiljö. 

Barnperspektiv Buller 

Förskole-byggnaden placeras som skydd för friytorna, 
bullerplank mot E18 utesluts på  
grund av att det inte kommer innebära en betydande 
skillnad. 

Barnperspektiv Förskolans miljö Den nya förskolan ska ersätta en annan som haft 
bristande innemiljö. 
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Detaljplanen Pärlgatan omfattas av ett antal olika ställningstaganden kopplat till barnperspektiv. Barns 
perspektiv blir inte synligt i detaljplanen men kan utläsas i avsnittet nedan rörande det tillhörande 
dokumentet till detaljplanen.  
 
Ett konkret exempel på att planen har anammat ett barnperspektiv är att den nya förskolan planeras att 
byggas för att bland annat ersätta en annan förskola som haft bristande inomhusmiljö. I detaljplanen blir 
det också tydligt att hänsyn tas till buller. Detta hanteras genom att förskolans ytterväggar ska isoleras 
och att förskolan placeras för att utgöra ett bullerskydd för friytorna. Storleken på byggnaden inom 
planområdet regleras också för att säkerställa storleken på friytan.  
 
Trafiksäkerheten är också en aspekt som uppmärksammas, bland annat vad gäller angöring och 
parkering men också säkerhet för gång- och cykeltrafikanter som kommer använda gång- och 
cykelbanan som är lokaliserad mellan den planerade förskolan och E18.  
 
I denna detaljplan finns även regleringar för tillgänglighet. Det beskrivs som mycket viktigt att 
säkerställa god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i anslutning till verksamheter som 
kommer finnas i och omkring planområdet.  
 
Tillhörande dokument (Pärlgatan- dokument). 

•   Pärlan-en ny förskola i Karlskoga kommun med jämställd utemiljö. 
 
Detta dokument handlar om jämställd utemiljö med en jämförelse om det blir någon skillnad 
kostnadsmässigt mellan en jämställd utemiljö och en traditionell utemiljö. Projektet bygger på en 
jämställdhetsintegrerad planeringsprocess som består av fyra olika delar, kunskapsinhämtning, 
erfarenhetsutbyten, brukardialoger och planeringsmöten. Vad som varit mest intressant med hänsyn till 
barnperspektivet och barns perspektiv har varit brukardialogerna. Utfallet från dialogerna i detta projekt 
har haft inverkan på hur förskolans utemiljö utformades.  
 
Tabell 3 Analys av tillhörande dokument (Pärlgatan- dokument) 

Tillhörande  Vad nämns? 

Område(ämne) Hur nämns det? dokument Barnperspektiv 
  Barns perspektiv 

Pä
rl

ga
ta

n 
- d

ok
um
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Barns perspektiv/  Brukardialog Brukardialog med förskolebarn, föräldrar, samt 
representanter från berörda förvaltningar. Barnperspektiv 

Barnperspektiv 
Jämställd 
utemiljö 

Det blir varken dyrare eller billigare att bygga en jämställd 
utemiljö. 

Barnperspektiv Förstudie 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen gör en förstudie (ny förskola).  

Barnperspektiv Jämställd 
utemiljö 

En utemiljö som är till för alla barn, så lite som möjligt ska 
vara könskodat, ej könskodade material. 
 

Barnperspektiv Jämställd 
utemiljö 

Pojkar och flickor ska vilja vara på hela ytan och inte styras 
in på vad som kan vara tjejigt/ "killigt". 
 

Barnperspektiv Jämställdhet 
Målet är en jämställd utemiljö som ska låta barnen 
utvecklas som individer i sin egna takt. 

Barns perspektiv Brukardialog 
Involverade i dialogen var tre olika grupper förskolebarn, 
föräldrar, förskolepersonal. 

Barns perspektiv Brukardialog 
Syftet med dialogerna var att skapa en gemensam syn på 
utgångsläget och målbilden. Resultat från dialog ligger till 
grund för utformning av utemiljön. 

Barns perspektiv Brukardialog 
barn 

Barn (pojkar/ flickor) i ålder 4-6 år som skulle börja på nya 
förskolan fick vara med och   
prata och beskriva vad som var roligast att göra (rita 
teckningar). 
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Tabell 4 Fortsättning av föregående tabell: Analys av tillhörande dokument (Pärlgatan- dokument) 
Pä

rl
ga

ta
n 

- d
ok

um
en

t 

Barnperspektiv Brukardialog vuxna Föräldrar bjöds in, de fick diskutera den nya förskolans 
olika miljöer (diskussioner vid olika bord). 

      

Barnperspektiv Brukardialog- 
verksamhetsutövare 

Representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- 
och utbildningsförvaltningen och folkhälsoförvaltningen 
(kost och städ). (diskussion). 

Barns perspektiv/  Synpunkter/ 
önskemål 

Sammanställningen visar ett 30-tal synpunkter och 
önskemål. Barnperspektiv 

Barnperspektiv Utemiljö 
Utformningen är viktig som identitetsskapare, för barns 
utveckling och motorik. 

Barnperspektiv Kunskapsinhämtning 
Grovmotoriska rörelser i utemiljön kan stimulera barnens 
språkliga förmågor samt social kompetens. 
 

Barnperspektiv Könskodad lekplats 
En könskodad uteplats kan inverka på hur barnen använder 
olika ytor. 

Barnperspektiv Natur 
Naturen och naturmaterial är könsneutrala och kan bli olika 
saker för barn. 

Barnperspektiv Utformning 
Utformningen på utemiljön ska vara varierad, öppen, 
rumslig, naturlik, kuperad och  
inbjudande. Det ska också finnas blandade markunderlag. 

Barnperspektiv Utformning 
Utformningen av utemiljön ska vara skapad så att barnen 
kan använda sin fantasi, mycket frirum.  

Barnperspektiv Utformning 
När barnen själv kan forma sina platser för lek där 
utemiljön inte har en förutbestämd plan för lek. 
 

Barnperspektiv Utemiljö 
En uteplats som inte är könskodad är bäst för alla barn och 
gör att barn kan hjälpa varandra att leka.  

Barnperspektiv Lekutrustning 
Ta bort traditionella lekmaterial/lekmoduler och ersätt med 
okodad lekutrustning som exempelvis naturmaterial.  

Barnperspektiv Utemiljö 
En typ av gunga där fler barn ska få plats och kunna leka 
tillsammans. 

Barnperspektiv Utemiljö Samlingsplats med stockar, möjlighet att grilla. 

Barnperspektiv Utemiljö 
Vegetation, träd, buskar, fruktträd ska skapa rum för lekar 
men också skapa skugga. 

Barns perspektiv/  Odling 
Möjlighet att odla egna växter för att barnen ska kunna 
utveckla de olika sinnena smak, känseln och syn. 

Barnperspektiv  

Barnperspektiv Erfarenhet 
Projektet har byggt på att öka kunskap om jämställdhet och 
barns utveckling. 

Barnperspektiv Utemiljö 
Utemiljön ska var könsneutral, ska leda till fri lek. Barnen 
får besluta hur de vill leka. 

 
 
Dokumentet som granskades utöver detaljplanen Pärlgatan var ett dokument som visade på hur både 
barnperspektivet och barns perspektiv tagits tillvara under arbetet med detaljplanen Pärlgatan.  
 
Barns perspektiv framkom genom att brukardialoger genomfördes med förskolebarn som skulle börja 
på förskolan. Barnen fick förklara, beskriva och rita vad de upplever vara roligast att göra när de är på 
förskolan. Det hölls också brukardialoger med föräldrar och verksamhetsutövare. Dessa dialoger 
skapade synpunkter utifrån ett barnperspektiv. De synpunkter som kom fram från de olika 
brukardialogerna har använts i arbetet med den slutgiltiga utformningen.  
 
Det fanns en tydlig inriktning på jämställdhet i detta dokument vilket också varit en utgångspunkt för 
visionen av förskolans miljö. Därför fanns idéer om att skapa könsneutrala platser såsom okodade 
lekutrustning och att detta ska genomsyra hela utemiljön. Mycket handlade om att utformningen av 
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förskolan, detta sågs som mycket viktigt för barnens motorik, utveckling och även som 
identitetsskapare. Därför beslutades det att utformningen borde vara varierad, öppen, rumslig, naturlik, 
kuperad, inbjudande och ha blandade markunderlag. 
 
Utöver detta skulle utemiljön innefattas av olika typer av vegetation för att skapa rum för lekar men 
också för att skapa skugga. Det fanns också intresse av att göra det möjligt att odla växter eftersom det 
skulle gynna barnens utveckling.  
 
Detaljplan 2. Kartografen, Baggängen, Karlskoga kommun, Örebro län 
 
I en utredning som genomförts under 2016 framgick det att det är mest kostnadseffektivt att bygga en 
ny förskola än att bygga ut redan befintliga förskolor. Detaljplanens syfte är på så sätt att möjliggöra för 
en ny förskola eller bostäder.  
 
