
Örebro universitet    

HumUs-institutionen 

Kulturgeografi 

  Kulturgeografi Kandidatkurs 

  Kandidatuppsats VT 2018 

  Handledare: Ann-Cathrine Åquist  

 

 

 

 

 

 

Låt barnen ta plats  
Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Alenbrand och Emma Bodin 

 

  



Sammanfattning 
En generell utmaning inom samhällsplaneringen är att utföra medborgardialoger som dels 

säkrar att alla grupper av medborgare får komma till tals och dels att förväntningarna på 

resultatet är realistiska. En grupp som har svårt att på egen hand göra sin röst hörd i 

planeringsprocessen är barn. Syftet med uppsatsen är att kartlägga varför och hur inkludering 

av barn i planprocessen bör ske. Detta med utgångspunkt i Örebro kommuns uttalade mål att 

öka medborgardeltagande av barn.  

 

Barnkonventionen fastställer barns rättigheter och det finns flera aspekter som talar för nyttan 

att inkludera barn i planeringen.  Definitionerna av barnperspektiv och barns perspektiv 

skiljer sig åt där det förstnämnda innebär att man bedömer och förklarar barns behov medans 

det sistnämnda tar vara på barns egna erfarenheter genom olika deltagandemetoder.  

 

Det finns en betydelse i hur barn utforskar och använder den fysiska miljön kopplat till deras 

utveckling. Genom beprövade metoder för hur dialog med barn sker på bästa sätt samt hur 

resultatet ska förvaltas så kan denna betydelse identifieras.  

 

Analysverktyget barnkonsekvensanalys (BKA) används inom olika kommuner för att säkra 

barnperspektivet i planprocesser. Det är ett analysverktyg som med fördel skulle kunna 

förstärka barnperspektivet i Örebro kommun.  

 

Att arbeta med BKA i planprocesser genererar uppenbara fördelar då barns status som 

medborgare likställs med andra grupper i samhället samt att deras rättigheter säkras. Flera 

andra sociala, ekonomiska och  ekologiska aspekter gynnas också av utförandet av BKA på 

både lång och kort sikt för både kommunen, barnen själva och samhället som helhet.  

 

 

Nyckelord: barnkonsekvensanalys, barnkonventionen, barnperspektiv, barns delaktighet, 

barns perspektiv, BKA, children´s geography, kommunal planeringsprocess, 

medborgardeltagande. 

 

 



 

   

 

Innehållsförteckning 
 
Inledning 1	  
Syfte	  och	  frågeställningar	   2	  
Avgränsningar	   2	  
Disposition	   2	  

Metod 3	  
Centrala begrepp 4	  
Barns rättigheter i samhället 5	  
Barnkonventionen	  och	  dess	  ställning	  i	  Sverige	   5	  
Barnombudsmannen	   8	  
Barnperspektiv	  och	  barns	  perspektiv	   9	  
Barnkonsekvensanalys	   11	  
Vinster	  med	  barnkonsekvensanalys	   14	  

Barns deltagande i planeringen 15	  
Delaktighet	  och	  inflytande	   15	  
Olika	  grader	  av	  delaktighet	  samt	  deltagandestege	   16	  
REBUS	  -‐‑	  Resan	  till	  en	  bättre	  skolmiljö	   18	  
Barns	  förståelse	  av	  plats	   19	  
Den	  fria	  leken	   21	  
Göteborg	  stads	  barnkonsekvensanalys	   23	  
Malmö	  stad	  och	  projektet	  Rosens	  röda	  matta	   26	  

Nationella mål och riktlinjer för kommunal planering 28	  
Agenda	  2030	   28	  
Miljökvalitetsmålet	  God	  bebyggd	  miljö	   29	  
Nationella	  myndigheter	  och	  organisationer	  för	  kommunal	  verksamhet	   30	  

Örebro kommun 30	  
Örebro	  kommuns	  övergripande	  strategier	  och	  mål	   31	  
Detaljplaneenhetens	  verksamhetsplan	  2018	   32	  
Örebro	  kommuns	  översiktsplan	   33	  
Konsekvens-‐‑	  och	  behovsbedömning	  checklista	   33	  
Medborgardeltagande	  i	  Örebro	  kommun	   34	  

Analys 36	  
Slutsatser 42	  

  



  1 

Inledning 
Att skapa en hållbar samhällsplanering som är inkluderande för alla medborgare står högt upp 

på agendan för många beslutsfattare och tjänstemän inom området. Barn är en grupp i 

samhället som sällan har möjlighet att påverka beslut eller att vara delaktiga i 

samhällsplaneringen. Dels så har de inte samma förutsättningar att på egen hand tillgodogöra 

sig information och dels så bjuds de sällan in till deltagande av de ansvariga. Dessutom finns 

det svårigheter med att som vuxen sätta sig in i barnens situation så även om det finns en 

tanke att tillgodose barnperspektivet så är detta svårt då det endast är de som kan representera 

sina egna perspektiv.  

 

Det finns mycket forskning inom området barn och unga i samhällsplaneringen. En viktig del 

förklarar hur barn lär sig genom, upplever och orienterar sig i miljön (som kan vara en stad, 

en förskolegård, ett bostadsområde eller liknande). En annan viktig aspekt inom forskningen 

är hur barns erfarenheter och synpunkter kan tas om hand på bästa sätt och hur de kan delta 

och bidra till samhällsplaneringen. Det finns många beprövade metoder för detta. 

Forskningen är samstämmig: miljön är en otroligt viktig del av barns lärande och utveckling 

och de ser på den och rör sig genom den på ett helt annat sätt än vuxna. Barn har också 

mycket att bidra med till samhällsplaneringen och ett ökat inflytande av dem skulle bidra till 

positiva skillnader på många olika plan i samhället.  

 

I Sverige är kommunerna ansvariga för samhällsplaneringen och det finns inte någon 

nationellt övergripande princip eller regel för hur de ska arbeta med barn i 

samhällsplaneringen. Vissa kommuner arbetar med så kallade barnkonsekvensanalyser 

(BKA). En BKA identifierar vilka barn som berörs och på vilket sätt och ska säkra barns 

mänskliga rättigheter i samhället.  

 

I Örebro kommun har detaljplaneenheten genom 2018 års verksamhetsplan fått i uppdrag att 

öka medborgarnas inflytande på olika sätt. I det ingår att undersöka möjligheterna att införa 

BKA i kommunens planprocesser. Det är i detta uppdrag, genom kontakt med kommunen, 

som vi har tagit vår utgångspunkt för vårt arbete med den här uppsatsen. Vår förhoppning är 

att det som presenteras i den här uppsatsen kan vara till nytta för Örebro kommun i sitt arbete 

med att stärka barns perspektiv och inflytande i planeringen, allt i enlighet med 

barnkonventionen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Örebro kommun kan inkludera barns 

perspektiv i samhällsplanering och planprocesser. Syftet är också att uppsatsens innehåll ska 

ligga till grund för ett framtagande av ett analysverktyg som tjänstemän inom kommunen kan 

använda sig av för att inkludera barn i planprocessen. Utifrån detta syfte har ett antal 

frågeställningar formulerats: 

 

•   Hur ser arbetet generellt ut i Sverige med att inkludera barn i kommunal planering?  

•   Varför behövs ett analysverktyg med fokus på barn att använda i kommunala 

planprocesser? 

•   Vad bör ingå i ett kommunalt analysverktyg med fokus på barn och hur kan det 

utformas och användas? 

 

Avgränsningar 

Att skriva om barnperspektivet i den kommunala planeringen har inneburit att vi tagit del av 

många olika kommunala styrdokument. Vi har även studerat nationella och internationella 

mål och riktlinjer gällande barns rättigheter i samhället. Vi vill förtydliga att vi ur dessa 

dokument och texter har valt att fokusera på de delar och avsnitt som vi anser tydligast 

preciserar och förtydligar grunderna för att arbetet med barnkonsekvensanalys bör ingå i en 

kommunal planprocess. De olika styr- och måldokument som vi hänvisar till i vår uppsats har 

dock många fler preciseringar, delmål och övergripande mål men att vi valt att inte belysa 

dessa då vi anser att de ej är relevanta för just frågan om hur och varför den kommunala 

planprocessen kan eller ska omfatta en barnkonsekvensanalys. Dock kan utvecklingen av en 

mer inkluderande planprocess som säkrar barnperspektivet även vara med att bidra till att de 

övriga målen eller delmålen uppfylls till större grad.  

 

Vi vill även klargöra att det i den kommunala planeringsprocessen finns många perspektiv 

och intresseområden att ta hänsyn till såsom till exempel miljöfrågor, bostadsförsörjning och 

grönområden. Vi kommer inte göra någon avvägning mellan dessa områden utan har valt att 

rikta in oss på att studera hur barnperspektivet kan tillvaratas på bästa sätt.  

 

Disposition 

Vi kommer i början att beskriva olika begrepp som vi använder oss av i arbetet med 

denna uppsats. Först definierar vi gruppen barn för vilka detta arbete utgår ifrån. Vi går 

igenom barnkonventionens och barnombudsmannens roll i förverkligandet av ett 

barnperspektiv. Vi redogör vidare innebörden av barnkonsekvensanalyser inom 
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samhällsplanering, samt exemplifierar den vinst som ett gott arbete i genomförda 

barnkonsekvensanalyser kan ge samt vad den färdigställda analysen kan tänkas användas till. 

 

Nästa avsnitt behandlar barns deltagande i samhällsplanering. Där förklaras olika 

fokusområden som olika forskare valt att belysa och som hjälper läsaren att förstå 

sammanhanget. Här ges sedan exempel från två städer som nått goda resultat i 

samhällsplanering genom barnkonsekvensanalyser samt inkludering av barn i planprocessen.  

 

I det följande avsnittet presenteras de nationella mål och riktlinjer som regeringen och riksdag 

fattat beslut om och som de kommunala delmålen sedan grundar sig i.  

 

Vi avslutar uppsatsen med ett avsnitt om Örebro kommun som analysen kommer utgå ifrån. 

Det görs med utgångspunkt i tidigare presenterad forskning, goda exempel och riktlinjer och 

mål. Analysen kommer också behandla vad en eventuell lagstiftning av 

barnkonsekvensanalyser skulle betyda. 

 

Till sist presenteras ett resultat som kan fungera som ett underlag till tjänstemän för att 

implementera barnperspektivet och involvera barn i arbetet med utvecklingen av Örebro stad. 

 

Metod  
Genom en dokumentstudie så undersöker vi i denna uppsats hur barn kan inkluderas i 

kommunala planprocesser. Vi har valt att inte komplettera vår studie med intervjuer, då vi 

anser att det snarare kunnat ge oss en vinklad version av enskilda tjänstemäns arbete i 

kommuner, än vad de genomförda exempel vi tar upp visar på. Vi anser att vårt valda 

tillvägagångssätt ger oss en mer omfattande bild av hur planprocesser i kommuner kan se ut. 

 

Löpande under uppsatsskrivandet har vi fått stöd av Planeringsavdelningen på Stadsbyggnad i 

Örebro kommun. De har bland annat guidat oss genom kommunala dokument och bistått oss 

med svar på olika frågor som uppstått. 

 

Vi inleder arbetet med att förstå barns rättigheter i samhället genom att granska olika 

myndighetsdokument. Detta tas med in i funderingar kring vilket sätt man möjliggöra för dem 

att ta plats genom ett barnperspektiv, och vad det i sin tur ges för betydelse i samhället. När 

barnperspektivet sedan ska inkluderas i planprocessen så har vi satt oss in 

barnombudsmannens rekommendationer samt innebörden av barnkonsekvensanalys. 
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För att hitta forskning som svarar på vilka fördelar ett barnperspektiv kan ge så har vi sökt oss 

fram inom studiefältet för kulturgeografi och children’s geography. Här har vi sökt efter 

forskning som förklarar olika aspekter av barns inflytande och delaktighet i samhället, samt 

barns relation till plats och deras utveckling är beroende av leken. Vi har här funnit en 

avhandling, en kunskapsöversikt samt också olika artiklar som gett oss svar inom ämnet. 

Däribland vad barns deltagande i olika grad leder till i samhällsplaneringen. Vi har också sökt 

efter metoder för dialog med barn som praktiserats inom det kommunala arbetet. För att sätta 

dessa i samband med verkliga exempel har vi presenterat olika företrädare för kommunalt 

arbete med barnperspektivet och barnkonsekvensanalyser. Göteborg och Malmö är två 

kommuner som vi funnit arbetar aktivt med barns deltagande i planprocesser. Dessa två 

kommuner är tongivande inom området och ges ofta som exempel då barn inkluderats i 

planeringen med goda resultat. Vi ser också en fördel i att studera just dessa fall då det finns 

ett färdigt resultat och utförd utvärdering och uppföljning för oss att studera.  

 

Till sist undersöker vi nationella mål och riktlinjer för att förstå hur detta förgrenas ner i den 

kommunala planeringen. Därefter orienterar vi oss i delar av Örebro kommuns styrdokument 

för att få en överblick av hur barnperspektivet inkluderas i nuvarande planprocess. Vid sidan 

av detta har vi också deltagit i olika forum och tematräffar inom ämnet för vår uppsats där vi 

träffat inspirerande och erfarna tjänstemän, vilket inneburit en sporre för oss i vårt fortsatta 

arbete för att legitimera barnperspektivet. Dessa personer har också bekräftat och gett oss 

feedback till det som vi tagit fram. 

 

Centrala begrepp  
Analysverktyg  

En metod för att inkludera barn i planprocessen är att använda ett analysverktyg vilket i 

kommunal planering ofta innebär framtagandet av en barnkonsekvensanalys. I flertalet 

behandlade referenser så omnämns detta ibland annorlunda så som planeringsverktyg eller 

bara verktyg. Vi väljer att använda begreppet analysverktyg i vår uppsats även om andra 

benämningar förkommer i referenserna.  

 

Barn  

Generellt så syftar definitionen ”barn” till individer i åldern 0-18 år. Dock kan definitionen 

skilja sig åt mellan olika forskare och organisationer. Till exempel så förkommer termen 

”barn och unga” ofta och kan då syfta till att barn är individer i åldern 0-12 år och unga 13-20 
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år. I följande text använder vi oss av termen barn och definitionen individer 0-18 år. I vissa 

fall kan vi omnämna barn och unga om den forskning som det härstammar från kräver detta. 