Tabell 5 Analys av detaljplan Kartografen, Baggängen. 

Detaljplan  

Vad nämns? 

Område(ämne) Hur nämns det? Barnperspektiv 
Barns perspektiv 

K
ar

to
gr

af
en
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ag

gä
ng

en
 

Barnperspektiv Syfte Detaljplan för att ge möjlighet till mindre barngrupper. 

Barnperspektiv Buller 
Med utgångspunkt från Boverkets riktlinjer. 
Bulleruträkning för planområdet godkänns. 

Barnperspektiv Friyta 
Med utgångspunkt från Boverkets riktlinjer. Tillräcklig 
friyta uppges få plats på planområdet. 
 

Barnperspektiv Trafik 
Ökad trafikmängd, trafiklösning skapas som underlättar 
för hämtning/ lämning. Minskar antalet 
korsningspunkter, vilket genererar bättre trafiksäkerhet.  

Barnperspektiv Gång- och cykelväg 
Gång- och cykelväg flyttas något. Angöringen till 
förskolan ska inte bryta av denna. 

Barnperspektiv Friyta 
Låg byggdensitet (liten andel hårdgjorda ytor och 
istället med inslag av grönska och vatten) skapar 
skuggmöjligheter. 

Barnperspektiv Närområdet Större naturområde väster om planområdet. 
 
 
Denna detaljplan granskas för sig och kompletteras därmed inte med något tillhörande dokument. Detta 
för att visa på skillnaden mellan att bara ta del av de juridiskt bindande detaljplanerna och att granska 
ytterligare dokument.  
 
I denna detaljplan uppmärksammas barnperspektivet i viss utsträckning och det framkommer inte någon 
information om barn hörts i frågan. Att detaljplanen bland annat upprättas för att möjliggöra för mindre 
barngrupper inom förskolorna är ett exempel på att barnperspektivet generellt sätt tas tillvara. Likt 
detaljplanen Pärlgatan berör även denna liknande aspekter. Angående buller inom planområdet har 
utgångspunkten varit Boverkets riktlinjer, detsamma gäller för friytan där utgångspunkten varit 
Boverkets riktlinjer.  
 
Friytan ska innefattas av skuggade områden, grönska och vatten. Det ska också finnas ett grönområde i 
närheten av planområdet. Utifrån bedömningen som vi författare gjorde under granskningen av 
detaljplanen uppfattas detta vara positivt för barn. 
 
Trafikfrågorna berör frågan om att det måste skapas en trafiklösning som underlättar för hämtning och 
lämning samt att trafiksäkerheten måste säkerställas.  
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Detaljplan 3. Detaljplan för del av Brodalen 1:1 m. fl. (ny grundskola) i Lindesberg, Lindesbergs 
kommun.  
 
Detaljplan för del av Brodalen 1:1 m fl (ny grundskola) i Lindesberg, Lindesbergs kommun. 
Detaljplanen Brodalen 1:1 antogs 2017-09-27 inom Samhällsbyggnads Bergslagen. Det som ingår i 
detaljplanen Brodalen 1:1 m. fl. är skola, utbyggnad av befintlig skola samt idrottsområde. Syftet i 
detaljplanen är också att skapa goda förutsättningar för skolans närområde genom att möjliggöra för 
tillgång till natur och ishall.  
 
Tabell 6 Analys av detaljplan Brodalen 1:1. 

Detaljplan  

Vad nämns? 

Område(ämne) Hur nämns det? Barnperspektiv 
Barns perspektiv 

Br
od
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en
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Barnperspektiv Skolområde 
Natur och ishall i anslutning till ny/ ombyggnad av 
skola för att generera pedagogiskt, mångsidigt och 

naturnära skolområde. 

Barnperspektiv Friyta Garantera tillräckligt med friyta genom plusmark. 

Barnperspektiv Plusmark 
Bebyggelse på plusmark får endast vara 30m2 
cykelförråd eller förråd. 

Barnperspektiv Friyta 
Beräkning av max antal skolbarn, större friyta vid fler 
skolbarn. 

Barnperspektiv Buller 
Bullerplank vid närliggande gata för att minska bullret 
inom planområdet. 

Barnperspektiv Närområde 
Planen bidrar till centrumnära skola med god tillgång 
till friyta och natur. 

Barnperspektiv Gång- och cykelväg 
Barn ska ha god tillgång till cykel och gångstråk - för 
ett hälsosamt liv. 

Barnperspektiv Hälsa 

Närhet till natur p.g.a. av fördelar för barnen: snabbare 
utvecklad motorik utvecklad motorik och bättre hälsa. 
Naturen ger fysisk aktivitet vilket minskar risken för 
tidig död. 
 

Barnperspektiv Risker i närområdet 
Liten risk gällande farligt gods som finns i närområdet. 
Placering av skola i anslutning till väg för farligt gods 

regleras ändå. 

Barnperspektiv Risker i närområdet 
Dike, fasad på skolan, trädridå, friskluftsintag och 
liknande regleras för risker i  
närområdet (bl.a. bensinmack). 

Barnperspektiv Buller 
Buller i närområdet anses inte vara betydande. Dock 
beslutas att skolans fasader ska omfattas av god 

ljudisolering. 

Barnperspektiv Gång- och cykelväg 
Säker gång- och cykelväg till och från skolan för 
skolbarnen. 

Barnperspektiv Friyta 
Byggnadsyta begränsas för att säkerställa tillräckligt 
med friyta. 

Barnperspektiv Skolområde Säkerställer naturinslag i området. 

Barnperspektiv Skolområde 
Naturmark med tillgång till lekskog (lek & kojor) ska 
tillgodoses. 

Barnperspektiv Friyta 
Mått på friyta 30 m2 för grundskolebarn, 40 m2 för 
förskolebarn. 

Barnperspektiv Friyta 
Friytan bör vara i direkt eller nära anslutning (beroende 
på ålder) till byggnaden. Säkerhet för elever.  

Barnperspektiv Friyta Friytan prioriteras före parkering. 
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Tabell 7 Fortsättning av föregående tabell: Analys av detaljplan Brodalen 1:1. 
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Barns 
perspektiv Skolområde 

Av vikt att ta tillvara på barnens favoritplatser som redan 
finns i miljön. 

Barnperspektiv Skolområde 
Skolgården kan också fungera som en mötesplats för 
barn/elever efter skoltid. 

Barnperspektiv Kvartersmark 
Ishallen ska kunna ha olika användningsändamål för 
skolan.  

Barnperspektiv Buller 
Önskvärt med bullernivå på högst 50 dBA. Stora delar av 
ytan vid skolan överstiger inte detta.  

Barnperspektiv Trafik 
Trafiken ska vara tydligt avskild från skolgård/friyta (gärna 
staket) för att skapa en trygg utemiljö och att barn inte ska 
vara i direkt anslutning till biltrafik.  

Barnperspektiv Trafik 
Alla trafikslag ska vara samlade. Det ska vara enkelt att 
hitta buss för barnen. 

Barnperspektiv Trafiksäkerhet 
Planera trafiksituationen så olyckor minimeras, ex genom 
enkelriktning. 

Barnperspektiv Trafiksäkerhet 
Hållplats med skyddsräcken och vara tydligt utmärkta så 
barnen ska se var de ska vänta. 
 

Barnperspektiv Gång- och cykelväg God angöring för barn som cyklar/går till skolan. 

Barnperspektiv Trafik 
Barns utevistelse har minskat p.g.a. biltrafik, planen ska 
bidra till att skapa rörelsefrihet för barnen. Trafiken 
centreras därför till en del av planområdet.  

Barnperspektiv Barnets bästa 
Barnkonventionen, barnets bästa - planen bidrar till att 
skola och idrottsområde blir tillgängligt för närområde/ 
Lindesberg i stort. 

Barnperspektiv Parkering Friyta ska prioriteras framför antalet parkeringsplatser. 
 
 
Efter granskningen av detaljplanen Brodalen blir det tydligt att hänsyn tagits till barnperspektivet. Som 
tabellen visar är det flera olika aspekter som tas upp i detaljplanen.  
 
Vad gäller friytan utgår beräkningarna från Boverkets riktlinjer. För att friytan ska bli tillräckligt stor 
beräknas max antal elever, bebyggelseytan begränsas och särskilda mått för storleken för friyta per barn 
antas. Friytan beskrivs också med fördel placeras i direkt anslutning till byggnaden för att det ska vara 
lätt för elever och lärare att nå denna.  
 
Hänsyn tas också till bullernivåer i skolan och på skolområdet, vilket inte förväntas innebära en 
betydande påverkan. Trots detta antas vissa åtgärder för att förhindra höga bullernivåer, bland annat 
regleras ljudisoleringen i skolbyggnadens ytterväggar, samtidigt tillåts ett bullerplank byggas i 
anslutning till planområdet. 
 
Trafik, trafiksäkerhet samt gång- och cykelvägar i anslutning till skolan hanteras på flertalet ställen i 
detaljplanen. Regleringarna av trafiken och trafiksituationen beskrivs skapa trygghet för barnen. Men 
det innebär också att de ska få möjlighet att röra sig utan att ständigt vara i direkt anslutning till 
biltrafiken. Det finns även reglering kring bilparkeringarna, som inte ska prioriteras före friytan. I 
detaljplanen läggs också vikt vid gång- och cykelvägarna till och från skolan, vilka ska vara säkra och 
tillgängliga för barnen. 
 
En del i detaljplanen som nämns flertalet gånger är vikten av närheten till natur vilket bland annat 
regleras genom att barnen ska få tillgång till lekskog. Barnen gynnas av det på flera olika sätt, 
exempelvis förbättrad motorik och ökad fysisk aktivitet.  
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Barns perspektiv framkommer en gång i texten, vilket beskriver att barnens åsikter om deras 
favoritplatser i området ska tas tillvara. Ytterligare beskrivning om hur barns perspektiv hanterats i 
detaljplanen beskrivs i avsnittet nedan som rör de tre tillhörande dokumenten till detaljplan Brodalen.  
 
Tillhörande dokument (Brodalen- dokument). 

•   Programhandling 2018-01-12. Ombyggnad av Brotorpskolan F-6. Nybyggnad av 7-9- skola. 
Ombyggnad av ishall. Utemiljö.  

•   7-9 skola Lindesberg. Protokoll elevworkshop 160602.   
•   7-9 skola Lindesberg. Protokoll workshop 5. 2016-11-30. 

 
De tre ovanstående dokumenten utgörs av två protokoll från workshops samt ett underlag i form av en 
programhandling som har legat till grund för politiska beslut och efterföljande arbete med den planerade 
ombyggnationen och nybyggnationen av en skola i Lindesberg. Programhandlingen var klar 2018-01-
12, protokollet för elevworkshopen 2016-06-02 och den dokumentet tillhörande workshop för vuxna 
2016-11-30.  
 
Tabell 8 Analys av tillhörande dokument (Brodalen- dokument). 

Tillhörande  Vad nämns? 

Område(ämne) Hur nämns det? dokument Barnperspektiv 
  Barns perspektiv 
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Barns perspektiv Workshop barn 
Två workshops (åk. F-6) och (åk. 7-9) för barn/ elever. 
Synpunkter som inkluderats i programhandling. Eleverna 
har haft möjlighet att följa processen på avstämningsmöten.  

Barns perspektiv Workshop barn 
Elever fick gruppvis beskriva var de ville att funktionerna 
för den nya skolan skulle finnas. 

Barns perspektiv Workshop barn Eleverna hade en underlagskarta, pennor och lappar med 
skolans olika funktioner till hjälp. 

Barns perspektiv Workshop barn 
Eleverna fick förklara den nuvarande situationen på skolan 
(bra, dåligt osv). 

Barns perspektiv Workshop barn 
Eleverna fick diskutera om inomhusmiljön, vilka olika 
funktioner som skulle finnas på olika plan, vilka 

funktioner som hör ihop osv. 

Barns perspektiv Workshop barn Eleverna diskuterade utformningen av utemiljön. 

Barns perspektiv Workshop barn 
Workshopen resulterade i ett flertal olika önskemål och 
förslag från grupperna och från en gemensam diskussion.  

Barnperspektiv 

Workshop 
vuxna 

Workshopen handlade om att utvärdera skisser (skolkök, 
utomhusmiljö, planlayout rum åk.7-9). 

(inblandade 
enheter) 

 

Barnperspektiv 
Workshop 
vuxna  

Workshopen resulterade i visioner för skolan åk F-6 och åk 
7-9. Två aspekter som fanns med i respektive vision var 
tillit mellan lärare och elev (F-6), elevinflytande (7-9). 

(inblandade 
enheter)  

Barnperspektiv 
Workshop 
vuxna  

Tidigare workshops (4 st) hade resulterat i flera olika 
synpunkter som handlade om hur skolan skulle utformas 
för att den skulle bli så bra för både lärare och elever. 

(inblandade 
enheter)   

Barnperspektiv 

Workshop 
vuxna  

Workshopen resulterade i många synpunkter på skisserna 
och slutlig diskussion med samlade synpunkter.  

(inblandade 
enheter) 

Resultaten från workshops har inkluderats i 
programhandlingen. 
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De tillhörande dokument som granskats utöver detaljplan Brodalen visar att barns perspektiv tagits 
tillvara i större utsträckning än vad den slutgiltiga detaljplanen ger uttryck för. Tabellen visar att en 
workshop för barn har genererat i information om både nuvarande situation samt vad barnen haft för 
synpunkter på framtiden, dels vad gäller utemiljö dels rörande inomhusmiljön. Metoden som användes 
var också av kreativ karaktär då barnen fick arbeta med underlagskartor och markera ut olika funktioner 
på denna. Åsikterna som framkom beskrivs även vara inarbetade i programhandlingen. Vidare har barns 
perspektiv tagits tillvara i form av avstämningsmöten.  
 
Ytterligare hänsyn till barnperspektivet visades också i dokumenten. Bland annat har flera workshops 
med inblandade enheter i projektet hållits. Under en avslutande workshop diskuterades bland annat 
framtagna skisser. Både under detta tillfälle och under tidigare workshops hade flertalet olika synpunkter 
uppmärksammats. Detta för att skolan skulle bli så bra som möjligt, för både elever och anställda. 
Resultaten från mötena har också inkluderats i programhandlingen.   
 
Detaljplan 4. Detaljplan för del av Tredingen 1:1 (Tivoliplan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, 
Örebro län 
 
Syftet med detaljplanen är att bygga flerfamiljshus på Tivoliplan då det råder en efterfrågan på centralt 
belägna lägenheter med god tillgänglighet och service. Målet med projektet är därför att skapa centralt 
belägna lägenheter med attraktiva bostäder. Att skapa bostäder på förtätningsområden gör också att 
kostnaderna kan minimeras eftersom det redan finns befintlig infrastruktur. I detaljplanen presenteras 
också en utredning om en eventuell byggnation av en centralt belägen förskola. Planen vann laga kraft 
2016-03-14.  
 
Tabell 9 Analys av detaljplan Del av Tredingen 1:1 (Tivoliplan). 

Detaljplan  

Vad nämns? 

Område(ämne) Hur nämns det? Barnperspektiv 
Barns perspektiv 
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Barnperspektiv Utemiljö Skapa god utemiljö för barnen på eventuell förskola. 

Barnperspektiv Friyta Eventuell förskola med riktlinjer för en friyta på minst 30 
m2 per barn. 

Barnperspektiv Utemiljö/ Trafik 
Utemiljön för eventuell förskola ska utformas så barnen 
inte behöver korsa trafiken för att komma till friytan.  

Barnperspektiv Trafik Angöring till eventuell förskola ska vara avskild från 
friytan. 

Barnperspektiv Buller 
Hälften av friytan tillhörande den eventuella förskolan bör 
ha en bullernivå med högst 50 dBA.  

Barnperspektiv Lek Det kommer finnas möjlighet till lekplats för barn i 
området. 

Barnperspektiv Närområdet Grönområde 500 m från planområdet. 

Barnperspektiv Trafiksäkerhet 
Hänsyn tas till trafiksituationen, beskrivs vara belastad med 
mycket trafik tidvis men också att trafiksäkerheten är bra.  

 
 
Likt detaljplanen Kartografen, Baggängen granskas denna detaljplan för sig och kompletteras därmed 
inte med något tillhörande dokument. Detta för att visa på skillnaden mellan att endast ta del av de 
juridiskt bindande detaljplanerna och att granska ytterligare dokument. 
 
I denna detaljplan uppmärksammas barnperspektivet. Det framkommer inte någon information om 
barnen fått göra sin röst hörda. Barnperspektivet uppmärksammas på det sätt som tabellen ovan 
tydliggör vilket bland annat framkommer genom att hänsyn tas till utemiljön och närområdet, främst i 
de fall när den eventuella förskolan nämns. Utemiljön och närområdet ska utformas på så sätt att barnen 
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får en god och säker utemiljö. Trafiken är en viktig aspekt kopplat till detta, barnen ska bland annat inte 
behöva korsa vägar för att nå friyta.  
 
De punkter som inte är kopplade till den eventuella förskolan är lekplatsen och grönområdet som ska 
finnas i närområdet. Hänsyn tas också till den totala trafiksituationen i anslutning till planområdet. Vad 
gäller närliggande grönområde uttrycks det inte specifikt vara kopplat till mervärden för barn. Detta är 
en bedömning som vi författare gjort vid granskningen.  
 
8.3   Frågeställning  3  
 
Vilka utmaningar kan de två kommunerna ställas inför vid en inkorporering av Barnkonventionen i 
svensk lagstiftning? 
 