0-18 år är ett stort åldersspann och vi vill förtydliga att det krävs hänsyn till detta i varje 

enskild planprocess, deltagandemetoder måste anpassas till aktuell målgrupp. Vi kommer i 

uppsatsen även belysa vikten att komma ihåg att barn, oavsett ålder, inte kan ses som en 

homogen grupp. 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv  

Barnperspektiv som ett sammansatt ord innebär syftet att undersöka barnets bästa utan 

erfarenheter från barnen själva - medan det särskrivet, barns perspektiv, vill förstå eller 

uppmärksamma barnens egna perspektiv. 

 

Barnkonsekvensanalys (BKA)  

Ett analysverktyg som används för att förverkliga barnkonventionen och försäkra att ett 

barnperspektiv förankras i lokala och regionala beslut i kommunalt arbete. 

Barnkonsekvensanalyser ska hjälpa till att upptäcka och synliggöra barnets bästa för att deras 

livsvillkor ska erkännas jämlika med andra intressen i samhället. 

 

Lekplats och lekmiljö 

Lekplats refererar till de begränsade utrymmen som vuxna utformat för barns lek vilken där 

kan ske under kontrollerade former. Säkerheten är hög men barnens lek blir förutbestämd 

genom utformningen. Lekmiljöer syftar däremot till utrymmen där barn själva kan se och 

uppkomma med lek, ofta genom utforskning. Dessa miljöer är inte alltid tänkta för barns lek 

men sett från deras perspektiv så inbjuder de till lek och upptäckt.  

 

Barns rättigheter i samhället  

Barnkonventionen och dess ställning i Sverige 

Förenta Nationernas (FN) barnkonvention trädde i kraft 1990. Den är ett resultat av ett långt 

arbete för att få fram ett enhälligt erkännande om barns rättigheter. Konventionen är ett 

juridiskt bindande dokument som är övervakat av FN:s barnrättskommitté. Sverige var ett av 

de första länderna att skriva på dokumentet. Konventionen omfattar 54 artiklar som alla är 

viktiga för att klargöra barns mänskliga rättigheter, dock är fyra av dessa särskilt vägledande 

när det gäller frågor som rör barn. Dessa är: 
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 ·      Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

 ·      Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

 ·      Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

 ·      Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

         (Unicef, odat). 

  

Genom att Sverige har erkänt konventionen så har landet också åtagit sig att arbeta för barns 

rättigheter, säkerhet och utveckling i samhället (Unicef, odat). 

  

Barn har rätt att få sin röst hörd samt rätten till miljöer som är trygga, säkra och utvecklande 

enligt barnkonventionen. En fråga som kommer upp är vem som för barnens talan i 

stadsplaneringsprocessen och om deras behov och synpunkter kommer med i debatten. I 

Sverige har det övergripande arbetet skett via Barnombudsmannen som under några år 

förstärktes av Barnsäkerhetsdelegationen som skulle arbeta med barns säkerhet i deras miljöer 

samt utreda hur barns röst kunde stärkas i dessa frågor. Delegationens arbete utgick från 

barnkonventionen och ledde fram till slutsatsen om att en utvecklande miljö måste ge barn 

chans till lek och rörelsefrihet. Sedan det tidigare Barnmiljörådet 1993 ersattes av 

Barnombudsmannen så har det skett en kraftig minskning i frågor som behandlar barns rätt 

till säkra och utvecklande miljöer på myndighetsnivå. Barnsäkerhetsdelegationen ansåg därför 

det vara av hög prioritet att få till ett samlat nationellt ansvar för den typen av frågor. Utifrån 

detta så lades ett nationellt samordnande ansvar på Movium 2006 för att utveckla samt sprida 

kunskap om utvecklande miljöer för barn (Åkerblom 2006, ss. 7-9).  

 

Movium är en tankesmedja vars mottagare för deras arbete är både verksamma personer samt 

forskare inom park- och fastighetsförvaltning, pedagogik, arkitektur och planering. Dessutom 

verkar de extra mycket för att nå ut till personer på beslutsfattande positioner för att kunna nå 

förändring och utveckling. Deras arbete bidrar till att skapa debatt om barnens plats i det 

offentliga rummet och stadsplanering (Åkerblom 2006, s. 41).   

 

Unicef är FN:s barnrättsorganisation som arbetar för att konventionen ska följas. Detta gör de 

genom bland annat kunskapsspridning, förhandlingar med olika makthavare runt om i världen 

gällande till exempel lagar samt granskning av barnrättsarbete i de länder som ratificerat 

konventionen (Unicef, odat.).  
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Unicef har länge verkat för att barnkonventionen ska göras till lag i Sverige vilket enligt 

organisationen skulle innebär att barnens rättigheter skulle omfattas och säkras i fler lagar än 

idag och barnens status skulle höjas inom många olika områden (Unicef 2016). 

 

Liknande argument användes när regeringen i mars 2018 la fram ett förslag om att 

barnkonventionen ska bli en svensk lag. Enligt förslaget ska lagen börja gälla januari 2020. 

Vad lagen kommer innebära i praktiken för bland annat myndigheter och beslutsfattare 

kommenterar barnminister Lena Hallengren med att det kommer bli tydligt för alla som 

arbetar med barn att de ska beakta barnens bästa och deras perspektiv när det gäller beslut 

som rör barnen. Hallengren fortsätter med att berätta att regeringens ambition är att Sverige 

ska vara ett av världens bästa länder för barn att leva i och att förslaget är ett steg i detta 

arbete (Regeringskansliet 2018). 

 

Dock har det väckts en del kritik mot lagförslaget. Bland annat har Justitieombudsmannen 

(JO) avrått från att barnkonventionen ska införlivas som svensk lag i sitt yttrande om 

förslaget. Detta grundar JO på åsikten att konventionen är för allmän och öppen för olika 

tolkningar för att gälla som lag och att det finns stor risk för lagkonflikter. JO uttrycker oro 

just för de kommunala verksamheterna där lagen ska tillämpas av icke juridiskt utbildade 

personer. JO menar att det kommer uppstå dilemman att praktisera konventionen som lag i 

praktiken då den är generellt formulerad och det kan komma bli svårt att veta vilka delar som 

ska vara direkt tillämpbar. JO uttrycker en önskan om att om förslaget går vidare i sin 

nuvarande form så bör det specificeras vilka artiklar i konventionen som är direkt tillämpliga. 

Vidare anser JO att ett lämpligare sätt att stärka barnens rättigheter är att föra in dessa i de 

redan existerande lagar där det finns önskemål om att uttrycka detta tydligare. Barns 

rättigheter och rätt att komma till tals vid bör också finnas med från början vid nya 

föreskrifter (Justitieombudsmannen 2016, ss. 3, 6). 

 

Den kritik som framförs av JO delas, och grundas till viss del, i lagrådets yttrande på förslaget 

att göra barnkonventionen till svensk lag. I yttrandet avråder lagrådet till att detta ska ske 

baserat på bland annat att konventionen är för allmänt formulerad för att kunna praktiseras 

som lag och att det finns risk för lagkonflikter (Lagrådet 2017).  

 

Som beskrivet så gäller barnkonventionen i Sverige och Movium är en instans som arbetar för 

att uppmärksamma barns perspektiv i samhällsplaneringen. En mer generell roll för att beakta 

barns intressen och rättigheter utifrån barnkonventionen har Barnombudsmannen.  
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Barnombudsmannen 

Som statlig myndighet har Barnombudsmannen (BO) uppdraget att bevaka barns intressen i 

samhället utifrån FN:s barnkonvention (Barnombudsmannen 2015). 

 

Vid flertalet tillfällen sedan 1980-talet har det saknats och efterfrågats ett ombud att föra barn 

och ungas talan. 1993 utsågs, som tidigare nämnt, Sveriges första Barnombudsman. Utifrån 

barnkonventionen och svensk lagstiftning skulle barns intressen skyddas och företrädas av 

barnombudsmannen, utan att för den skull ta över kommuners eller myndigheters eget ansvar 

i sådana frågor (Barnombudsmannen 2017). 

  

När det 1999 beslutades att barnkonventionen skulle genomsyra allt beslutsfattande som rör 

barn, fick barnombudsmannen en nyckelroll i uppgiften att förverkliga barnkonventionen. 

Vidare så fick den en ännu starkare genomslagskraft 2010 när riksdagen tog beslut om 

"Strategi för att stärka barnets rättigheter" (Barnombudsmannen 2017). 

 

Strategin säger bland annat att barnkonsekvensanalyser ska genomföras och barnperspektivet 

ska finnas med vid statliga beslut. Det är vidare upp till kommuner och landsting att 

säkerhetsställa att barnets bästa tillgodoses och att barns deltagande i samhällsplanering ska 

utvecklas (Prop. 2009/10:232).     

             

Regeringens förslag: För att stärka barnets rättigheter i Sverige ska följande strategi gälla. 

-   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. 

       (Prop. 2009/10:232). 
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De befogenheter och mandat som Barnombudsmannen har innebär att särskild insyn i 

kommuner, landsting och myndigheter kan efterfrågas för att få förklarat hur barns rättigheter 

beaktas i det dagliga arbetet (Barnombudsmannen 2017). 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Utifrån barnperspektivet som är centralt i uppsatsen så kan begreppet definieras på olika sätt. 

Dels vilken betydelse det har och dels vilka som ingår i ett sådant perspektiv. Det finns 

generella betydelser men utifrån olika fokusområden har begreppet låtit sig omtolkas och 

breddats. I följande text förklaras olika meningar med barnperspektivet. 

 

Gunilla Halldén tolkar olika betydelser av begrepp som berör barndomen och hur den 

skildras. Genom ett hermeneutiskt synsätt har hon närmat sig olika presentationer gjorda av 

forskare. Hon har kommit fram till att det finns en komplexitet i att förklara barnperspektivet, 

då ett barns perspektiv efter vidare tolkning inte alltid i slutändan lämnar just barnets 

perspektiv - utan en tolkning av det (Halldén 2003, ss. 20-21). 

 

Barnperspektivet syftar till i enlighet med Barnkonventionen att alla myndighetsbeslut ska ta 

hänsyn till barns bästa och deras rättigheter. Dock finns det fler tidigare innebörder, redan 

innan barnkonventionen kom till så såg man till barns bästa i olika resonemang (Halldén 

2003, ss. 12-13).  

 

Metodologiskt sett kan barnperspektivet innebära att ytterligare en grupp i samhället kommer 

till tals och att dess kultur och intressen tas hänsyn till ur en genusaspekt. Precis så som dåtida 

kvinnoforskningen uppmärksammade det kvinnliga perspektivet inom vetenskapen så 

efterfrågar barnforskningen ännu ett skikt. Samhället är inte enhetligt och även barn i sin tur 

bär med sig olika förutsättningar såsom socioekonomisk status eller etnisk bakgrund. Vidare 

kan begreppet ges en skild ideologisk betydelse inom politiken (Halldén 2003, ss. 13, 15). 

 

Halldén klargör skillnaden mellan att vara den som skapar alternativt formulerar 

barnperspektivet genom att exemplifiera barns kultur och barnkultur. Det vill säga barn som 

är och lever i kulturen kontra vuxna som beskriver den. Just barnkulturen och leken ger goda 

möjligheter att uppfatta och undersöka deras uttryck och perspektiv. När barnperspektivet 

vidare tolkas och bestäms så bör det finnas en medvetenhet i hur det görs och för vilket syfte, 

för att undvika feltolkningar och missförstånd. Halldén betonar vikten av att problematisera 

tolkningsprocessen (Halldén 2003, ss. 13-14).  
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Barnperspektiv som ett sammansatt ord förklarar begreppets syfte att undersöka barnets bästa 

utan erfarenheter från barnen själva - medan det särskrivet, barns perspektiv, vill förstå eller 

uppmärksamma barnens egna perspektiv. Det är där man bör uppmärksamma skillnaden på 

att bedöma och förklara vad någon annan skulle dra nytta av, och motsatsen att lyssna in 

denna någon, och i detta fall barnen. Vid sidan av detta kan man också se en trend som 

belyser samhälleliga strukturer och dess sammanhang som påverkar barns inflytande, vilket 

gör det viktigt att förstå demografiska förhållanden och platsens betydelse. Detta vidare 

förklarat att barns upplevelser inte kan tolkas ensamt utan att förstå också de samhälleliga 

förhållanden som de befinner sig i (Halldén 2003, s. 14).  

 

Även om barn kan studeras som egna aktörer så tenderar de att ses som en grupp som ska 

växa in i vuxenvärlden. Det vill säga att de inte får vara som de barn och individer de är, utan 

det undersöks enbart hur man kan se en smidig övergång till att bli en god vuxen medborgare. 

I barndomsforskningen vill man ändra på detta och låta barndomen ta en egen plats. Inom 

forskningsfältet förklaras betydelsen av ta reda på hur barnen uppfattar världen, vilket är en 

viktig aspekt för att vidare kunna analysera de livsvillkor som barnen har under sin uppväxt 

(Halldén 2003, s. 15).  

 

Sofia Cele tar i tidskriften PLAN, som i ett specialnummer fokuserar på barn och unga, upp 

liknande kritik om barndomen i större städer. Förtätningen innebär fler begränsningar för 

barn, och avsaknaden av till exempel innergårdar gör det svårt för dem att röra sig fritt utan 

restriktioner. Detta skapar även problem med integritetsskapande när barn inte kan gå undan 

stadspulsen. I täta städer som utvecklas snabbt så förklaras hur vissa aspekter åsidosätts för 

andra. Barns tillgång till stadsrummet är en sådan aspekt. I det lurar faror för barns bästa, 

speciellt när man ser till att behovet av lek och utevistelse blir allt större, när unga idag är allt 

mer stillasittande. Barn vill vara en del av staden genom stimulerande miljöer som är 

barnvänliga och inte bara vara hänvisade till de traditionella lekytorna (Cele 2013, s. 17).  

 

Ett annat sätt att se på denna utveckling är att det finns fördelar med att barn exponeras av 

sådan fysisk miljö med mångfald, som istället främjar social kompetens och gör stor nytta för 

barnen i deras uppväxt. Problemet landar då i att den viktiga barndomen glöms bort, trots det 

finns kunskap om att barn behöver ges möjligheter att leka fritt i sin närmiljö som en del i ett 

identitetsskapande (Cele 2013, ss. 17-18).   