Avdelningschef mark- och planeringsavdelning – Karlskoga 
 
Angående frågan om inkorporering av barnkonventionen bekräftade avdelningschefen sin uppfattning 
om att det kommer bli förändringar när barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. 
Förändringarna skulle innebära att barns rättigheter får en större tyngd. Det kommer med stor 
sannolikhet innebära att det inte längre kommer vara ett valalternativ att höra barn, utan att det istället 
kommer vara ett krav.  
 
För Karlskogas del skulle det innebära att hänsyn måste tas till konventionen i större utsträckning än 
idag, och därmed inte endast när kommunen anser det vara lämpligt. Avdelningschefen menade också 
att det skulle innebära att brådskande processer inte skulle kunna vara ett skäl till att barns perspektiv 
bortprioriteras. 
 
Det kommer också behövas mer utbildning inom kommunen, inte minst inom mark- och 
planavdelningen som ökar kunskapen om barnkonventionen generellt sätt, men också för att garantera 
att konventionen inkluderas i planarbetet. Detta ansåg avdelningschefen inte bara gälla kommunens 
tjänstemän utan även politiker som skulle behöva mer kunskap för att kommunen som helhet ska styras 
genom kraven som barnkonventionen som svensk lag skulle innebära. 
 
Samtidigt bekräftades det under intervjun att det fortfarande råder en osäkerhet kring vad en 
inkorporering skulle innebära. Det finns exempelvis en oklarhet kring vilken slagkraft barns ord skulle 
få: “Kan det komma att bli så att en sakägare som är barn uttrycker en negativitet till ett förslag, skulle 
det innebära tvärstopp då, och hur kommer man behöva agera utefter det?”. 
 
Det finns också en osäkerhet om vad konventionen som lag kommer innebära för andra nationella lagar, 
såsom Plan och Bygglagen och Miljöbalken. Troligtvis kommer den väga lika tungt som den nuvarande 
lagstiftningen vilket blir viktigt att väga in. Avdelningschefen menade att det kommer klarna vid 
efterföljande domstolsbeslut, allt eftersom praxis tas fram. 
 
Folkhälsochef – Karlskoga 
 
Det skulle ställas betydligt högre krav på pedagoger, lärare och andra som jobbar nära barn om 
barnkonventionen skulle inkorporeras i svensk lagstiftning. Folkhälsochefen förklarade vad en 
inkorporering skulle kunna innebära: “Kanske måste pedagoger börja dokumentera vad barnen gör, 
kanske kan det bli så att vi kan bli stämda eller ifrågasatta utifrån barns perspektiv och då måste man ha 
kunskap och veta sin roll samtidigt som man måste kunna stå till svars för sitt agerande.” Det handlar 
också om att kunna göra konsekvensbedömningar eftersom det hela tiden är olika aspekter som vägs 
mot varandra, det finns andra viktiga lagstiftningar vilket gör att barn inte kan gå först i alla frågor. När 
pengar inte är ersättningen för arbetet händer det också att man tänker, “vad får vi för det här då?” tillade 
folkhälsochefen. 
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Fysisk planerare – Lindesberg 
 
Att barnkonventionen skulle bli lag ser planeraren som positivt. Samtidigt måste kommuner redan idag 
förhålla sig till konventionen eftersom Sverige har ratificerat den men detta har inte riktigt tagits på 
allvar hittills. Detta skulle kunna förändras om konventionen inkorporerades i svensk lagstiftning 
eftersom den då skulle få större tyngd. Planeraren menade att olika metoder för dialoger skulle kunna 
förbättras och utvecklas men även att de som arbetar nära barn skulle påverkas: “Det skulle också kräva 
en hel del mer av förskole- och skolverksamhet. För när vi har dialoger med barn och unga så är skolorna 
vår tydligaste kontaktyta.” Detta kommer också ställa krav på att pedagogerna är utbildade när det gäller 
hur man för dialoger med barn men också att tid får avsättas för dialogerna. Planeraren menade dock att 
detta kan vara svårt i de nuvarande läroplanerna.  
 
Om barnkonventionen skulle bli lag så skulle det med stor sannolikhet krävas mer ansträngning i frågor 
där barn inte är det mest centrala. Det skulle troligtvis inkluderas i det dagliga arbetet i större omfattning 
än vad som görs idag. Idag inkluderas barnperspektivet i större utsträckning när det verkligen är 
motiverat och inte när barnen är det mest centrala, förklarade planeraren. 
 

9   Analys och slutsatser 
 
9.1   Analys  av  resultat  
 
Resultatet av intervjuerna och detaljplanerna kommer i denna del att analyseras. Svaren på uppsatsens 
frågeställningar visar att det finns en vilja att arbeta med barnperspektivet och barns perspektiv inom 
både Karlskoga- och Lindesbergs kommun. Det insamlade materialet visar också att kommunerna 
arbetar med perspektiven men att arbetet skiljer sig åt dem emellan.  
 
Karlskogas arbete med barnperspektiv och barnets perspektiv 
 
En avgörande skillnad mellan kommunerna är Karlskogas samarbete med UNICEF. Uppgifter som 
framkom från intervjuerna med Karlskoga kommun visade på att de genom projektet har börjat arbeta 
med barnperspektivet mer genomgående inom flera förvaltningar och att intresset blivit mer omfattande 
inom kommunen trots att projektet idag är under uppstart. Pilotprojektet och dess arbete har också skapat 
uppmärksamhet från kommuninvånare.  
 
Resultatet visar att projektet Barnrättskommun skapar möjligheter för att utveckla arbetet med 
barnperspektivet och barns perspektiv. UNICEF har också bidragit med utbildning inom kommunen 
vilket förhoppningsvis har gjort att kunskap kring barnkonventionen har spridits inom flera förvaltningar 
även om både folkhälsochefen och avdelningschefen ansåg att kunskapen kunde bli ännu bättre rörande 
barnkonventionen, barnperspektivet och barns perspektiv. Resultatet visar också att kommunen arbetar 
överskridande mellan förvaltningarna, i olika nätverk, vilket främjar kunskapsutbyten mellan dem. 
 
Som tidigare forskning har visat finns flertalet lämpliga metoder att använda när dialoger förs med barn 
(Gallagher 2008 s. 138, Cele 2006). Detta skulle kunna innebära att dialoger med barn och möjligheten 
att nå ut till dem uppfattas vara problematiskt och svårt. Folkhälsochefen ansåg dock att en kommande 
effekt av projektet Barnrättskommun skulle kunna vara att kommunen hittade bättre metoder och kanaler 
för att nå ut till barn.  
 
Avdelningschefen på mark- och planeringsavdelningen beskrev även om ett arbetssätt som redan 
används idag för att både nå ut till barn och göra arbetet med barn så bra som möjligt inom kommunen. 
Det gällde det samarbete som fanns mellan förvaltningarna inom kommunen, vilket förklarades vara en 
viktig del då det kan förekomma kunskapsluckor inom dessa frågor. Kunskapsluckorna handlade inte 
främst om vilka specifika metoder som ska användas utan snarare att folkhälsoförvaltningen exempelvis 
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ansvarar för arbetsområden som genererar större kunskap om barn och unga inom kommunen. Detta 
innebär att mark- och planeringsavdelningen har möjlighet att vända sig till folkhälsoförvaltningen för 
att ta del av kunskap från dem. Det nära samarbetet mellan de olika förvaltningarna kan sägas vara 
viktiga för att barnens rättigheter ska tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt, både utifrån ett 
barnperspektiv och barns perspektiv. Den forskning som visar på att det ofta finns brist på tillräcklig 
kunskap om varför barn bör inkluderas i planeringssammanhang tydliggörs i detta sammanhang (Frank 
2006 s.351), dock innebär samarbetet mellan förvaltningarna att kommunen arbetar för att klara av de 
kunskapsluckor som finns vilket med stor sannolikhet leder till att barnen antingen får göra sin röst hörd 
eller att hänsyn tas till dem i större utsträckning genom att vuxna ser till deras behov inom planeringen. 
 
En annan aspekt som framkom under intervjun med avdelningschefen var att det i vissa detaljplaner kan 
bli svårt att implementera barnperspektivet, främst när planbeställare är privata. Det kan då vara svårt 
för kommunen att lägga både tid och pengar på att involvera barnperspektivet eftersom det från 
planbeställarens sida helst ska gå skyndsamt och inte kosta mer än nödvändigt. Detta förutsätts inte vara 
något unikt för Karlskoga kommun utan gäller för de flesta svenska kommuner. Om och när 
barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning skulle det kunna innebära en förändring, eftersom 
större krav skulle läggas på att alltid förhålla sig och ta hänsyn till konventionsartiklarna 
(Barnrättighetsutredningen 2016 ss.22-25). Detta skulle troligtvis innebära att kommunen måste ta 
större ansvar att alla planeringsprojekt ligger i linje med konventionsartiklarna och att hänsyn tas till 
barnperspektivet och barns perspektiv, oavsett vem som betalar. 
 