 

Att problematisera och ifrågasätta normen i planeringsprocessen om att vara medelålders och 

vuxen väcker funderingar, om inte barn har samma rätt att vara delaktiga i utformningen av 

staden som de vuxna. 
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För att återigen koppla an till kvinnoforskningen som genusforskningen tagit vid, så har synen 

på barnets position i samhället utvecklas på liknande sätt. Här talas om ytterligare ett begrepp, 

generation, som framhäver barndomen som social konstruktion vid sidan av den biologiska. 

Kritiken som riktats mot det nya synsättet är att barnets biologiska aspekter inte får 

åsidosättas i forskningen, då barnets fysiska och psykiska attribut innebär andra möjligheter 

och begränsningar än vuxna människors. Det har en ytterligare mening då kroppen under 

barndomen är av central betydelse för barnens identitet (Halldén 2003, ss. 15-16). 

 

Också livsfas benämns av Halldén, ett begrepp som ifrågasätter generation och menar att det 

leder till en missförstådd uppfattning, då generation annars är ett välanvänt begrepp som ofta 

syftar till att förklara befolkningsutveckling och åldersspann. Livsfas förklarar istället 

barndomen som en viss bestämd tid. Detta begrepp ifrågasätts i sin tur då till exempel 

kognitiv eller fysisk förmåga utvecklas olika och inte alls behöver vara knuten till en specifik 

ålder eller livsfas (Halldén 2003, s. 16). 

 

Ytterligare en dimension är klassbegreppet och en tanke kring vem som drabbas hårdast i ett 

samhälle där många grupper tävlar om samma uppmärksamhet. Barn är inte heller en 

homogen grupp utan deras förutsättningar skiljer sig åt beroende på olika bakgrundsfaktorer 

(Cele 2013, s. 18).  

 

Diskussioner liknande ovanstående kring begrepp som barnperspektiv, barndom, generation 

och livsfas förekommer av en rimlig anledning. Halldén använder ordet nödvändigt. Det 

handlar om att definiera och undersöka olika aspekter som har betydelse för att förstå barnet 

och barnets position i samhället. På så sätt uppmärksammas barns inflytande och makt i 

förhållande till de vuxna. Det handlar också om att se och förklara det ansvar som de vuxna 

faktiskt har i att säkerställa barns deltagande samt både positiva och negativa konsekvenser 

som följer olika beslut (Halldén 2003, s. 16-17). 

 

Barnkonsekvensanalys 

Genom att förstå barnens rättigheter i samhället enligt barnkonventionen så blir det också 

tydligt att deras perspektiv måste tillvaratas för att förstå deras erfarenheter och åsikter för att 

i sin tur säkra deras rättigheter. Genom BO och andra organisationer såsom Unicef till 

exempel så finns det generella försvarare av barnens rättigheter i samhället. Genom att inom 

samhällsplaneringen arbeta med barnkonsekvensanalys så kan barns rättigheter och 

perspektiv säkras från planeringens början och därefter formas utifrån barnens bästa.   

 



  12 

Utifrån ett faktablad av Barnombudsmannen (BO) så presenteras barnkonsekvensanalyser 

som analysverktyg. Det ska användas för att förverkliga barnkonventionen och vidare 

försäkra att ett barnperspektiv förankras i lokala och regionala beslut i kommunalt arbete. 

Barnkonsekvensanalyser ska hjälpa till att upptäcka och synliggöra barnets bästa för att deras 

livsvillkor ska erkännas jämlika med andra intressen. Livsvillkoren ska förbättras och bli 

bästa möjliga på lång sikt. Viktigt är att sådan process inte ska ske på sidan av utan att det 

direkt implementeras i det ordinarie arbetet för att se till att barnperspektivet får ta lika stor 

plats som andra aspekter : “Barnet är en egen individ med ett fullvärdigt människovärde” 

(Barnombudsmannen odat.,  s. 1). 

 

Barnkonventionens grundprinciper anger grunden för barnkonsekvensanalysen, som ger en 

generell vägledning oavsett vilken åtgärd eller frågeställning som ligger i fokus. 

Barnkonsekvensanalysen ska byggas på sammansatt kunskap gällande barns intresse i det 

specifika fokusområdet. Grundprinciperna talar bland annat om hur barnens bästa 

förverkligas i de rättigheter som eftersträvas i barnkonventionen, att barns åsikter ska intas 

och förvaltas med respekt. Att barn ska få uttrycka sina åsikter är ett av barnkonventionens 

viktigaste budskap (Barnombudsmannen odat., s. 1). 

 

 

 
 

Figur 1. Modell för barnets bästa. (Källa: Barnombudsmannen odat., s. 2). 

 

BO föreslår ett arbetssätt (se fig.1) där en barnkonsekvensanalys ska innehålla först en 

kartläggning och planering för vad som behövs tas fram i underlag i processen. Det kan 

handla om statistik, utredningar, riktlinjer eller forskning som ska styrka olika behov som kan 

komma att behöva mötas i olika frågeställningar. Likadant så ska eventuella åsidosättanden 
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motiveras. Barns egna röster ska höras vid denna del i processen (Barnombudsmannen odat., 

s. 2). 

 

Vidare ska sedan en beskrivning av kunskapsläget presenteras, hur det tidigare sett ut, hur det 

ser ut idag och vad för eventuella förändringar kan bidra till i det kommande beslutet. Allt ska 

sättas i relation med barnkonventionen och på vilket sätt barns livsvillkor påverkas. Det kan 

med fördel också förklaras hur och vilka barn som identifierats och på vilket sätt man hört 

dem. Återigen här kopplat till att gruppen barn inte är en homogen grupp utan att de bör ses 

som olika individer utifrån kön, ålder, förutsättningar och utvecklingsnivå. Beskrivningen ska 

till sist landa i en föreslagen insats alternativt förebyggande åtgärder som ska hjälpa 

processen och arbetet att förhålla sig till barnkonventionen (Barnombudsmannen odat., s. 2). 

 

Som ett tredje steg så ska en analys presenteras, som ska förklara problem, behov och motiv 

till förslag i processen. Barnets rättigheter och intresse ska förklaras. Här bör också olika 

intressekonflikter med till exempel andra samhällsinstanser eller grupper belysas, och vilka 

intressen som tillgodoses och vilka som måste sättas åt sidan för andra aspekter. Positiva 

konsekvenser ska helst överväga de negativa, vilket kan handla om att presentera vinster och 

nyttan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv såsom ökad upplevd trygghet eller minskad 

ohälsa - istället för att presentera kostnader för föreslagna åtgärder, som är mer frekvent 

återkommande i kommunalt arbete och dess processer (Barnombudsmannen odat., s. 3). 

 

Fjärde steget är att pröva och besluta gällande syftet för barnkonsekvensanalysen, barnets 

bästa i processen. Nu görs en helhetsbedömning utifrån inhämtad kunskap under 

kartläggningen, vidare formulerat i beskrivningen och slutsatsen i analysen. Här behöver man 

ta ställning i eventuella intressekonflikter och klargöra vad som är bäst för barn. Barnets bästa 

bör sättas i främre rummet, före vuxna intressen. I andra fall bör det framgå av beslutsfattande 

på vilket sätt barnets bästa har beaktats, och vidare förklara varför annat intresse i fallet fått 

fördel (Barnombudsmannen odat., s. 4). 

 

Till sist som ett femte steg så ska processen utvärderas och följas upp. Åtgärderna ska 

kontrolleras och konsekvenserna ska bedömas. Om de önskade effekterna av arbetet inte 

uppnåtts så ska ytterligare åtgärder sättas in för att bidra till positiv utfall i processen. Det är 

av stor vikt att barn som tidigare varit aktiva under arbetets gång får delta även här 

(Barnombudsmannen odat., s. 4). 
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Vinster med barnkonsekvensanalys 

Intresset för att arbeta med barnkonsekvensanalyser har på senare tid ökat både bland 

politiker och planerare. Detta har tagit lång tid men insikten om att barns behov av plats inte 

har tillgodosetts i många nya stadsmiljöer har medfört att barnkonsekvensanalyser nu börjar 

få mer utrymme i samhällsplaneringen. Detta skriver Maria Nordström i tidskriften PLAN. 

Nordström forskar om barn och fysisk miljö med särskild inriktning mot stadsplanering och 

arbetar även med barnkonsekvensanalyser (Nordström 2013, s. 20).   

 

Nordström förtydligar barnkonsekvensanalysens roll genom att ge några exempel på 

samhällsplanering där barnperspektivet har varit mycket bristfälligt och resulterat i sämre 

närmiljöer för barnen och krävt åtgärder i efterhand. Hammarby Sjöstad i Stockholm är ett 

sådant exempel. Där var planerarnas tanke att pensionärer skulle bosätta sig. Dock befolkades 

stadsdelen snabbt med unga barnfamiljer, precis som tidigare statistik visar så är det denna 

grupp i samhället som ofta är i stort behov av plats och större bostad. För att möta 

barnfamiljernas behov av samhällsservice och rekreationsyta så har stadsdelen i efterhand 

kompletteras med lekplatser, skolor och förskolor (Nordström 2013, ss. 20-21: Mårtensson & 

Nordström 2017, ss. 40-42).  

 

I deras bidrag till antologin Designing Cities with Children and Young People menar 

Nordström och hennes medförfattare Fredrika Mårtensson att det kommersiella intresset har 

fått större utrymme i Stockholm stads planering vilket sker på bekostnad av barnens yta.  

Stockholm har gått från att under 1900-talet bidra med planeringsnormer som säkrade barns 

utomhusmiljöer till att från 2000-talets början istället prioritera byggandet av nya bostäder 

och lokaler som tar barnens ytor i anspråk. Argumentet för denna prioritering  att det är alltför 

kostsamt att reservera den mark som barnens behov kräver (Mårtensson & Nordström 2017, 

s. 40).  

 

Ett annat område i Stockholm, som tvärtemot Hammarby Sjöstad, inkluderade barnfamiljer 

som framtida invånare i planeringsstadiet var Lindhagen. Trots detta så togs ingen hänsyn i 

utformningen till barn då planerarna och politikerna ansåg att barnen skulle befinna sig på 

skola och förskola när föräldrarna var på arbetet och att de i annat fall skulle gå till en park 

med barnen. Senare genomfördes en barnkonsekvensanalys som resulterade i förslag på 

förbättringar för barnen men dessa röstade politikerna nej till (Nordström 2013, s. 21). 

  

Att en barnkonsekvensanalys genomförs är ingen garanti för att den tas hänsyn till i 

planarbetet. Ovan exempel från Lindhagen är exempel på detta. Dock finns det många vinster 

med att använda sig av barnkonsekvensanalyser i den kommunala planeringen menar 
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Nordström. Förutom det uppenbara: att förverkliga barnkonventionen, så bidrar den även till 

en bättre livsmiljö för barn. Då barn utvecklas genom direkt interaktion med sin närmiljö så är 

detta en viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller deras hälsa och säkerhet. En 

barnkonsekvensanalys leder också till att städer planeras för alla medborgare och blir en 

levande plats. En annan fördel är att den interna kontakten mellan kommunens olika enheter 

och kontakten mellan olika sakkunniga förbättras och stärks. Detta leder till nytänkande och 

ett dynamiskt samarbete som blir utvecklande för de delaktiga (Nordström 2013, ss. 22-23).  

 

Nordström anser att det finns tre viktiga aspekter att identifiera när det kommer till att utföra 

BKA och utvärdera dess resultat. Det första är att identifiera vem som initierar en BKA för 

planen och varför. Detta kan ger svar på vem som har makten och hur resultatet från BKA 

kommer användas. Det påvisar till exempel en kommuns förhållning och åtagande gentemot 

barnkonventionen. En annan viktig aspekt är hur BKA:n kommer att genomföras och hur den 

kan inkluderas i planprocessen. Nordström menar att det finns mycket kunskap och forskning 

kring givande och lyckade metoder för hur barn kan uttrycka sina tankar och åsikter men att 

det finns behov av mer kunskap om hur planerarna och barnen kommunicerar med varandra. 

Detta för att säkra att de vuxnas tolkning stämmer överens med barnens mening. En tredje 

aspekt att tänka på är resultatet av genomförd BKA. Hur barn använder ytan när planen är 

färdigställd är viktigt att observera för att få svar på hur BKA:ens resultat överensstämmer 

med den fysiska utformningen. Det är också viktigt att ställa frågan vad planerarna i fråga har 

lärt sig och vilka erfarenheter de tar med sig vidare i kommande planarbete och BKA 

genomförande (Nordström 2017, ss.153-154, 158-159). 

 

Barns deltagande i planeringen 

Delaktighet och inflytande 

Anne-Li Lindgren och Gunilla Halldén diskuterar i en text om autonomi och beroende vad 

delaktighet i enlighet med Barnkonventionen ges för innebörd. Författarna ifrågasätter 

huruvida barns inflytande påverkar helheten, eller om vuxna människor blir tillfreds av enbart 

lyssna till barns åsikter och därmed känner att jobbet är gjort - utan att egentligen låta barnens 

röst slå rot och få fortsätta i det politiska arbetet. Författarna hänvisar till ett beroende då barn 

förväntas samarbeta och svara till myndighetsutövningar och dialoger utformade av vuxna 

utan att kunna förvänta sig att få gensvar tillbaka. Även om intresset för barns inflytande har 

ökat de senaste åren och att Barnkonventionen gett kraft i frågan, så finns det mindre som 

talar för att det bidrar till någon verklig effekt. Barns delaktighet begränsas därmed till att 

bara höras, och inflytandet förblir oklart (Lindgren & Halldén 2001, s. 71).  
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 Texten presenterar olika exempel från en kommun som visar på att barnperspektivet är 

viktigt, men som sedan mynnar ut i att Lindgren och Halldén ser problematiken i 

genomförandet och formuleringar. De vuxna efterfrågar barns åsikter vilket de sedan förvaltar 

som de vill. Den framtagna informationen presenteras och förklaras sedan för andra vuxna, 

och inte andra barn. Detta förtydligar författarna genom att beskriva hur ungdomarna ses som 

en grupp som snarare omtalas än tilltalas (Lindgren & Halldén 2001, s. 72). 