Lindesbergs arbete med barnperspektiv och barnets perspektiv 
 
Lindesbergs kommun arbetar också med barnperspektivet och barns perspektiv, även om Karlskoga 
kommun har det mer uttalat i och med pilotprojektet. I detaljplaner som rör exempelvis förskolor och 
skolor menade planeraren att perspektiven redan idag är en självklarhet men att perspektiven även 
används vid andra tillfällen som exempelvis i fördjupade översiktsplaner och planering av lekplatser. 
Planeraren uppmärksammade rent konkret att det är av vikt att säkerställa tillräcklig yta på exempelvis 
skolgårdar för att barnen ska få en bra utemiljö. Detta tyder på att arbetet med de två perspektiven ofta 
sker i frågor som uppenbarligen rör barn, vilket också bekräftas i forskning (Frank 2006 s.351). Arbetet 
som sker specifikt med barnkonventionen förklarades också ses som en självklarhet i vissa frågor, där 
planeraren menade att det handlar om att visa respekt till barn som samhällsgrupp. Att det ses som en 
självklarhet att inkludera barn motsäger den forskning som uppmärksammar ett synsätt om att barn inte 
har tillräcklig förståelse för att vara del av planeringen (Frank 2006 ss.352-353). 
 
Samtidigt bekräftade planeraren att det finns potential att bli ännu bättre. De förbättringar som 
planeraren uppmärksammade var att barnperspektivet och barns perspektiv bör tas upp oftare, även i 
detaljplaner som inte direkt berör barn. Detta tyder på att det finns en vilja att i större grad inkludera 
perspektiven kopplat till barn men också att det finns ett redan befintligt arbete med dem.  
 
Under intervjun med planeraren diskuterades vilka metoder som används vid dialoger med barn. 
Planeraren beskrev att olika metoder använts vid olika tillfällen. Under tillfällen där barn har hörts har 
de exempelvis fått modellera, bygga med klossar, berätta och rita på kartor. Detta tar sig också i uttryck 
i det tillhörande dokumentet till detaljplanen Brodalen. Enligt forskning är liknande metoder användbara 
vid dialoger med barn (Gallagher 2008 s. 138, Cele 2006). Detta visar att dialoger som genomförs i 
kommunen sker på olika sätt och att metoderna är anpassade efter vad forskning menar är lämpliga 
metoder vid dialog med barn.  
 
I intervjun med planeraren framkom också att det inte alltid är planerarna på kommunen som för dialoger 
med barn och ungdomar, i detaljplanen för skolan (Brodalen) var det bland annat externa arkitekter som 
förde dialoger med eleverna. Att planerarna själva inte genomför dialoger skulle kunna innebära att 
tjänstemännen på kommunen inte får in rutinerna och kunskapen kring att planera och genomföra 
dialoger utan att den kunskapen finns och tillhandahålls externt. Dock är detta en svår fråga eftersom 
sådana lösningar ofta kan bero på tidsbrist eller liknande.  
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Även om det inte är planerarna på kommunen som alltid genomför dialogerna visar det dock på att det 
finns en vilja att inkludera barn. Dialogerna som hålls visar också att det finns en förståelse för att barn 
har olika uppfattningar om sin omgivning och att deras upplevelser och tankar ofta visas genom 
kvalitativa metoder (Aitken 2018 ss.3-7). Denna vilja och arbetssätt blir också tydlig i Karlskoga 
kommuns arbete. 
 
Kommunernas arbete med barnperspektiv och barnets perspektiv 
 
En avgörande faktor gällande kommunernas arbete med barnperspektiv och barns perspektiv grundar 
sig i styrningen av kommunerna. Då kommuner styrs politiskt blir det tydligt att det är en avgörande del 
för hur både Karlskoga kommun och Lindesbergs kommun arbetar och prioriterar olika frågor. Det 
handlar inte bara om att det finns för engagemang hos tjänstemännen utan den avgörande faktorn finns 
hos politikerna. Som folkhälsochefen nämnde så handlar det om att politikerna behöver förstå vikten av 
att involvera barnperspektivet i frågor, samt vad det kan få för effekter. Liknande resonemang kommer 
från den internationella utblicken tillhörande utredningen om en eventuell inkorporering av 
barnkonventionen. I denna framkommer det att politikers vilja att arbeta med barnkonventionen är det 
som är viktigast för att förbättra barns rättigheter (Vamstad 2016). 
 
Som teoriavsnittet visar så finns det en tendens att barn endast hörs i frågor som uppenbarligen rör dem 
(Frank, 2006 s.351). Detta blir tydligt efter intervjuer och granskning av detaljplanerna. Vid planering 
av lekplatser, förskolor och skolor och liknande bekräftar kommunerna att det är viktigt att höja barns 
perspektiv och barnperspektivet. Under intervjuerna framkom det att vid planering av bland annat 
industriområden eller liknande upplevs perspektiven inte vara lika relevanta.  
 
Trots att respondenterna uppmärksammade att barnperspektivet och barns perspektiv i störst 
utsträckning inkluderas i frågor som uppenbarligen rör barn visar sig detta inte alltid konkret i 
detaljplanerna. Ibland har dialoger förts i samband med planprocessen vilket vissa gånger inte blir 
påtagligt i den antagna detaljplanen. Att kommunerna för dialoger innebär dock att de till viss del arbetar 
efter den kommunikativa planeringsteorin och därmed för samtal med medborgare (Hermelin 2005 
ss.312-313).  
 
Att dialoger har förts men inte visas i så stor utsträckning i detaljplanerna blev tydligt när informationen 
från intervjuerna samt granskningen av detaljplanerna och de tillhörande dokumenten sammanställdes 
(se avsnitt 8.2). Under intervjuerna talade respondenterna bland annat om de detaljplaner som de själva 
fick välja ut till granskningen. De båda detaljplanerna från respektive kommun (Brodalen samt 
Pärlgatan) visade inte på samma information som kommit fram under intervjuerna. Det blev därför 
nödvändigt att komplettera med andra dokument till dessa för att få en sanningsenlig bild. De två 
detaljplanerna skiljde sig åt i hur stor utsträckning ordet barn fanns med i texten. I Detaljplanen för 
Lindesberg (Brodalen) fanns ordet barn med mer genomgående i texten medan detaljplanen för 
Karlskoga (Pärlgatan) inte uppmärksammade ordet barn i lika stor utsträckning. Dock blir det tydligt att 
kommunerna tagit hänsyn till båda perspektiven när de tillhörande dokumenten granskades.  
 
Det är svårt att bedöma om resultatet blir bättre om barnperspektivet och barns perspektiv nämns i större 
utsträckning i de juridiskt bindande detaljplanerna (Nyström & Tonell 2012 s.201, Plan och Bygglag 
2010:900) eller om det blir minst lika bra när perspektiven uppmärksammas i separata dokument och 
utredningar. Avdelningschefen uttryckte att det är viktigt att inkludera perspektiven i detaljplanerna då 
det är dem som blir juridiskt bindande och därmed reglerar det slutgiltiga resultatet. Det har dock visat 
sig att perspektiven både kan visas i text, i plankartan och i den slutgiltiga utformningen vilket innebär 
att det inte alltid blir tydligt om hänsyn tagits till perspektiven.  
 
Att barns perspektiv blir synligt i den slutgiltiga utformningen blir exempelvis tydligt i resultatet för 
detaljplanen Pärlgatan och dess tillhörande dokument. I detaljplanens text uppmärksammades inte 
barnperspektivet och barns perspektiv särskilt många gånger. Det var främst det tillhörande dokumentet 
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som synliggjorde perspektiven i form av en dialogprocess. Resultatet från dialogprocessen hade sedan 
använts som underlag i arbetet med den slutgiltiga utformningen av förskole-gården, detta betyder att 
perspektiven inte alltid är beroende av att vara juridiskt bindande för att göra skillnad.  
 
När barnen hörs i dialoger så arbetas deras åsikter in i detaljplanen eller ger uttryck i den slutgiltiga 
gestaltningen vilket blev tydligt efter granskningen av de tillhörande dokumenten till detaljplan 
Brodalen. Barnen hade både hörts i två workshops men de hade också fått vara med på 
avstämningsmöten, vilket ger uttryck för att deras åsikter har varit av betydelse under en större del av 
processen. Dessa två exempel frångår därmed Percy- Smiths resonemang om att barns åsikter inte får 
en egentlig påverkan på slutresultatet trots att de hörs (Percy-Smith 2001, ss.109-110). Liknande 
resonemang finns inom Harts delaktighetsstege (Hart 1992, Nordenfors 2010 s.39). Slutsatsen av detta 
blir att även andra tillhörande dokument till detaljplanerna bör granskas för att skapa en övergripande 
förståelse för hur perspektiven hanteras i planprocesserna.  
 