  

Vidare ställs frågan varför samhället idag är så intresserade av barns åsikter. Lindgren och 

Halldén menar att i och med ett sådant ställningstagande med ett gällande barnperspektiv så 

gynnar det inte bara barnen utan också hela familjers autonomi. Samtidigt syftar de till att 

förklara nyttan med att barnperspektivet ska svara för barns rättigheter, oavsett vad deras 

föräldrar har för idéer om vad som är rätt och fel (Lindgren & Halldén 2001, ss. 73-74). 

 

Till slut vill författarna förklara hur man kan vända på barns åsikter till att bli sådana politiska 

argument och övertalningsstrategier som de vuxna kan använda i samhällsdiskussioner som 

de deltar i. Det innebär också att det indirekt läggs över ett ansvar på barnen över det som 

bestäms och en föreställning om att de haft faktiskt inflytande (Lindgren & Halldén 2001, ss. 

77-78). 

 

Olika grader av delaktighet samt deltagandestege 

För att barn ska få ta plats i samhällsplaneringen och kunna delge sina åsikter och perspektiv 

så behöver det möjliggöras av planerarna. För att barnen ska känna sig delaktiga och för att 

deras synpunkter ska kunna påverka planeringen på riktigt så behöver kunskapen om metoder 

som gör barn delaktiga och hur resultatet ska användas bli större bland planerarna. Barnen 

själva har inte kunskapen att själva leta upp information och kontakta kommunen för att 

påtala deras intressen och synpunkter. I Suzanne de Lavals kunskapsöversikt Bygga stad för 

barn hänvisar hon till Anna Lenningers redogörelse för i vilken utsträckning barn och unga är 

involverade i planering och förvaltning av utemiljöer i staden. I den urskiljs en kunskapslucka 

om samverkan mellan barns lek och den fysiska miljön bland de som tar politiska beslut 

gällande barn och planering. Dessutom måste både tidigare erfarenheter, återkoppling, 

uppföljning och metoder förbättras (de Laval 2015, ss. 49-50). 

  

För att praktiskt kunna arbeta med barnens delaktighet på ett givande sätt så är det viktigt att 

förstå skillnaden på olika grader av delaktighet. de Laval skiljer på information och dialog 

och menar att funktionerna har olika platser inom planprocessen. Information innebär att 

kunskap överförs från en part till en annan. En dialog går djupare, kommunikationen sker 
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mellan minst två parter och åsikter och idéer delas mellan deltagarna som också kan utveckla 

sina tankar (de Laval 2015, ss. 50- 51). 

  

När medborgardeltagande i samhället diskuteras så är det nästan oundvikligt att inte nämna 

Sherry Arnstein och hennes artikel från 1969 The ladder of participation. Arnstein utvecklade 

en modell, en stege, vilken illustrerar olika nivåer av deltagande i olika områden så som till 

exempel samhällsplanering (se tabell 1). Arnstein såg en problematik i att vissa grupper i 

samhället inte har inflytande gällande beslut som påverkar dem och deras vardagsliv. Detta 

ökar skillnader mellan olika grupper i samhället och missgynnar utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle (Arnstein 1969, ss. 1-2). 

 

Arnstein delar in modellen i tre olika nivåer av deltagande. De två lägsta stegen är den lägsta 

nivån av deltagande och representerar enligt Arnstein inte deltagande alls. Här är istället 

syftet att manipulera medborgarna eller ge sken av att de är involverade. Mellannivån 

innefattar de tre mittersta stegen och kan översättas till symboliskt deltagande. Medborgare 

kan här få möjlighet till visst deltagande men Arnstein menar att det ofta handlar om att 

medborgare bjuds in för att delta men att deras åsikter sedan inte tillvaratas eller bidrar till 

skillnad. Den högsta nivån på stegen som Arnstein kallar för medborgarmakt och utgörs av de 

två översta stegen: delegerad makt och medborgarkontroll. På den här nivån har medborgarna 

makt över besluten och kan vara med och påverka utformning och resultat. (Arnstein 1969, 

ss. 2-3).  

 

 
Tabell 1. Harts och Arnsteins delaktighetsstegar sammanställda i en 

gemensam tabell (Källa: de Laval 2015, s. 52). 
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För att tydliggöra barns delaktighet och inflytande så kan Roger Harts delaktighetsstege för 

just barn studeras, se tabell 1. Den utgår från Arnsteins stege. Hart menar att det händer att 

barn tas med på till exempel informationsmöten endast med syfte att ”visas upp” för att ge 

sken av att de är involverade i planeringen eller för att de ansvariga för planeringen tror att de 

på så sätt involverat barnen och nått deltagande. Det är först i steg 5 och uppåt som barnen på 

riktigt är delaktiga, det är då det sker någon form av dialog. I steg 3 och 4 handlar det mer om 

information, även den viktig men beslutet ligger dock helt hos de vuxna. Detta tydliggör 

skillnaden på information och dialog och dess olika roller i planprocessen och i vilken grad 

barn blir delaktiga. I en annan modell av deltagandestege framtagen av Harry Shier (se tabell 

2) har antalet steg minskats till fem stycken som samtliga innehåller kommunikation och/eller 

dialog med barnen. De nedersta stegen på Harts och Arnsteins stegar är alltså uteslutna. Dock 

är Shier noga med att skilja på i vilka steg barnen får utrymme att dela sina synpunkter mot 

att faktiskt vara involverade i besluten. Shier menar att det minsta accepterade steget för att 

involvera barn i planeringen är steg 3 i hans modell, givet att steg 1 och 2 också blivit 

uppfyllda (de Laval 2015, ss. 51-53).  

 

 
Tabell 2. Shiers delaktighetsstege sammanställd med ovanstående Arnsteins/Harts stegar 

för en jämförelse av nivåer av delaktighet. (Källa: de Laval 2015, s. 52). 

 

REBUS - Resan till en bättre skolmiljö  

I en jämförelse av metoder i förhållande till Shiers stege så är ett projekt som kallas för 

REBUS det som de Laval placerade på den högsta nivån av deltagande, att barnen delar makt 

och beslutande med de vuxna. Detta är ett exempel på hur delaktigheten kan variera mellan 

metoderna då REBUS innebar småskaliga projekt lokalt på skolor och förskolor och det då 

kan vara lättare att realisera barnens tankar och idéer (de Laval 2015, ss. 64-65). 

  

REBUS är ett gott exempel på planering med en hög grad av delaktighet av barn och skulle 

kunna vara en aktuell metod i vissa kommunala projekt.  REBUS är ett EU-projekt där 

Sverige samarbetat med Norge och Danmark (de Laval 2015, ss. 54-55).  

 

 



  19 

Projektet syftade till att ta fram en modell för hur barn och unga kan vara med att forma sin 

miljö på förskolor och skolor. Projektet har resulterat i en guide som tydligt förklarar 

modellens olika steg. När ett REBUS-projekt ska genomföras så utgår man från barn och 

unga och deras erfarenheter och synpunkter. Grunden är att barn, skolpersonal, 

fastighetsförvaltare och ledning samarbetar tillsammans med en arkitekturpedagog för att 

genomföra förbättringar i skol- eller förskolemiljön. Modellen går att använda på både stora 

och små projekt och utgår från fyra olika steg där barnen är involverade i samtliga. De olika 

stegen är start, design, förändring samt utvärdering. Start innebär att det finns en idé, ett 

behov eller ett önskemål om att göra om den fysiska miljön på skolan eller förskolan. Detta 

förankras hos skolledningen och sedan tillsätts en styrgrupp, bestående av både barn och 

vuxna. Design-steget innebär att olika förslag på förändringar eller förbättringar tas fram av 

barnen. Det är en kreativ fas där barnen bland annat skissar och bygger modeller. Inför detta 

arbete är det viktigt att barnen får veta förutsättningarna för projektet så förslagen blir 

realistiska och inom ramarna för projektet. I slutet av det här steget presenteras samtliga 

förslag i skolan eller förskolan och man kommer överens om vilket eller vilka förslag som ska 

bli verklighet. Det tredje steget, förändring, innebär att förslaget genomförs i skolan eller 

förskolan. I vissa fall kan barnen vara med även här men ibland måste förändringen, eller 

delar av den, genomföras av fackmän. Dock är det viktigt att barnen kan följa processen, till 

exempel kan en dialog föras med de fackmän som utför arbetet för att bibehålla delaktigheten. 

Under denna del av projektet är det också viktigt att styrgruppen kontrollerar arbetet. När 

förändringen är genomförd så kan man ha en invigning och fira. Det sista steget innebär 

utvärdering av projektet. Styrgruppen gör detta samt preciserar ansvaret för tillsyn och 

underhåll av den genomförda förändringen. Detta är av betydelse för att förändringen ska 

hålla i längden och för att den ska kunna nyttjas lång tid framöver (Göteborgs Stad 

Lokalförvaltningen 2012, ss. 15-20, 51-53, 56-57). 

 

Att barnen fått varit delaktiga och kunnat påverka sin närmiljö har ökat deras intresse för att 

delta i projektet och en av de största vinsterna i REBUS-projekten var att barnen kände sig 

tagna på allvar. En viktig del när man jobbar med förändringsarbete enligt REBUS-modellen 

är att presentera beslutet och hela tiden återkoppla till alla delaktiga. Att barn och vuxna på 

samma villkor ingår i en styrgrupp har varit lärorikt och ökat intresset för deltagande 

(Göteborgs Stad Lokalförvaltningen 2012, s. 59). 

 

Barns förståelse av plats 

I Sofia Celes avhandling Communicating Place - Methods for Understanding Children´s 

Experience of Place presenteras olika kvalitativa metoder som kan användas för att få barn att 
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kommunicera betydelsen och användningen av en plats. Exempel på detta är genom gåturer, 

berättelser genom fotografier och teckningar och gruppintervjuer. Detta gör hon genom ett 

feministiskt perspektiv. 

  

I kulturgeografin så finns det skillnader i betydelsen vad just ett barnperspektiv innebär. Det 

finns två tydliga uppdelningar där den ena sidan syftar till att genom sociologiska aspekter 

erkänna barnen som en aktör och få dem delaktiga, medan den andra sidan vill skapa barnens 

bästa förutsättningar genom psykologiska aspekter (Cele 2006, s. 35). 

  

I sin avhandling beskriver Cele detta, hur forskningens syn på barn som studieobjekt i 

geografin har förändrats sedan 1970-talet. Det var då man började involvera dem allt mer i 

studier som subjekt, till skillnad från tidigare forskning där barn snarare setts som objekt. I 

sitt resonemang inspireras hon av Yi-Fu Tuan som var en förespråkare för humanistisk 

geografi och tidigt exemplifierade barn på som subjekt (Cele 2006, ss. 12, 35). Här syftar 

forskningen inte bara att se till barns bästa, utan insatser läggs också på att involvera barn i 

processen samt att förstå hur barn kommunicerar betydelsen av olika platser som de rör sig på 

(Cele 2006, s. 12). 

  

Cele refererar till Maria Nordström när hon problematiserar människans relation till platser. 

Relationen är ofta komplex och svår att beskriva då det ofta är sammankopplat med känslor 

och upplevelser, både till den fysiska platsen men också till människor och miljön runt 

omkring. Här vidareutvecklar Cele det faktum att barn med en upptäckarlust gärna ser sig 

omkring och skapar en kroppslig relation genom att utmana sig själva - de rör och klättrar på 

saker, doftar och smakar för att uppleva och förstå en plats. Vuxenvärlden vill istället förstå 

sin relation på ett logiskt sätt och analyserar sin identitet, sina intryck och socialt liv i 

förhållande till platsen. Detta kan förstås om man tänker tillbaka på de minnen man har kvar 

från sin barndom i kontrast till de man skapat under senare levnadsår (Cele 2006, s. 37). 

Vidare tar Cele upp begreppet plats och hur också det är föränderligt. Som i ett led i att förstå 

barnen så bör man också förstå den plats som de berättar om (Cele 2006, s. 13). 

 

Cele problematiserar barnens perspektiv på många sätt. När det gäller att tydligt förklara 

barns roll i planeringen så refererar hon till Hartman. Han förklarar att om barn ses som en 

grupp med speciella behov kan det innebära risker i jämförelse och antagande att de särskiljer 

sig från vuxna. Dels i förutfattade meningar om vilka förmågor ett barn besitter och dels i att 

inte se dem som jämlika deltagare i samhället. Det kan innebära att barn ges ett visst 

begränsat utrymme i samhället att handla på och inte inkluderas i dess sociala kontext - vilket 

hämmar istället för att främja barns utveckling (Cele 2006, ss. 20-21). 
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 Cele förklarar olika uppfattningar i planeringsprocessen. Hon framhäver skillnader mellan 

hur fackmän och barn ser på en plats funktion, hur till exempel en arkitekts plan av platsen 

inte alls utnyttjas så som hen tänkt i framställandet av den. Det handlar också om sådana 

förutfattade meningar om vad som ger mervärde för barnen. Här förklaras också vikten av att 

känna till de platser som barn använder och leker på men som inte är direkt tilltänkta som 

typiska "lekplatser" (Cele 2006, s. 31). 

 

Den fria leken 

Inom forskningsfältet Children´s geography, en gren inom kulturgeografi, skriver författaren 

Sruti Atmakur-Javdekar (2016) en text om barns lek i stadsmiljöer. Här definierar hon lekens 

värde och barns behov av naturliga miljöer att utforska som erbjuder fri lek. I barns uppväxt 

så är leken av central betydelse, och lekens förutsättningar skiljer sig från förr.  

 

Enligt författaren innebär den fria leken att barnen kan röra sig fritt genom att springa, klättra, 

hoppa och känna dofter och smaker. Det innebär att de själva utformar leken utifrån sin 

fantasi. Detta kan jämföras med leken hos äldre barn som ägnar sig åt till exempel sport som 

med tillhörande regler är en mer styrd aktivitet (Atmakur-Javdekar 2016, s. 112). 

 

I leken så utvecklas flertalet förmågor och kompetenser, både fysiska och psykiska, och 

hjälper barnen att ta till sig ny kunskap att använda senare väl inne i vuxenlivet. Leken lär 

barnen olika aspekter som språk, sociala koder samt ställer dem inför situationer som kräver 

problemlösning och samarbete. Därför tål det att upprepas i denna uppsats vilken stor roll och 

nytta leken spelar, och framför allt den fria leken som har så många hälsofördelar. Däribland 

positiv stimulering av hjärnan, muskler och organ som lungor och hjärta (Atmakur-Javdekar 

2016, s. 111). 

 

I dagens snabba samhällsutveckling så möter vi andra utmaningar som vi sett tendenser av 

under senaste decennierna, men som nu ställer ännu fler krav. Det finns beräkningar som 

säger att inom 30 år kommer runt 70 % av jordens befolkning att bo i städerna och redan idag 

är hälften av dem barn. Utmaningen handlar om att förstå barns behov och sedan värna om 

dem i förtätade städer där olika intressen står mot varandra (Atmakur-Javdekar 2016, s. 116). 

 

Det finns en problematik i att vuxna utformar de ytor som är tilltänkt att användas av barnen, 

med den goda viljan att kunna kontrollera barns säkerhet i närmiljön till hemmet. Det fanns 

förr en tanke bakom de första lekparker som byggdes, och det var ett sätt att hålla barn inom 

ett säkert område bortom trafik eller andra faror (Atmakur-Javdekar 2016, s. 117).   
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Även om det finns mycket forskning och riktlinjer som talar för det positiva som den fria 

leken bidrar med till barnens utveckling, så förekommer det ändå ständigt att det är de vuxna 

som sätter reglerna och bestämmer under vilka förutsättningar leken ska ske. Det är 

återkommande hur barn verkar tröttna på de lekparker som utformas, och till slut står dessa 

platser allt mer tomma utan barn som leker i dem. Om de efter en tid inte stimulerar de barn 

som bor i anknytning till parken, så fyller de inte längre sitt syfte vilket innebär ett 

misslyckande. Den stora förlusten blir då avsaknad av lärorik miljö för barnen. Samtidigt så 

exkluderar man också barnen genom att hänvisa dem till en plats inne i - men samtidigt 

utanför det samhälle som de är en del av (Atmakur-Javdekar 2016, s. 127). 

 

När naturen omnämns i forskningsfältet ”children’s geography” så syftar det till att förklara 

det barn upplever och leker med i det fria såsom stenar, grenar, vatten, lera och jord, 

tillsammans med buskar, träd, djur och insekter. Atmakur-Javdekar refererar också till Hart 

när hon poängterar att i jämförelse med den mångfald som naturen erbjuder, så kan ingen 

utformad lekplats mäta sig med de lekmöjligheter som finns i det fria (Atmakur-Javdekar 

2016, s. 114). 

 

Möjligheten till fri lek bör fortfarande finnas nära varje hem, barn ska få leka efter egen vilja, 

på eget sätt och efter egen fantasi. Stadskärnor och bostadsområden behöver lämna ytor som 

är säkra men som inte låser leken. Det ska vara öppna ytor som välkomnar den fria leken, 

platser som välkomnar barnen att själva utforska och bestämma (Atmakur-Javdekar 2016, s. 

117). 

 

För att fortsättningsvis referera till Mårtensson och Nordström så har också de inspel i vad lek 

nära natur kan ha för positiv påverkan på barnen och samhället. Det som vi relaterar till vår 

barndom tenderar att ha stor betydelse i vårt vuxna liv. Relationen till platser och närmiljöer 

förknippade med tiden när man var yngre, och som varit en del av identitetsskapandet, har vi 

ofta kvar - även om man senare flyttar därifrån. Det beskrivs hur viktigt det är att barn 

inkluderas i samhällsprocesser redan i barndomen för att förstå sin roll, och för att väcka ett 

engagemang och en ambition att fortsättningsvis vilja påverka sitt samhälle positivt. Att barn 

inkluderas och görs delaktiga innebär också en förstärkning av relationen till platsen 

(Mårtensson & Nordström 2017, s. 37). 

 

På samma sätt förklaras relationen till naturen vara av stor betydelse då det kan väcka ett 

vurmande för miljön och ett ombesörjande av hållbar utveckling, som man tar med sig in i 

vuxenlivet. Barn som bor i mindre samhällen där de har en friare tillgång till naturen skapar 

lättare en sådan relation och här förtydligas vikten av fler barn, och då speciellt de som bor i 
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storstäder, ska ges samma möjligheter genom bättre tillgång till nära natur. Om barn växer 

upp och in i rollen som aktiva medborgare innebär det i allmänhet att det framtida 

engagemanget för samhället säkras, och i synnerhet engagemanget för hållbar utveckling 

(Mårtensson & Nordström 2017, s. 37). 

 

Göteborg stads barnkonsekvensanalys 

I Göteborg finns en genomarbetad barnkonsekvensanalys (BKA) som ofta kommer på tal, ges 

som exempel och presenteras som förebild inom samhällsplanering när barnperspektivet 

omnämns. Boverket använder sig av Göteborg när de belyser social hållbarhet genom olika 

kommunexempel. Göteborgs BKA är sammanlänkad med deras sociala konsekvensanalys 

samt en kunskapsbank om social hållbarhet som syftar till att: “all planering måste utgå ifrån 

människan” (Boverket 2017, Göteborg Stad 2016, s. 18). 

 

Forumet Nätverket barn och unga i fysisk planering i Göteborg stad har tagit fram en matris 

för BKA med utgångspunkt i barnkonventionen. Dokumentet är framtaget efter det insedda 

behovet av konkreta verktyg och metoder för tjänstemän att använda för att garantera barns 

perspektiv i fysisk planering. Det ska fungera som ett stöd i olika planprocesser gällande 

fysisk miljö som belyser behov, brister och tillgångar. Vidare ska analysverktyget dessutom 

vara till hjälp vid utvärdering av eventuella konsekvenser som föreslagna åtgärder kan 

komma att ge (Göteborg Stad 2016, s. 6).  

 

Genom att inventera barns behov specifikt för en plats under en planprocess så får man fram 

ett underlag att använda när förslag på åtgärder ges. Det kan handla om att lösa befintliga 

problem eller verka förebyggande, att se till att en viss kvalitet uppnås. Här ska också 

ansvaret fördelas för vem som har övergripande roll att se till att arbetet genomförs enligt 

plan. Till sist så ska konsekvenserna utredas och tala för vad förändringarna genererar i 

längden och hur förslagen kan komma att bidra positivt eller negativt till målbilden. Här ska 

också ställningstagande och avvägningar förklaras och legitimeras (Göteborg Stad 2016, ss. 

20, 21). 

 

Ovan beskrivet kan ses som ett tydligt exempel på en BKA som går i linje med 

Barnombudsmannens presentation av ett genomförande (Barnombudsmannen odat., s. 1-4). 

 

Barns kunskap om sin egen situation är värdefull information som behöver beaktas. I och med 

att barn saknar rösträtt i ett samhälle där de har samma rätt att vara lika mycket deltagare som 

vuxna människor så behövs insatser som låter dem vara delaktiga i att påverka den fysiska 
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miljön. Genom att ta fram en BKA så ges det plats för diskussion gällande barns erfarenheter, 

rättigheter och behov. För att skapa hållbara planeringsprocesser behövs balans mellan olika 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter samt en förståelse för att allt är 

sammankopplat. En grundläggande del i denna utveckling är de mänskliga rättigheterna som 

behöver tillgodoses, där barnperspektivet tydligt också ingår (Göteborg Stad 2016, ss. 8-9). 

 

Göteborg Stad refererar också till Gunilla Halldéns arbete när de diskuterar barnperspektivet. 

De väljer att skildra begreppet på tre olika sätt. Dels att uppmärksamma de konsekvenser som 

kan uppstå vid olika beslut gällande barn och stå rustade inför förändringar. Dels att 

barnperspektivet svarar för att ta ställning för de intressen en samhällsgrupp med mindre makt 

och inflytande kan ha. Slutligen så finns en tredje aspekt i att förstå ett fenomen ur olika 

perspektiv - där barns perspektiv är ett (Göteborg Stad 2016, s. 11). 

 

I texten ifrågasätter Göteborg Stad sättet att se på barn som de som är framtiden, utan att se 

till den existerande barndomen. De väljer att se barndomen som pågående och viktig i sitt 

sammanhang. Barnet bör betraktas som kompetent och socialt för sig på precis samma sätt 

som en vuxen. Därför ska barnen få den hjälp och det stöd som de behöver för att kunna delta 

och vara en aktör i utvecklingen av samhället (Göteborg Stad 2016, s. 12). 

 

Göteborg Stad använder sig av olika skalnivåer som refererar till olika geografiska 

utgångspunkter. Det kan handla om en specifik plats, närmiljön och sitt närmaste kvarter, sen 

vidare sin stadsdel och sist staden i sin helhet samt också regionen. Utifrån dessa utvärderas 

barns relation till varje nivå, behovet och vad olika förändringar kan generera för positiva 

eller negativa effekter ur ett barnspecifikt perspektiv. Det är viktigt att inte isolera en 

skalnivå, utan att förstå att påverkan kan ske på olika nivåer samtidigt och att en förändring i 

närmiljön i sin tur till exempel kan förändra hela stadsdelen (Göteborg Stad 2016, s. 19). 

 

I genomförandet av en BKA vill Göteborg Stad se att alla aspekter följs åt i varje steg i 

processen. Genom en framtagen matris som ska fungera som ett analysverktyg så vill 

kommunen säkra ett verkställande av barnperspektivet (Göteborg Stad 2016, ss. 20-21). 

 

I matrisen kopplar Göteborg Stad fem grundläggande begrepp till den fysiska miljön som har 

betydelse för barn i utformningen av en stad (Göteborg Stad 2016, s. 23).  

 

•   Sammanhållen stad talar för att motverka motsatsen, det vill säga en segregerad stad. 

Kommunen vill se en blandad stad som är tillgänglig och trygg för barn att röra sig i 

(Göteborg Stad 2016, ss. 24-25).  
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•   Samspel, lek och lärande är av stor betydelse för den mänskliga utvecklingen. Goda 

sociala miljöer erbjuder tillfälle för barn att upptäcka nya förmågor. Platser som 

erbjuder utforskande miljöer och bjuder in till lek leder till att barnen lär sig 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Göteborg Stad 2016, ss. 26-29). 

 

•   Vardagsliv undersöker barns rörelsefrihet i staden. Det handlar om att på egen hand 

kunna ta vägen till skolan, fritidsaktivitet och vänner som befinner sig på avstånd från 

hemmet. Barn ska inkluderas och inbjudas att delta i hela stadsbilden istället för att 

hänvisas till speciella ytor. Det ska vara lätt att hitta och ta sig fram. Det är i allra 

högsta grad en fråga om tillgänglighet och jämlikhet. Barns rörelsefrihet får inte 

begränsas och vuxnas rädslor angående till exempel trafiksituationer bör inte påföras 

på barnen (Göteborg Stad 2016, ss. 30-33). 

 

•   Identitet svarar för den karaktär som ett område har, men också hur barn speciellt 

identifierar sig själva med sin närmiljö då de är mer hemmavid. Begreppet förklarar 

också betydelsen av att skapa gemenskap, trygghet och en känsla av tillhörighet till 

sitt område (Göteborg Stad 2016, ss. 34-35).  

 

•   Hälsa och säkerhet syftar till att undersöka den påverkan som miljön har på barns 

kroppar i form av klimat, buller, luftföroreningar och miljöstörande ämnen som finns 

runtomkring oss. Den stora frågan lämnas i hur sådan negativ påverkan ska undvikas. 

Det finns viktig kunskap som låter oss veta betydelsen av barns tillgång till god 

utemiljö och att den är av stor vikt för deras psykiska, fysiska och sociala utveckling, 

samt för att reducera stress. Utmanandet av trafiksystemet och säkerhetsaspekter 

ingår också här (Göteborg Stad 2016, ss. 36-42). 

 

Utifrån dessa fem begrepp återkopplas barnperspektivet genom hela processen och det gör det 

lättare för tjänstemän att ha ett analysverktyg som sådant att använda. Göteborgs 

kulturförvaltning har dessutom en arkitektkonsulent och ett antal arkitektpedagoger att tillgå i 

arbetet (Göteborg Stad 2016, s. 43). 

De markerar vikten av tydlighet innan man bjuder in till dialog med barn. Meningen med 

arbetet behöver ges strukturerade ramar att förmedla till de medverkande för att deras insats 

ska kännas värdefull men också för att arbetet ska ha en tydlig målbild med engagemanget. 

Återkopplingen är sedan lika viktig ur båda de aspekterna - dels för barnen, på vilket sätt 

deras insats gjort skillnad och för kommunen, att utfallet av det genomförda arbetet inneburit 

konkret positiv förändring (Göteborg Stad 2016, s. 44).  
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Malmö stad och projektet Rosens röda matta 

I tidskriften PLAN beskriver Moa Björnson, process- och projektledare på Miljöförvaltningen 

i Malmö stad, ett planeringsprojekt med hög grad av engagemang och involvering av 

invånarna. När Malmö stad 2010 skulle utveckla ett område som förbinder stadsdelen 

Rosengård med de centrala delarna av Malmö så kom projektet att handla om jämställdhet 

bland ungdomar på offentliga platser. En specifik plats, som då användes som parkering, 

pekades ut för att utvecklas till någon form av aktivitetsfält med möjligheter till bland annat 

skateboardåkning, fotbollsspelande och graffiti. Statistik visar dock att de som använder 

denna typ av aktivitetsfält är till 80 % män eller pojkar. Planeringen av ett sådant fält skulle 

tillgängliggöra ytterligare en yta för de personer som redan är fysiskt aktiva utan att tillföra en 

ny mötesplats för de som inte fanns representerade i den gruppen, de unga tjejerna. Även 

annan statistik från området visade att tjejerna var underrepresenterade i delaktigheten och 

brukandet av andra offentliga platser (Björnsson 2013, ss. 10-11). 

  

Genom att anställa en grupp tjejer en sommar som då fick arbeta med platsen och ge förslag 

på hur den skulle kunna planeras och användas så startade en process där ytans användning 

senare kom att kretsa kring musik, dans och show. Det arrangerades namntävlingar och olika 

testarrangemang på platsen och engagemanget från medborgarna var stort. Även media 

uppmärksammade projektet vilket hjälpte till att skapa en debatt kring vem staden planeras 

för kopplat till delaktighet och jämställdhet. Denna typ av debatt och reflektion är viktig, 

särskilt för politiker och kommunala tjänstemän. Det finns en stor utmaning i att förverkliga 

dessa frågor i planeringsprocessen. Att det finns olika dokument som påtalar och förespråkar 

delaktighetsprocesser och medborgarinflytande är inte tillräckligt utan det måste omsättas till 

handling genom de ansvariga personerna (Björnsson 2013, ss. 12-13). 