Genomgripande i de granskade detaljplanerna upplever vi att det finns en beslutsamhet om att de 
aspekter som kommunerna förväntas ta upp, alltid tas med, exempelvis att barn behöver ett visst antal 
kvadratmeter på förskole- och skolgårdar eller trafiksäkerheten i anslutning till förskolor och skolor. 
Men det är bara i specifika frågor och tillfällen som mer djupgående analyser och hänsyn tas, framförallt 
till barns perspektiv. Som tidigare nämnts visar även forskning på detta förhållningssätt (Frank 2006 
s.351). Under intervjuerna menade respondenterna att de annars förlitar sig på kompetensen inom 
kommunen för att säkerställa barnperspektivet i detaljplanerna. Viktigt att uppmärksamma till denna 
diskussion är också att detaljplaner inte får vara för detaljerade (Plan och Bygglag 2010:900), vilket 
medför att olika perspektiv inte kan belysas så djupgående i varje detaljplan. Detta kan vara en anledning 
till att barnperspektivet och barns perspektiv inte synliggörs i större utsträckning i detaljplanerna.  
 
Sammanfattningsvis visar en jämförelse mellan kommunerna att Karlskoga kommuns arbete med 
barnperspektivet och barns perspektiv ger intryck att vara förvaltningsövergripande och genomgående 
i de processer när någon förvaltning uppmärksammar att perspektiven är viktiga att hantera. En skillnad 
är också att Lindesberg kommun inte har uttalat sig något specifikt med att arbeta med barnperspektivet, 
ändå visar granskningen på att barnperspektivet och barns perspektiv belyses i detaljplaneringen. När 
granskningen av de utvalda detaljplanerna gjordes tydliggörs det att Lindesbergs kommun tar upp 
perspektiven i något större utsträckning än vad som blir synligt i Karlskoga kommuns detaljplaner. Efter 
intervjuerna i Karlskoga kommun uttrycktes en vilja att förbättra arbetet med perspektiven och 
konventionen, vilket politikerna i kommunen också klargör efter beslut om att vara delaktig i projektet 
Barnrättskommun. Intervjun i Lindesbergs kommun tydliggjorde att det är viktigt att arbeta med detta 
men att det finns förbättringsmöjligheter. När de tillhörande dokumenten kompletterades till 
detaljplanerna visar det sig dock att de båda kommunerna tar upp frågan i ungefär lika stor omfattning.  
 
Kommunernas arbete med konventionsartiklarna 
 
I den här uppsatsen har fokus varit på särskilda artiklar i Barnkonventionen, artikel 2, 3, 12 och 23. 
Utifrån resultatet visar det att ingen av kommunerna arbetar specifikt med respektive artikel utan 
konventionen och dess artiklar ses istället som en helhet och hanteras utefter det. Tjänstemännen inom 
de två kommunerna tydliggjorde att barnkonventionen ska behandlas någon gång under planprocessen, 
Karlskoga hanterar den frågan i tidiga skeden, främst vid hållbarhetsbedömningen, medan Lindesberg 
alltid har med Barnkonventionen som en punkt när de skriver beslut till nämnden.  
 
Resonemangen som fördes under intervjuerna berörde främst artikel 2, 3, 12 och 23. Artikel 3 och 12 
som har starka kopplingar till barnperspektivet respektive barns perspektiv, vilket framkommer i 
resultatet för frågeställning 1 och 2. Resultatet visar att kommunerna arbetar med dessa artiklar även om 
arbetet sker på olika sätt och i olika utsträckning. För Karlskoga kommun tydliggörs det att det finns en 
skillnad mellan förvaltningarna om hur perspektiven prioriteras. Folkhälsoförvaltningen som har 
ansvaret för arbetet med barnkonventionen har naturligt ett större engagemang i frågan. Dock visade 
avdelningschefen stor vilja att inkludera detta i större utsträckning inom mark- och 
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planeringsavdelningen. Inom Lindesberg kommun uppmärksammades ett flertal olika exempel där 
kommunen inkluderat barn i en dialogprocess eller hur planerarna tillämpar barnperspektivet. Liknande 
arbete finns även inom Karlskoga kommun. Eftersom de intervjuade tjänstemännen beskriver att de 
arbetar både med barnperspektivet och barns perspektiv kan dessa två artiklar sägas vara inkluderade i 
båda kommunernas arbete. Men som tidigare nämnts ansåg tjänstemännen att engagemanget gällande 
arbetet med de två perspektiven skulle behöva utvecklas.  
 
Under intervjuerna diskuterades artikel 2 och 23 gemensamt eftersom de anses ha en stark koppling till 
varandra. Tjänstemännen på Karlskoga kommun och Lindesbergs kommun menade att det finns 
kompetens inom kommunerna som tar hänsyn till detta för att säkerställa att ingen diskrimineras och att 
planer inte leder till att personer med funktionsnedsättningar missgynnas. Karlskoga för också samtal 
med personer med olika typer av funktionsnedsättning. Planeraren i Lindesberg menade också att de 
olika metoder som används vid dialogprocesser leder till att alla kan vara med och delta. Efter 
granskningen av detaljplanerna blev det tydligt att denna fråga inte synliggörs i så stor utsträckning. Det 
var endast i en detaljplan, Pärlgatan där tillgänglighet uppmärksammades.  
 
Inkorporering av Barnkonventionen 
 
Vad gäller frågeställning 3 om inkorporering av barnkonventionen är alla respondenter överens om att 
barnkonventionen som en eventuell lag skulle få större inverkan än idag inom den kommunala 
planeringen. Samtliga menar också att arbetet inom kommunerna behöver bli bättre. Bland annat 
uppmärksammades att arbetet med konventionen med stor sannolikhet kommer förändras, från att vara 
något som inkluderas emellanåt till att behövas ta tillvara på oavsett vad. Vid en eventuell lag ansågs 
det också krävas mer av andra personer som exempelvis förskole-pedagoger, eftersom de arbetar 
närmast barnen.  
 
Jämfört med respondenternas svar kring en inkorporering så visar teoriavsnittet på att en inkorporering 
inte skulle innebära radikala förändringar i arbetet med barnkonventionen. Dock skulle det med stor 
sannolikhet innebära att både tjänstemän och beslutsfattare skulle behöva ta hänsyn till 
barnkonventionen i allt större grad. Det som dock uppmärksammas vara av störst betydelse är att 
politiker har en vilja att arbeta med konventionen (Vamstad 2016).  
 
Som tidigare nämnts har politikerna en betydande roll (Vamstad 2016), där Karlskoga kommun kan 
sägas ha tagit ett steg i rätt riktning. Politikerna har varit med och beslutat om tid och pengar ska avsättas 
till projektet Barnrättskommun vilket också avdelningschefen har förhoppningar att ska utveckla 
avdelningens arbete med barnperspektiv, barns perspektiv och barnkonventionen. Efter intervjun i 
Lindesbergs kommun upplevdes att ställningstagandet från politiken inte är lika stark som i Karlskoga. 
Trots det arbetar de med konventionen inom planeringsverksamheten på Samhällsbyggnad Bergslagen 
och frågan om barnperspektivet och barns perspektiv uppmärksammas även i antagna kommunala 
dokument. De intervjuade tjänstemännen såg däremot förbättringsmöjligheter för arbetet med 
barnkonventionen på sina planerings-avdelningar. En inkorporering av konventionen skulle därför 
kunna leda till att politiker och tjänstemän förhåller sig till konventionen i större utsträckning, vilket 
troligtvis också skulle förbättra svenska barns rättigheter. 
 
Ytterligare en slutsats är att det generellt sätt krävs fördjupad kunskap om barnkonventionen inom 
kommunerna. Teoriavsnittet visar att detta också har fastställts i propositionen Inkorporering av FN:s 
konvention om barnets rättigheter (Socialdepartementet 2018 ss.100-102). Under intervjuerna 
uppmärksammade respondenterna att både politiker, tjänstemän och exempelvis pedagoger inom 
förskole- och skolverksamheten kommer behövas involveras i större grad. Genomgripande 
uppmärksammade intervjupersonerna att det finns en osäkerhet kring vad barnkonventionen som svensk 
lag skulle innebära i praktiken. Alla tre intervjupersoner var dock överens om att det kommer innebära 
att konventionen får större genomslagskraft i praktiken.  
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Avdelningschefen på Karlskoga kommun ställde frågan om barn kommer ha möjlighet att sätta stopp 
för ett planarbete i framtiden. Folkhälsochefen lyfte istället frågan om att pedagoger och andra inom 
kommunen kommer kunna bli stämda eller ställas till svars om barns perspektiv inte tas tillvara i full 
utsträckning. Planeraren på Samhällsbyggnad Bergslagen hade liknande funderingar; att det kommer 
krävas mer av förskole- och skolverksamhet vad gäller exempelvis tid som ska avsättas för dialoger med 
barn.  
 
Utöver detta förklarade planeraren att i dagsläget så upplevs det inte som att konventionen tas på allvar 
och att det vid en inkorporering skulle innebära en större ansträngning för planerare i det dagliga arbetet.  
 