Projektet ledde fram till att Malmö stad tog fram en modell för att enkelt kunna skapa sig en 

överblick på vilka planer som bör prioriteras när det gäller medborgardialog och deltagande. 

Planerarna ställde sig frågan varför just detta projekt blev så lyckat när andra ansträngningar 

för att nå medborgarna inte resulterat i något engagemang alls (Björnsson 2013, s. 14).    

  

Modellen visar i vilken grad medborgarna berörs av ett projekt eller en plan. Ju mer konkret 

och avgränsat ett planeringsprojekt är desto lättare är det att kommunicera detta med 

medborgarna och ju mer berörd en medborgare är av planen desto mer troligt är det att större 

engagemang är uppstår. Se figur 2 för tydligare beskrivning av förhållandet beröringsgrad och 

engagemang. I det här projektet fanns det många aspekter som talade för ett starkt lokalt 

engagemang så som tydlig målgrupp, kort planeringstid och specifik utpekad yta (Björnsson 

2013, ss. 14-15). 
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Figur 2. Modell för beröringsgrad Malmö stad. (Källa: Björnsson 2013, s 15). 

 

Därför förklarar Moa Björnson att det i planeringsprocesser inom kommunen numera 

utvärderas vilken beröringsgrad medborgarna har i respektive plan och vilken grad av 

engagemang som kan förväntas. Som hon skriver i tidskriften PLAN: ”Istället för att 

genomföra dialogprocesser på löpande band i alla projekt för en bred målgrupp blir det viktigt 

att inse att en riktad process kan generera ett djupare engagemang och skapa mervärden, men 

kräver också en hel del resurser.” (Björnsson 2013, s. 14). 

  

För att säkerställa ytans användning så formades ett brukarråd som ansvarar för arrangemang 

och aktiviteter på platsen. I brukarrådet ingår olika aktörer så som lokala föreningar och vissa 

kommunala verksamheter, även representanter från de ungdomar som var med i startskedet av 

projektet finns med. Detta leder till att användandet av platsen främjar jämlikhet för alla. Att 

nå jämställdhet i en plan eller ett projekt kräver ett långsiktigt, medvetet arbete även efter det 

att den fysiska utformningen är klar (Björnsson 2013, s. 13-14).   

Malmö stad har ett tydligt fokus generellt när det gäller att inkludera barn i planprocessen. En 

utredning har gjorts för att kartlägga hur Malmö stad kan nå social hållbarhet och vilka 

insatser som krävs. Denna utredning kallas för Malmökommissionen och specificerar 

rekommendationer om hur kommunen kan säkerställa att barnens rättigheter infrias och att 

hänsyn visas för deras perspektiv.  En rekommendation är bland annat att tillsätta en 

kommunal barnombudsman för att belysa barns möjligheter till inflytande och delaktighet. 

För att ytterligare säkerställa detta så föreslås att kommunala beslut ska föregås av en 

barnkonsekvensanalys (Kommission för ett socialt hållbart Malmö 2013, s. 137).   

 

Ett ytterligare arbete Malmö stad genomfört är att arbeta fram ett analysverktyg angående 

friytor vid förskolor. Detta analysverktyg kallas för lekvärdesfaktor och går ut på att de 
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värden som förskolegårdar bör ha identifieras och betygssätts. Sju olika aspekter bedöms och 

poängsätts med tre olika värden: +1, 0 och -1. Ju högre värde, desto bättre. Några exempel på 

de aspekter som bedöms är friyta, tillgänglighet, zonering av gården och samspel mellan inne 

och ute. Ett liknande analysverktyg finns för skolgårdar men kallas då friytefaktor. Syftet med 

dessa analysverktyg är att trygga barnens behov av friyta och säkerställa god kvalitet av dem i 

enlighet med de nationella riktlinjer framtagna av Boverket i samverkan med Movium 

(Malmö stadsbyggnadskontor 2016, ss. 15, 18).   

 

Nationella mål och riktlinjer för kommunal planering 
Genom sitt medlemskap i FN har Sverige har åtagit sig att arbeta med de gemensamt uppsatta 

mål gällande bland annat hållbar utveckling och miljöfrämjande arbete. 

 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och antogs av FN:s 

generalförsamling 2015 och började gälla 2016. Agendan syftar till att arbeta för jämställdhet, 

minskad fattigdom och att hejda klimatförändringen för att nämna några målområden. 

Sveriges arbete för att bidra till att uppfylla målen som Agenda 2030 utförs till stor del av 

landets kommuner och regioner. Hur de arbetar med hållbar utveckling och de globala målen 

återspeglar det sammanvägda nationella resultatet (Sveriges Kommuner och Landsting 2017).  

 

Sverige har upprättat ett nationellt miljömålssystem som syftar till att uppfylla den ekologiska 

aspekten av globala miljömål. Miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 

miljökvalitetsmål och 17 etappmål (Sveriges miljömål, odat. a).  

 

Agenda 2030 

Inom Agenda 2030 finns det flera punkter som talar för att utvecklingen mot att barn får 

större plats i planprocessen är i enlighet med dess mål. Till exempel så handlar det femte 

målet i Agenda 2030 om jämställdhet. Här uttalas en målbild om att alla människor ska ha 

lika rättigheter och möjligheter att själva kunna utforma sina liv och medverka till en positiv 

samhällsutveckling. För att lyckas med detta gäller det att makt, inflytande samt resurser är 

lika tillgängliga för alla individer (Regeringskansliet 2015a).  

 

Vidare så handlar mål 10 om att minska ojämlikheten både inom och mellan länder. Här tas 

återigen allas lika rättigheter upp samt att alla ska besitta möjligheten att vara delaktiga i och 

kunna påverka samhällets utveckling. Agenda 2030 belyser under det här målet faran i att det 
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finns skillnader i individers förutsättningar och förmåga att vara med att bidra och att det 

snarare ökar ojämlikheten (Regeringskansliet 2015b). 

 

Båda dessa mål innebär att även barn ska äga samma möjligheter och rättigheter som andra 

medborgare att uttala sig om och bidra till samhällsutvecklingen vilket är väldigt relevant i 

från om att lyfta in en BKA i den kommunala planeringen.  

 

Det elfte målet i Agenda 2030 har en tydlig koppling till just den fysiska planeringen och 

stadsutvecklingen. Det heter hållbara städer och samhällen och belyser utmaningen att under 

den starka urbaniseringstrenden som råder lyckas skapa och utöka städer som är hållbara och 

inkluderande. Barn nämns som en särskild grupp som bör visas hänsyn till i arbetet med 

stadsutveckling. Dessutom så innehåller ett av delmålen målsättningen att 

urbaniseringsprocessen ska vara hållbar och inkluderande och att en deltagandebaserad 

planering av bostäder ska gälla. Vidare ska framför allt barn (tillsammans med vissa andra 

grupper i samhället så som kvinnor och funktionsnedsatta) ha tillgång till säkra och 

inkluderande grönområden och andra offentliga platser (Regeringskansliet 2015c). 

 

Då barn är medborgare precis som vuxna så har de samma grundläggande rättigheter i 

samhället. Att urbaniseringsprocessen ska vara inkluderande innebär till exempel att barn, 

liksom andra grupper i samhället, ska omfattas av och ges förutsättningar att bidra till den 

framtida, hållbara utvecklingen. Dessutom uttalas i många mål att en särskild hänsyn ska tas 

till barn och andra grupper vars perspektiv ofta inte redovisas eller går förlorat vilket innebär 

ytterligare uppmärksamhet på barn i samhällsutvecklingen och då inte bara som aktörer på en 

plats utan som delaktiga och involverade parter i en planprocess.  

 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Utifrån det nationella miljömålssystemet som finns beskrivet ovan så är det främst ett 

miljökvalitetsmål som har stark koppling till den fysiska planeringen. Det gäller god bebyggd 

miljö och lyder:  

 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas. 

       (Sveriges miljömål 2018). 
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Sverige har generellt haft en stark urbaniseringstrend de senaste åren och har det fortfarande. 

När urbanisering sker i sådan hög takt så kan det medför att städer växer för snabbt för att 

utvecklas hållbart. Städer förtätas med resultatet att till exempel buller ökar och att grönytor 

hårdläggs och bebyggs. Det finns alltså en del utmaningar inom planeringen med att 

tillgodose det här miljökvalitetsmålet. Därför är det är av stor vikt att samhällsplaneringen 

bygger på aktuella och relevanta underlag för planeringen och att den samordnas (Sveriges 

miljömål 2018). 

  

Då miljökvalitetsmålet för god bebyggd miljö ligger som en av flera utgångspunkter för 

Örebro kommuns översiktsplan är det intressant att dra kopplingar till hur det skulle kunna 

användas för att stärka kommunens arbete med barns perspektiv i planeringen.  Mycket av 

miljökvalitetsmålets fokus ligger på energiförbrukning och avfallshantering men det belyser 

också delar som kan kopplas till barns behov och hur de lever sina liv. Bland annat så 

preciseras god vardagsmiljö som en punkt liksom hälsa- och säkerhet, hållbar 

bebyggelsestruktur och hållbar samhällsplanering inom miljömålet. Dessa preciseringar 

innebär att barn ska ha tillgång till en vardagsmiljö som gynnar deras behov och tillför 

mervärde för dem. Dessutom ska de kunna röra sig säkert i staden och i sin närmiljö och det 

övergripande hållbara perspektivet innebär att barnens framtid och möjligheter till att leva ett 

gott liv beaktas (Sveriges miljömål odat. b). 

 

Nationella myndigheter och organisationer för kommunal verksamhet   

Att arbeta med barnkonsekvensanalys är frivilligt för kommunerna idag. Dock erbjuder både 

Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kunskapsunderlag för arbete med 

barns rättigheter i kommunala verksamheter. Goda exempel och modeller tillhandahålls 

liksom olika utbildningar i ämnet.  

Örebro kommun 
Örebro kommun är placerad i Mellansverige med cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till 

Göteborg. I Örebro kommun bor cirka 150 000 invånare och kommunen är Sveriges sjunde 

största sett till befolkning. Kommunen har en egen flygplats och har goda förbindelser till 

resten av landet, och världen, genom både tåg, flyg och europavägar. Den politiska styrningen 

av kommunen utförs vid uppsatsens skrivande av Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna (Örebro kommun 2018a). 
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Kommunerna i Sverige har flertalet olika styrdokument som reglerar och styr verksamheterna 

mot uppsatta mål. Nedan följer en genomgång av de dokument i Örebro kommun som 

innehåller delar som berör barn i planeringen.  

 

Örebro kommuns övergripande strategier och mål 

Örebro kommuns vision är att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad och i 

dokumentet En växande kommun med nya möjligheter - kommunledningen i Örebros 

övergripande strategier och budget förklarar kommunledningen hur arbetet med att nå dit ska 

utvecklas och vilka strategier som ska följas. Vidare skrivs att kommunen ska kännetecknas 

av öppenhet och allas lika värde och grundläggande mänskliga rättigheter 

(Kommunledningen Örebro odat., s. 2). 

 

Utifrån kommunens vision så har fyra strategiområden pekats ut och under varje sådant så 

finns flertalet mål. Ett av de fyra strategiområdena är barns behov och kommunledningen 

beskriver att barns möjligheter till en god barndom och god hälsa ska stärkas. Det finns även 

tre olika mål formulerade. Två av dessa fokuserar på förskola och skola och att dessa ska vara 

av god kvalitet som ger barnen goda förutsättningar för att klara skolresultat och ge dem en 

trygg tillvaro. Det tredje målet går ut på att bekämpa barnfattigdomen och ge alla barn samma 

förutsättningar genom att kompensera olika uppväxtvillkor (Kommunledningen Örebro odat., 

s. 6).  

 

En annan av det fyra strategierna är människors egenmakt och även om barn inte omnämns 

specifikt under det avsnittet så omfattas de av de uttalade målen då de riktar sig till samtliga 

invånare i kommunen. Målen handlar om att alla ska ha samma möjlighet att påverka sin 

vardag och att kommunen ska arbeta för en starkare dialog med invånarna inför 

beslutsfattande. Andra målbilder är att kommunen ska stärka föreningslivet då det bidrar till 

att ge människor en meningsfull fritid och som skapar mervärde. Ytterligare mål är att 

kommunen vill minska skillnader i livsvillkor mellan olika stadsdelar och få en mer 

sammanhållen stad. Slutligen ska kommunen verka för allas lika värde och allas mänskliga 

rättigheter (Kommunledningen Örebro odat., s. 6).   
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Figur 3. Översikt av Örebro kommuns system för utvecklingsarbete. 

(Källa: Kommunledningen Örebro kommun odat., s. 4). 

 

Detaljplaneenhetens verksamhetsplan 2018  

Utifrån kommunledningens övergripande strategier och budget som förklaras ovan så arbetas 

en verksamhetsplan fram varje år. Emma Gren1, planarkitekt på Örebro kommuns 

Planavdelning, förklarar hur verksamhetsplanen kommer till och det aktuella innehållet. Det 

är enhetscheferna på planavdelningen som tar fram denna för Stadsbyggnads enheter och 

stämmer av med förvaltningschefen. Med utgångspunkt i målen för att öka 

medborgarinflytandet samt att kompensera barn för ojämlika uppväxtvillkor, så innehåller 

verksamhetsplanen för 2018 följande uppdrag för detaljplaneenheten på Örebro kommuns 

stadsbyggnadskontor:  

-   Under 2018 ska minst 1 medborgardialog genomföras med särskilt fokus på barn 

och unga.  

-   En rutin för att identifiera planuppdrag som kan vara aktuella för medborgardialog 

redan när planuppdrag ges tas fram. Här kan även syftet med dialogen 

specificeras. 

-   Tillsätta en arbetsgrupp som utreder möjligheterna att använda 

barnkonsekvensanalyser.  

-   Detaljplaneenheten bevakar behovet av friytor i detaljplanearbetet. 

                                                        
1 Emma Gren, samtal Örebro stadsbyggnadskontor 8 maj 2018.  
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-   Detaljplaneenheten medverkar i arbetet med att ta fram riktlinjer för friytor, 

grönytor och lekvärdesfaktorer som är gemensamma för förvaltningen och 

programområdet.   

 

Observera att ovanstående punkter endast är ett utdrag ur verksamhetsplanen och 

representerar ej de fullständiga uppdragen givna enheten.  

 

Örebro kommuns översiktsplan 

Kommunens övergripande strategier och mål ligger också till grund till Örebro kommuns 

översiktsplan. Detta är ett vägledande dokument för kommunens utveckling de kommande 

tjugofem åren främst gällande mark- och vattenområden och bebyggelse. Dessutom finns de 

nationella målen och andra kommunala styrdokument och visionen som utgångspunkt för 

översiktsplanens utformning och på vilket sätt kommunen strävar efter att utvecklas (Örebro 

Kommun 2018e). Ett omfattande arbete ligger bakom översiktsplanen och syftet är att Örebro 

i framtiden ska vara en bra plats att leva på och att samhället som skapas är ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbart (Örebro kommun 2018c).  

  

Inom översiktsplanen så tas barn upp främst under avsnittet som rör utbildning. Där ligger 

stort fokus på utemiljöer och dess storlek samt hur barn ska kunna röra sig mellan skola och 

hem på egen hand genom ökad trafiksäkerhet och strategiska lokaliseringar av 

förskolorna/skolorna (Örebro kommun 2018d). Även under avsnittet som handlar om 

grönstruktur av park, natur och vatten beskrivs hur barns behov av lekmiljö nära bostaden 

samt trafiksäkra skolvägar ska säkras i den framtida planeringen (Örebro kommun 2018b). 

 

Förutom de övergripande och generella mål och strategier som finns i Örebro kommun och 

som i ett urval har presenterats ovan finns dokument som behandlar barnens perspektiv inom 

planeringsprocessen som det ser ut idag.  

Konsekvens- och behovsbedömning checklista 

Genom samtal med och material från Emma Gren2 förtydligas kommunens planprocess och 

framförallt ett centralt dokument. Vid uppförandet av en ny detaljplan inom Örebro kommun 

tas olika beslutsdokument och underlag fram. Ett av dessa är en så kallad konsekvens- och 

behovsbedömning. Den utgår från de tre dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk 

och social. Syftet är att utvärdera behovet av en miljökonsekvensbedömning (MKB).  

 

                                                        
2 Emma Gren, samtal Örebro stadsbyggnadskontor 12 mars 2018.  
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Konsekvens- och behovsbedömningen är utformad som en checklista och de olika punkterna 

bedöms med + (positiv påverkan),  ≈ (negativ påverkan) och - (betydande negativ påverkan). 

Om en aspekt bedöms drabbas av betydande negativ påverkan ska en MKB genomföras och 

om en aspekt bedöms drabbas av negativ påverkan så kan detta resultera i att en MKB ska 

genomföras. För samtliga tre dimensioner av hållbarhet listas barn, genus och mångfald som 

viktiga perspektiv att ta hänsyn till vid bedömningen. I checklistans avsnitt för 

socialt perspektiv återkommer barn i bedömningsaspekterna såsom till exempel om deras 

uppväxtmiljö påverkas eller deras möjlighet att på egen hand ta sig till och från skola eller 

fritidsaktiviteter. Dessutom omfattas gruppen barn och unga även i de generella 

bedömningsaspekterna gällande olyckor, tillgänglighet och hälsa för att nämna några.  

 

Även om checklistan leder till en MKB så är genomförandet av en sådan ingen åtgärd som 

påverkar barnens deltagande eller ger dem möjligheter att komma till tals i planprocessen 

utan är mer inriktad på de ekologiska aspekterna av planen utan avser endast att planens 

miljöpåverkan utvärderas. 

 

Medborgardeltagande i Örebro kommun 

Inom Örebro kommun finns en handbok som är särskild riktade till tjänstemän på 

Stadsbyggnadskontoret. Handboken heter Medborgardeltagande i samhällsplaneringen - 

fokus barn och unga och är en fördjupning av en annan handbok vid namn Medborgardialog 

på Stadsbyggnad och Tekniska förvaltningen, handbok för tjänstemän som är mer 

övergripande i ämnet (Örebro kommun 2015, s. 2). Ändamålet med handboken är att den ska 

fungera som ett stöd i dialogarbetet med barn så att deras synpunkter och erfarenheter 

tillvaratas och används i planeringsarbetet (Örebro kommun 2015, s. 6).  

 

Handboken börjar med ett kapitel om varför det är viktigt med ett fokus på att inkludera barn 

i planprocessen. Som utgångspunkt ligger barnkonventionen och barnens rättigheter. Vidare 

förklaras att om barn ges utrymme att delta i planeringen så skapas mervärde, både för 

planerarna som utför planeringen men också för barnen själva. Dels så bidrar barn till ett 

kunskaps- och planeringsunderlag som breddar samhällsplaneringen då de representerar en 

grupp i samhället vars aspekter på planering annars skulle gått förlorad. Ingen annan är expert 

på att vara barn än just barnen själva. Dels så stärks demokratin och barnens tillit till 

samhället kommer troligtvis att öka liksom deras välbefinnande och hälsa (Örebro kommun 

2015, s. 7).  
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Därefter övergår handboken till att beskriva det praktiska genomförandet av deltagande: när 

det ska ske, hur målgrupp väljs och olika metoder och hjälpmedel. Handboken tydliggör 

mycket av det som tidigare behandlats i uppsatsen om hur metoder bör anpassas till 

målgrupp/ åldersgrupp och ger exempel på olika metoder för att involvera barn i 

planprocessen. Även problematiken med att barn i vissa fall kan användas som manipulation 

och dekoration tas upp och ett exempel på deltagandestege utifrån Arnstein och Shier visas. 

En modell liknande den som Malmö stad tagit fram gällande berördhetsgrad  hos 

medborgarna har tagits fram (se figur 4). Denna modells syfte är att hjälpa till att identifiera 

vilken målgrupp som en dialoginsats bör riktas mot (Örebro kommun 2015, ss. 8-13).  

 

 
Figur 4. Modell för berördhetsgrad Örebro kommun. (Källa: Örebro kommun 2015, s. 10). 

 

Avslutningsvis så tar handboken upp det sista steget i en dialogprocess, hur resultatet ska 

hanteras och användas. Det är viktigt att se dialogprocessen som en del av en större helhet där 

det är viktigt att kunskapen och erfarenheterna som utvunnits förs vidare och tas till vara på. 

Att återkoppla till deltagarna och utvärdera själva dialogen och metoden är också viktiga 

punkter för planerarna att tänka på (Örebro kommun 2015, ss. 14-15). 
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Analys  
Vi vill börja med att i vår analys belysa barnkonsekvensanalys-begreppet (BKA) ytterligare 

en gång. När vi i detta avsnitt benämner BKA så syftar vi till hela arbetet som fortgår 

parallellt med planprocessen, där också inräknat en ordentlig utvärdering och uppföljning som 

är minst lika viktig som uppstartsarbetet. Vi förutsätter att barnkonsekvensanalysen är 

ordentligt genomförd från början till slut. 

 

När barns utrymme i den fysiska planeringen diskuteras är det lätt att fokus hamnar på barn 

och deras plats i städer och utformningen av dessa. Detta är särskilt förekommande när det 

förtätas i snabb takt, vilket många städer upplever på grund av urbanisering. Vi vill påpeka att 

vi anser att barnperspektivet bör säkras i alla planer oavsett var området är lokaliserat. 

Kommunerna är ofta större än bara centralorten eller tätorterna. Dock är barns intresse ofta 

lättare att tillgodose i områden som inte genomgår förtätning, då det finns mer yta och det inte 

är samma hårda konkurrens om marken. I många sådana områden kan det handla om att det 

kommunala arbetet inte aktivt eller medvetet beaktar barns intressen, eller att det för den 

delen behövs - när det finns så mycket yta “över” för barn att själva ta i anspråk. Yta lämnas 

till barnen att förvalta med sin egen fantasi och barns fria lek får ta en naturlig plats i 

närmiljön. 

 

Utifrån vår utgångspunkt i Örebro kommuns verksamhetsplan och ambitionen att öka barns 

medborgardeltagande kommer vi analysera vilka fördelar en inkorporering av 

barnkonsekvensanalys i det kommunala planarbetet skulle innebära. Detta kommer vi göra 

utifrån tre olika perspektiv: kommunens, barnens samt samhällets i stort.  

 

Att en kommun arbetar med barnkonsekvensanalys i sin verksamhet innebär fördelar på 

många olika nivåer och bidrar till kommunens utveckling och välmående generellt, inte bara 

för barnen. I uppsatsen redogörs för kommunens lokala strategier och plan för framtida 

utveckling och samhällsbyggnad. Som vi tolkar dessa dokument så talar de för att 

implementering av BKA i planprocessen är ett naturligt steg. Om planeringsprocessen skulle 

omfatta en BKA på ett sådant sätt att barn involveras och får ta plats, att deras perspektiv 

tillvaratas, skulle detta bidra till att många av de önskade målen snabbare skulle kunna 

uppfyllas. Det skulle till exempel gynna arbetet mot målet om skolans och förskolans kvalitet 

och barns trygga tillvaro på dessa platser. Detta då barnen skulle kunna bidra konkret till 

förändringar utifrån deras egna erfarenheter samt få nyttig kunskap om demokrati och hur 

samhället utformas och planeras. Den lokala demokratin skulle stärkas och kommunen skulle 
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bli mer inkluderande och jämställd vilket också utgör delar av den kommunala strategin och 

uppsatta mål.  

 

De kommunala målen och strategierna grundas till viss del på de nationella och globala mål 

som Sverige åtagit sig att arbeta med. Även här skulle kommunens bidrag till arbetet med att 

uppfylla dessa stärkas genom att låta BKA bli en del av planprocessen. Detta grundat på 

ovanstående analys av hur de kommunala målen, som i det långa loppet bidrar till de 

nationella och globala, skulle uppfyllas i större grad men också att delar av nationella och 

globala målen i direkt mening skulle tillgodoses genom ett sådant arbetssätt. Att arbeta med 

BKA i planprocesser går enligt oss helt i linje med Agenda 2030, miljökvalitetsmålet god 

bebyggd miljö och kommunens egna strategier och mål.  

 

Att planprocessen skulle omfatta en BKA går också helt i linje med Barnkonventionen. 

Kommunen skulle tydligt ta ställning i arbetet med barns rättigheter och kunna föregå med 

gott exempel i det kommunala arbetet nationellt genom att arbeta med BKA. Kopplat till 

Örebro kommuns starka befolkningsökning så blir detta ett viktigt ställningstagande med 

tanke på att gruppen barn blir allt större i kommunen. Att ta ställning för barnen genom att 

inkludera dem i samhällsplaneringen signalerar att Örebro är en modern kommun som månar 

om sina medborgare och står för en hållbar utveckling. Både Göteborgs och Malmös städer 

har visat att ett väl genomfört arbete med BKA och barns delaktighet ger många fördelar och 

kan användas som goda exempel.  

 

Att stärka barnkonventionens ställning i den kommunala verksamheten menar vi också ger 

försprång vid en eventuell lagstiftning. Detta då vi utgår från att kunskapen om barns 

rättigheter i samhället redan skulle finnas hos tjänstemännen samt att konventionens principer 

skulle vara införlivade i verksamheten. För ett ytterligare ställningstagande för 

barnkonventionens status, och förenkla en eventuell lagstiftning, skulle en utveckling av det 

kommunala arbetet kunna vara att tillsätta en samordnande och övergripande roll för barns 

rättigheter, en slags kommunal barnombudsman. 

 

För kommunen ligger det också en vinning i att införa BKA då det enligt forskning visar att 

det interna samarbetet inom kommunen stärks. Då vi utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning inte sett någon anledning till att utreda kommunens samverkan i planprocessen 

kan vi inte uttala oss om dess status idag. Dock anser vi att även ett redan gott samarbete 

gynnas av att utvecklas och fördjupas så vi menar att denna inverkan bara är positiv för vilken 

kommun som helst.  
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Ett införande av BKA ges ovan nämnt flera positiva innebörder i det kommunala arbetet. För 

att gå vidare till barnens vinning med det hela så presenteras här det som vi, efter genomgång 

av den forskning som vi refererar till, ser som betydande faktorer för att berika barn och deras 

barndom.  

 

Barn som grupp är en stor del av samhällets befolkning och vi förstår att med den 

intressegruppen följer också föräldrar och andra närstående också med. Barnens bästa borde i 

de flesta fall sättas i det främsta rummet, och om samhällsplaneringen utgår från barnen så 

kan man anta att det genererar ett samhälle som är tryggt och funktionellt för alla. Trots detta 

så upplever vi inte att barns behov tas på tillräckligt stort allvar i det kommunala arbetet. 

Även om det ofta finns en god ambition av kommunen att inkludera ett barnperspektiv så är 

det sällan det införlivas fullt ut. Barn omnämns i flertalet fall som grupp och berörs utan att 

mer djupgående undersöka deras ställning och behov i förhållande till planprocessen. Det 

upplevs också som att det saknas förståelse för olika negativa konsekvenser som kan uppstå 

vid ett avsaknat barnperspektiv. 

 

Barn måste få tiden till att vara just barn, och med god stöttning från vuxna bör de ges den 

hjälp och stöd de behöver för att få vara med att utforma den. Utifrån denna uppsats ges en 

förståelse för barndomens nyckelroll för ett friskt liv när den vuxna tiden väl tar vid. Med det 

sagt så bör denna tid alltså inte skyndas förbi utan ges plats för i dagens samhälle, och 

barndomen bör få vara i sitt eget sammanhang. I barndomen skapas viktig grundläggande 

kunskap och kompetens. God samhällsplanering och en inkludering barns delaktighet i 

processen främjar barndomen, och kan också innebära att en färdigställd utformning av stad 

och närmiljö bidrar till positiv utveckling hos barn. 

 

I genomförandet av BKA så tillförs ett barnperspektiv i planprocessen vilket tydliggör barns 

behov. Här vill vi förtydliga att arbetet inte blir fullständigt utan barns eget perspektiv. Det 

finns forskning inom flera studiefält, och specifikt i vår uppsats behandlas det 

kulturgeografiska perspektivet och forskningsfältet ”children’s geography” som syftar till 

fördelar med barns deltagande. 