Den övergripande slutsatsen för frågeställning 3 blir därmed att det är svårt att förstå vad 
barnkonventionen som svensk lag skulle innebära, på grund av att det fortfarande finns en osäkerhet om 
konventionen kommer inkorporeras. Samtidigt har olika intressegrupper såsom exempelvis lagrådet och 
barnombudsmannen olika syn på vad en inkorporering skulle innebära. Med utgångspunkt i barns 
rättigheter upplevs det utifrån denna uppsats att det skulle vara positivt att barnkonventionen 
inkorporeras då man på kommunerna förutsätter att konventionen får en starkare ställning inom det 
kommunala arbetet. 
 
 
9.2   Slutsatser  
 
Detta avsnitt kommer tydliggöra de slutsatser som kan antas efter den genomförda studien. Slutsatserna 
kommer återkoppla till uppsatsens tre frågeställningar.  
 

1.   Hur arbetar kommunerna Karlskoga och Lindesberg med barnperspektiv och barns perspektiv 
i planeringsfrågor? 
 

2.   På vilka sätt tar sig arbetet uttryck i den kommunala fysiska planeringen? 
 

3.   Vilka utmaningar kan de två kommunerna ställas inför vid en inkorporering av 
barnkonventionen i svensk lagstiftning? 

 
Till att börja med är det relevant att återknyta till uppsatsens syfte. Syftet var att undersöka hur två 
svenska kommuner arbetar med barnperspektivet och barnens perspektiv inom samhällsplaneringen. 
Syftet var också att undersöka hur kommunerna skulle påverkas av en inkorporering av 
barnkonventionen i svensk lagstiftning. Dessa aspekter har behandlats eftersom vi i uppsatsen har 
analyserat hur Karlskoga och Lindesberg kommuner arbetar med barnperspektivet och barns perspektiv 
i samhällsplaneringen, både utifrån intervjuer samt granskning av detaljplaner och tillhörande 
dokument. Respondenterna har även förklarat deras synvinkel på vad en inkorporering av 
barnkonventionen skulle innebära för respektive kommun. 
 
Den första slutsatsen till den första frågeställningen är att båda kommunerna tar ansvar och tillämpar 
både barnperspektivet och barns perspektiv. Hur kommunerna arbetar med perspektiven har visat sig 
skilja sig åt.  
 
En skillnad är exempelvis att Karlskoga kommun är delaktig i projektet Barnrättskommun vilket handlar 
om att arbeta med barnfrågor i större utsträckning. Att kommunen är en del av det projektet tyder också 
på att det finns en beslutsamhet från politikernas håll att lyfta dessa perspektiv inom kommunen. En 
annan slutsats är att Karlskoga kommun arbetar förvaltningsövergripande och att det på så sätt förhindrar 
att tillgänglig kunskap inom kommunen, om exempelvis barnperspektiv och barns perspektiv, inte 
nyttjas. Lindesbergs kommun är inte en del av något större projekt att arbeta med perspektiven. Dock 
tydliggjorde intervjun med planeraren att kommunen tar sitt ansvar, eftersom planeraren gav flera olika 
exempel på när barn involveras i planeringsprocesser. Under intervjun med planeraren blev det också 
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tydligt att kommunen använder sig av olika metoder som forskning visar på är användbara vid dialoger 
med barn.  
 
Efter intervjuerna framgick det även att barnkonventionen är en fråga som finns med någon gång under 
planprocessen men som får olika stort utrymme beroende på vad det är för typ av projekt. Slutligen 
tydliggjorde alla respondenter att arbetet med dessa barnkonventionen, barnperspektivet och barns 
perspektiv behöver bli bättre, en sådan förändring ställde sig alla positiva till.  
 
Slutsatserna kopplat till den andra frågeställningen är bland annat att det blir tydligt att barnperspektivet 
och barns perspektiv inte alltid synliggörs i detaljplanerna, även om hänsyn tagits till perspektiven. 
Granskningen av två detaljplaner kompletterades med tillhörande dokument som bekräftade att 
perspektiven uppmärksammats ytterligare i dessa planer. De aspekter som kom fram i de tillhörande 
dokumenten tydliggjorde att resultat från exempelvis dialoger inkluderas i detaljplanen (vilket dock inte 
alltid blir synligt) eller i den slutgiltiga utformningen. Slutsatsen av detta blir att barnperspektivet och 
barns perspektiv inte alltid behöver regleras i de juridiskt bindande detaljplanerna för att det ska göra 
skillnad.  
 
Ytterligare en slutsats kopplat till den andra frågeställningen är att de aspekter som kan kopplas till 
antingen barnperspektiv eller barns perspektiv och som uppmärksammas i detaljplanerna ofta är sådana 
som ofta/ alltid tas upp i detaljplaner som gäller exempelvis skolor och förskolor. Det kan bland annat 
handla om utemiljön, buller eller trafikfrågor, men mer djupgående aspekter tas istället upp i enskilda 
fall eller i de tillhörande dokumenten. 
 
Den tredje och sista frågeställningen utgår från intervjuerna som genomförts med de tre tjänstemännen 
och ska besvara vad en eventuell inkorporering skulle innebära för respektive kommun. Slutsatserna 
från denna frågeställning är att det finns en osäkerhet inom kommunerna om vad en inkorporering av 
konventionen skulle innebära. Men alla respondenter är överens om att de tror att det skulle innebära att 
barnkonventionen skulle få en starkare ställning och att det skulle bli större krav på att förhålla sig till 
denna. Ytterligare en slutsats kan kopplas till några aspekter som lyftes av respondenterna, exempelvis 
skulle det behövas mer kunskap om barnkonventionen och brådskande processer skulle inte kunna 
utgöra ett hinder för att barnkonventionen inte skulle behandlas. Andra aspekter som respondenterna 
beskrev var att skolpedagoger samt förskole- och skolverksamheten skulle få högre krav på sig och att 
planavdelningarna troligtvis kommer få anstränga sig ytterligare för att barnperspektivet och barns 
perspektiv ska lyftas i frågor som inte uppenbarligen rör dem.  
  
9.3   Tips  på  vidare  forskning  
 
Under vårt uppsatsskrivande insåg vi att det fanns mycket material kring ämnet och att det sker mycket 
arbete kring barn i kommunerna. Det skulle vara intressant att följa upp UNICEF projektet i Karlskoga 
kommun och se vad det fick för effekter och vilka erfarenheter de bär med sig. Skulle barnkonventionen 
bli lag skulle säkerligen mycket förändras inom det kommunala arbetet, vilket också skulle kunna vara 
intressant att följa upp.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Barnkonventionen i korthet Källa: (UNICEF u.å. d) 
      
Artikel 1 Definition av barn 
Artikel 2 Skydd mot diskriminering 
Artikel 3 Barnets bästa 
Artikel 4 Genomförande av rättigheterna  
Artikel 5 Föräldrarnas ledning 
Artikel 6 Rätt till liv och överlevnad 
Artikel 7 Rätt till namn och nationalitet 
Artikel 8 Rätt att behålla identitet 
Artikel 9 Åtskiljande från föräldrar  
Artikel 10 Familjeåterföreningar 
Artikel 11 Olovligt bortförande 
Artikel 12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd  
Artikel 13 Yttrande- och informationsfrihet  
Artikel 14 Tanke-, samvets- och religionsfrihet  
Artikel 15 Förenings- och  församlingsfrihet  
Artikel 16 Rätt till privat- och familjeliv  
Artikel 17 Massmediers roll 
Artikel 18 Uppfostran och utveckling 
Artikel 19 Skydd mot övergrepp 
Artikel 20 Alternativ omvårdnad 
Artikel 21 Adoption 
Artikel 22 Flyktingbarn 
Artikel 23 Barn med funktionshinder 
Artikel 24 Hälsa- och sjukvård 
Artikel 25 Översyn avseende omhändertagna barn 
Artikel 26 Social trygghet 
Artikel 27 Levnadsstandard 
Artikel 28 Rätt till utbildning 
Artikel 29 Utbildningens syfte 
Artikel 30 Minoritets- och urbefolkningsbarn 
Artikel 31 Vila och fritid 
Artikel 32 Skydd mot ekonomiskt utnyttjande 
Artikel 33 Skydd mot narkotika 
Artikel 34 Skydd mot sexuellt utnyttjande 
Artikel 35 Förhindrande av handel med barn 
Artikel 36 Skydd mot annat utnyttjande 
Artikel 37 Skydd mot tortyr och dödsstraff 
Artikel 38 Skydd mot väpnade konflikter 
Artikel 39 Rehabilitering 
Artikel 40 Straffprocess och kriminalvård 
Artikel 41 Förhållande till mer långtgående bestämmelser 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Intervju 1 Tema och frågor för intervju med tjänsteman i Lindesbergs kommun 
  
Tema 1 - Yrkesrelaterade frågor, erfarenhet och nuvarande arbetsområde 

•   Namn 
•   Utbildning 
•   Erfarenhet - yrkesmässigt 
•   Nuvarande arbetsområde 

  
Tema 2 - Koppling till barnperspektiv 

•   Känner du till barnperspektivet/ barnets perspektiv? 
•   Har du någon utbildning inom detta perspektiv? 
•   Har du arbetat med barnperspektivet/ barnets perspektiv i ditt tidigare yrkesliv? 
•   Arbetar du med barnperspektivet/ barnets perspektiv idag? 
•   Tror du att det är viktigt med barnperspektiv/ barnets perspektiv i planeringen? I hur stor 

utsträckning? (vilka områden anser du att barnperspektivet inte ska lyftas?) 
  
Tema 3 - Barnperspektiv inom Lindesbergs kommun 

•   Hur arbetar Lindesbergs kommun (generellt) med barnperspektivet? 
•   Hur arbetar planeringsenheten på Lindesbergs kommun med barnperspektivet? 
•   Anser du att barnperspektivet får tillräckligt med utrymme i kommunen/ planeringsenheten 

idag? 
•   Vad anser du att det finns för möjligheter/ begränsningar att arbeta med barnrättsperspektivet i 

planeringen? Finns det förbättringsmöjligheter i Lindesbergs kommun? 
•   Hur ställer sig andra planerare (inom organisationen) till att arbeta med barnperspektivet? 
•   Hur ser kompetensen kopplat till barnrättsperspektiv, barns delaktighet, barnkonventionen ut 

idag inom din arbetsgrupp? 
  

Tema 4 – Barnkonventionen 
•   Arbetar du/ni i kommunen efter barnkonventionen? på vilket sätt? 
•   I vår undersökning har vi valt ut fem artiklar (2,3 12,13 & 23). Dessa skulle vi vilja diskutera 

mer om. Arbetar ni med dessa artiklar kontinuerligt? Hur gör ni det? Tror ni att ni behöver 
utveckla arbetet med dessa artiklar? Lägger ni extra vikt vid någon specifik artikel (inom 
planeringsenheten)? 

•   Känner du till barnkonventionen och att denna ska bli lag i Sverige år 2020? 
•   Tror du det kommer påverka ditt förhållningssätt att uppmärksamma barnperspektivet i 

högre/mindre grad än idag? 
•   Vad anser du att kommunen / planeringsenheten skulle behöva förändra/förbättra för att möta 

en ny lagstiftning? 
•   Anser du att barnkonventionen får tillräckligt med utrymme i kommunen/ planeringsenheten 

idag? 
  
Tema 5 - Avslutande frågor och avrundning 

•   Är det något vi har glömt att behandla som du skulle vilja lyfta? 
•   Vi har tagit del av att PwC har genomfört en granskning gällande hur barnkonventionen finns 

med i kommunens arbete? har du någon kommentar gällande den? 
  
 Intervju 2 Tema och frågor för intervju med chef i Karlskoga kommun 
  
Tema 1 - Yrkesrelaterade frågor, erfarenhet och nuvarande arbetsområde 

•   namn 
•   utbildning 
•   erfarenhet - yrkesmässigt 
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•   nuvarande arbetsområde 
  
Tema 2 - Koppling till barnperspektiv 

•   Känner du till barnperspektivet/ barnets perspektiv? 
•   Har du någon utbildning inom detta perspektiv? 
•   Har du arbetat med barnperspektivet/ barnets perspektiv i ditt tidigare yrkesliv? 
•   Arbetar du med barnperspektivet idag? 
•   Tror du att det är viktigt med barnperspektiv/ barnets perspektiv i planeringen? i hur stor 

utsträckning? (vilka områden anser du att barnperspektivet inte ska lyftas?) 
  
Tema 3 - Barnperspektiv inom Karlskoga kommun 

•   Hur arbetar Karlskoga kommun (generellt) med barnperspektivet? 
•   Hur arbetar planeringsenheten på Karlskoga kommun med barnperspektivet? 
•   Vad anser du att det finns för möjligheter/ begränsningar att arbeta med barnrättsperspektivet i 

planeringen? Finns det förbättringsmöjligheter i Karlskoga kommun? 
•   Hur ställer sig andra planerare (inom organisationen) till att arbeta med barnperspektivet? 
•   Hur ser kompetensen kopplat till barnrättsperspektiv, barns delaktighet, barnkonventionen ut 

idag inom din arbetsgrupp? 
•   Hur påverkas planeringsenheten av arbetet med att vara en barnrättskommun? 
•   Hur ser relationen mellan planeringsenheten och ditt arbete ut? 
•   Finns det målsättningar på planeringsenheten som ska efterfölja barnrättskommunen i det 

kommunala arbetet? 
  
Tema 4 - Vikten av barnperspektiv i planeringen - förändring, förbättring eller neutralt 

•   Arbetar du/ni i kommunen efter barnkonventionen? på vilket sätt? 
•   I vår undersökning har vi valt ut fem artiklar (2,3 12,13 & 23). Dessa skulle vi vilja diskutera 

mer om. Arbetar ni med dessa artiklar kontinuerligt? Hur gör ni det? Tror ni att ni behöver 
utveckla arbetet med dessa artiklar? Läggs det extra vikt vid någon specifik artikel? 

•   Känner du till barnkonventionen och att denna ska bli lag i Sverige år 2020? 
•   Tror du det kommer påverka ditt förhållningssätt att uppmärksamma barnperspektivet i 

högre/mindre grad än idag? 
•   Vad anser du att kommunen / planeringsenheten skulle behöva förändra/förbättra för att möta 

en ny lagstiftning? 
•   Anser du att barnperspektivet får tillräckligt med utrymme i kommunen/ planeringsenheten 

idag? 
  
Tema 5 - Avslutande frågor och avrundning 

•   Är det något vi har glömt att behandla som du skulle vilja lyfta? 
 
Intervju 3 Tema och frågor för intervju med ansvarig för samarbetet - Barnrättskommun, 
UNICEF på Karlskoga kommun 
  
Tema 1 - Yrkesrelaterade frågor, erfarenhet och nuvarande arbetsområde 

•   Namn 
•   Utbildning 
•   Erfarenhet - yrkesmässigt 
•   Nuvarande arbetsområde 

  
Tema 2 – Karlskoga kommuns tidigare arbete med barnperspektiv 

•   Hur har Karlskoga kommun arbetat med barnperspektivet/ barnets perspektiv innan 
samarbetet med UNICEF? 

•   Har du innan samarbetet med UNICEF varit involverad i projekt med barnperspektiv i fokus? 
•   Hur ser kompetensen kopplat till barnrättsperspektiv, barns delaktighet, barnkonventionen 

inom kommunen ut idag respektive innan samarbetet med UNICEF? 
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•   Vad låg till grund för att kommunen ville utveckla arbetet med barnrättsperspektivet? 
  
Tema 3 - Kommunens arbete med UNICEF pilotprojekt 

•   Vad innebär det att vara en barnrättskommun? 
•   Hur ser ert arbete ut med UNICEF? Är de involverade i stor/liten utsträckning? Ekonomisk 

ersättning? 
•   Vilka förändringar märks sedan tidigare arbete med barnrättskommun? 
•   Hur visas det konkret i praktiken att ni arbetar med detta projekt? 
•   Vilka utmaningar och möjligheter ser du med detta projekt? 
•   Vilka utmaningar och möjligheter ser du för kommunen efter avslutat samarbete? 

  
Tema 4 - Barnrättskommun - mål och inriktningsområden 

•   Vad var syftet och målet med att bli en barnrättskommun? 
•   Är det några specifika förvaltningar som berörs extra mycket? 
•   Finns det antagna inriktningar (exempelvis specifika artiklar ni arbetar med extra mycket) för 

arbetet med barnrättskommun? 
•   I vår undersökning har vi valt ut fem artiklar (2,3 12,13 & 23). Dessa skulle vi vilja diskutera 

mer om. Arbetar ni med dessa artiklar kontinuerligt? Hur gör ni det? Tror ni att ni behöver 
utveckla arbetet med dessa artiklar? 

  
Tema 5 - Barnkonventionen 

•   Hur tror du att kommunen kommer fortsätta arbeta med barnrättsperspektivet efter samarbetet 
med UNICEF avslutats? 

•   Barnkonventionen ska bli lag i Sverige känner ni er förberedda om detta skulle ske? 
•   Hur skulle kommunens arbete förändras vid en inkorporering av barnkonventionen? 
•   Vad anser du att kommunen / planeringsenheten skulle behöva förändra/förbättra för att möta 

en ny lagstiftning? 
  
Tema 6 - Koppling till planeringsenhet  

•   Hur påverkas planeringsenheten av arbetet med att vara en barnrättskommun? 
•   Hur ser relationen mellan planeringsenheten och ditt arbete ut? 
•   Finns det målsättningar på planeringsenheten som ska efterfölja barnrättskommunen i det 

kommunala arbetet? 
  
Tema 7 - Avslutande frågor och avrundning 

•   Är det något vi har glömt att behandla som du skulle vilja lyfta? 
 