 

Det viktigaste här är just att låta barn delta i planprocesser och utformningen av sin stad, för 

att få fram barns perspektiv vid sidan om barnperspektivet. En analysram bör stå klar för 

samtliga involverade, både ansvariga och deltagare, innan dialog med barn påbörjas. Även 

om all välmening ligger bakom projektet så krävs god planering och ett tydligt förklarat syfte 

av deltagandet innan uppstart för att det ska leda någon vart. Dels för att deltagarna, i detta 

fall barnen, ska förstå sin insats och känna att den räknas och är av betydelse. Dels också för 
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slutprodukten ska kunna tolkas och slutligen beskriva ett resultat och föreslagna åtgärder. 

Kunskap som kommer ur deltagandet bör tillvaratas och användas. Det är viktigt att barns 

deltagande inte bara förblir en uppvisning med god ambition, utan lämnas med ett konkret 

och respekterat resultat. 

 

I framtiden vill vi ha, och behöver, problemlösande barn som har utvecklat sina kreativa 

sidor. Vi vill ha barn som axlar vuxenrollen och klarar förändringar. Speciellt när vi ställs 

inför svåra samhälliga utmaningar ur sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Detta 

får vi genom att låta dem förstå och vara delaktiga i samhället de lever i från tidig ålder. 

 

En ytterligare och en väldigt viktig aspekt, i arbetet med BKA är jämlika 

uppväxtförhållanden, där samhällsplaneringen kan göra verklig skillnad med både hårda och 

mjuka parametrar. Det handlar om trygga bostadsområden, om en välfungerande infrastruktur 

och ett säkert stadsrum som är tillgängligt för alla att röra sig i - oavsett ålder, 

funktionsvariation eller socioekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att se på barn som 

individer, som ur ett genusperspektiv, att barn är inte bara barn. Barn är människor med olika 

egenskaper, bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar. Det ska vara enkelt för barn att röra 

sig i god lekmiljö utanför hemmet och samtidigt ges möjligheten att växa och bli alltmer 

självständiga och ansvarstagande individer också utanför sitt närområde. På så sätt kan 

planeringen hjälpa nedbrytandet av stigmatiserade områden och negativt reproducerande 

normer.  

 

Vi tror att detta genererar en känsla av att varje individ har betydande roll i kollektivet och 

leder till förståelse och väcker sympatisering med andra människor. I aktuella 

samhällsdiskussioner om stress, psykisk ohälsa och en känsla av att man inte fyller någon 

betydande roll i sin omgivning och saknar tillhörighet anser vi att detta är en viktig aspekt. 

Detta skulle kunna sammanfattas med att trygga barn är starka barn, vilket i stora drag 

genererar en möjligen utopisk tanke om en trygg värld.  

 

Som ett sista område i vår analys hur BKA skulle kunna bidra till positiv förändring vill vi ta 

upp samhället som stort. I en tid då det sker en kraftig urbanisering i Sverige så är det inte 

konstigt att ett stort fokus läggs på att hantera och tillgodose det mest påtagliga behovet att 

bygga bostäder i städerna. Dock finns det en risk att i planeringen, i jakten på antalet 

bostäder, blir alltför snäv och vissa perspektiv inte får det utrymme som de förtjänar och bör. 

Att i planeringen inkludera barn och säkra barnperspektivet ger inte lika påtagligt, tydligt och 

snabbt resultat som exempelvis byggandet av bostäder. Den ekonomiska vinningen är lätt att 

mäta och genererar ofta en stark, och snabb, ekonomisk utveckling för kommunerna. 
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Självklart är detta viktiga aspekter att ta med, vi anser dock att olika aspekter bör samverka 

och få utrymme i planprocessen för att få samma chans till införlivande. Detta skulle bidra till 

att öka förståelsen och kunskapen om olika perspektiv och aspekter inom planeringen och 

göra dem mer jämlika. I den fysiska planeringen är det svårt att göra om och göra rätt när en 

plan väl är genomförd. Marken bebyggs för många år framöver och om någon grupps 

rättigheter ej har blivit tillgodosedda så går det inte att i efterhand kompensera detta.  

 

I ett exempel av Maria Nordström som vi omnämner i uppsatsen uttrycks det att det är alltför 

kostsamt att mark i så stor omfattning reserveras för att barns behov. Här skulle vi vilja anta 

en annan utgångspunkt och istället synliggöra de ekonomiska fördelarna som samhället 

vinner genom att samhället planeras utifrån ett barnperspektiv vilket vi beskriver nedan.  

 

Många ekonomiska fördelar som en BKA genererar menar vi visar sig på lång sikt. Detta sker 

enligt vår analys genom att barnperspektivet och barns deltagande i planeringen leder till en 

bättre folkhälsa. Genom att barns möjlighet till lek, rörelse och utforskande kvarstår i 

samhället och att de tillåts lära känna staden på egen hand genom att till exempel kunna cykla 

själv till skolan ger en positiv, långsiktig effekt på folkhälsan. Det är enligt oss extra viktigt 

att inte hämma fysisk aktivitet ytterligare genom begränsade rörelsemönster för barn. Att 

genom planering bidra till en hälsosam befolkning minskar de resurser som samhället behöver 

lägga på sjukvård, behandling, insatser eller liknande. Dessutom kan en mer frisk och 

välmående befolkning vara mer aktiv och kommer även bidra till varaktiga och långsiktiga 

skatteintäkter samt ett stabilt underlag av arbetskraft. 

 

De fördelar som barnen får genom att BKA inkluderas i samhällsplaneringen ger även 

fördelar till samhället som helhet. Detta då barnen utgör en stor del av medborgarna och om 

deras rättigheter och behov tillgodoses så är detta positivt för befolkningen som helhet och de 

mänskliga rättigheternas status i samhället. Att barn bär med sig ett intresse och engagemang 

för både naturen och samhället när de växer upp är också värdefullt för samhället då detta 

bidrar till fortsatt hållbar utveckling och hänsyn till omgivningen. 

 

Samhällsplanering med utgångspunkt i barnens bästa ger hälsosamma barn, både fysiskt och 

psykiskt, med en känsla av tillhörighet och engagemang vilket ger positiva framtida 

samhällseffekter. 

  

Vi vill till sist belysa att en inkludering av barn och deras perspektiv i den fysiska planeringen 

genererar positiva effekter på flera nivåer. Som vi beskrivit så främjas dels det kommunala 

arbetet och dels så främjas barns utveckling och rättigheter och slutligen så påverkas 
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samhället som helhet i positiv riktning. BKA och barns deltagande genererar hållbara 

samhällen i alla tre dimensioner: ekologiska, ekonomiska och sociala.  

 

Genom att utveckla och utvärdera målbilderna för ett hållbart samhälle kan 

samhällsplaneringen i större omfattning bidra till ett jämlikt, inkluderande samhälle som 

månar om alla medborgares rättigheter - unga som gamla. Dessa målbilder bör inkludera alla 

aspekter som vi berör i vår analys och som en inkludering av BKA och barns delaktighet i 

planprocessen kan representera. Vad vill vi ha för medborgare och samhälle i framtiden? 

Grunden läggs idag och mänskliga rättigheter, för alla medborgare, är fundamentala för ett 

demokratiskt och inkluderande samhälle. 
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Slutsatser 
Vi har under arbetets gång utgått från tre frågeställningar. Vi har genom att studera aktuella 

mål och strategier på både global och lokal nivå, relevant forskning samt goda exempel från 

några svenska kommuner kommit fram till följande svar:  

 

•   Hur ser arbetet generellt ut i Sverige med att inkludera barn i kommunal 

planering?  

 

I Sverige finns inga nationella riktlinjer om hur barn ska inkluderas och delta i 

samhällsplaneringen. Detta arbete varierar från kommun till kommun och har sett något olika 

ut genom åren beroende på vem som haft det övergripande och samordnande ansvaret. Vi har 

kunnat urskilja att det ofta finns goda ambitioner från kommuner att inkludera ett 

barnperspektiv i deras verksamhet men att det i många fall förblir just en ambition och sällan 

förverkligas i praktiken.  

 

Vi ser till exempel att barn och barnperspektivet omnämns i olika kommunala dokument i ett 

försök att tillmötesgå olika intressen och grupper i samhället. Dock brister utvärderingen i hur 

planförslaget kan påverka barn, det som kan ha identifierats som möjlig konsekvens för 

barnen stannar vid ett konstaterande utan åtgärder.  

 

Ämnet är brett och kan upplevas som svårdefinierat. För att barnperspektivet ska inrymmas i 

kommunal planering krävs tydliga arbetsprocesser och att det är tydligt formulerat för 

tjänstemännen hur bedömningen ska genomföras. I de svenska kommuner som aktivt arbetar 

med barnperspektiv och barns perspektiv i planeringen är barnkonsekvensanalys (BKA) ett 

vanligt förekommande analysverktyg. Det har visat sig ge goda resultat i att säkerställa de 

båda perspektiven samt barns rättigheter. 

 

Idag finns ingen lagstiftning som kräver att barnperspektivet ska inkluderas i planprocessen 

genom till exempel en BKA vilket vi ser kan vara en orsak till avsaknaden av detta i många 

kommuner. Dock behandlas förslaget om att barnkonventionen ska bli svensk lag vilket 

troligtvis skulle medföra en förändrad syn på detta.  
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•   Varför behövs ett analysverktyg med fokus på barn att använda i kommunala 

planprocesser? 

 

Enligt Örebro kommuns verksamhetsplan som finns beskriven i uppsatsen uttrycks en önskan 

om att införa ett analysverktyg för barnperspektivet. Detta är, utifrån de kommunala 

dokument som vi refererar till i uppsatsen, en relevant önskan och skulle fylla en funktion 

som idag inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning.  

 

Idag arbetar Örebro kommun med en konsekvens- och behovsbedömning i planprocessen. I 

den omnämns både barn som grupp och barnkonventionen som aspekter att ta hänsyn till i 

planläggningen. Det ser vi som ett exempel på att det finns en god intention att inkludera 

barnperspektivet i planeringen men att det inte medför någon konkret skillnad för barnen eller 

att de bedömda konsekvenserna utreds djupare. Detta då bedömningens preliminära syfte är 

att utreda behovet att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning, vilket inte påverkar barns 

rättigheter eller involvering i planeringen.  

 

Att införa och använda ett analysverktyg, såsom en BKA, i Örebro kommuns planprocess 

behövs för att tydliggöra, och garantera, kommunens ställningstagande för barns rättigheter i 

enlighet med barnkonventionen. Kommunen skulle i större utsträckning uppfylla kommunala 

och nationella mål.  

 

Det finns även ett behov av den sortens analysverktyg vi refererar till för att ge barn i 

kommunen samma förutsättningar att delta i samhällsutvecklingen och bidra med sina 

erfarenheter som andra medborgare. Det behövs också för att identifiera vilka barn som 

berörs av planeringen och hur de kan involveras. Att arbeta med ett analysverktyg likt en 

BKA behövs även för att kommunen ska tillgodogöra sig barnperspektivet och leda till att 

barns perspektiv får utrymme i planprocessen. Den befintliga handboken i Örebro kommun 

Medborgardeltagande i samhällsplaneringen - fokus barn och unga innehåller väl 

genomarbetad information om metoder för deltagande kan fungera som ett komplement till 

framtida analysverktyg.   

 

De forskare vi omnämner i uppsatsarbetet visar på överensstämmande teorier om varför barn 

bör inkluderas och göras delaktiga i planeringen. Genom Nordströms exempel så förstår vi att 

en BKA kan ge stora positiva vinster i den kommunala planeringen. För att få bästa resultat 

av en sådan så kommer Lindgrens och Halldéns forskning väl till pass. De förklarar hur vuxna 

bör förvalta barns åsikter med största respekt och att barn inte enbart bör höras utan också ges 

verkligt inflytande; barn som grupp bör snarare tilltalas än omtalas. Här tar Celes forskning 
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vid som presenterar metoder för att förstå barns perspektiv. Hon undersöker barns förståelse 

av plats och problematiserar tolkning av den. Till sist hänvisar vi till Atmakur-Javdekar som 

forskar inom fältet children´s geography och förklarar vikten av naturliga miljöer som 

erbjuder barnen fri lek vilket är av central betydelse för deras utveckling. Alla dessa slutsatser 

går hand i hand och påvisar vilka positiva effekter som kan genereras av att barn ges plats i 

planeringen.  

 

•   Vad bör ingå i ett kommunalt analysverktyg med fokus på barn och hur kan det 

utformas och användas? 

      

Utifrån de riktlinjer som Barnombudsmannen presenterar så förstås barnkonventionen ligga 

till grund för utförandet av en BKA, vilket också är ett funktionellt analysverktyg att utgå 

ifrån. Det är sen upp till kommuner att applicera och utforma verktyget för sin egen 

kommunala verksamhet, vilket kan se olika ut beroende på vilka utmaningar som just den 

kommunen står inför. 

 

I vår uppsats hämtar vi inspiration från olika genomförda exempel i Göteborg och Malmö, 

som visar på en utgångspunkt i Barnombudsmannens modell och som förklarar hur arbetet 

med förverkligandet av barns bästa kan se ut. Nedan följer ett kortfattat förslag på 

utformningen av ett sådant analysverktyg. 

 

Först och främst bör behov utredas och fastställas utifrån de rättigheter som behöver uppfyllas 

i enlighet med barnkonventionen. Den ihopsamlade informationen ska sedan analyseras och 

tydligt beskrivas samt motiveras, för att sedan formulera mål och föreslå åtgärder. Det ska 

utforma arbetet med att säkerställa barnperspektivet. Sedan bör olika konsekvenser och 

intressekonflikter som kan uppstå under planprocessens gång utredas och bemötas. Till sist 

ska allt sammantaget prövas för att undersöka om och på vilket sätt barnets bästa beaktas. 

 

Vi föreslår ett stort fokus på utvärdering, återkoppling och uppföljning. Vi anser att 

planprocessen inte kan avslutas förrän det är bekräftat att det i praktiken blivit så som man 

planerat för, och att planens syfte fortsätter ge positiv effekt även en längre tid efter 

genomfört arbete. Detta främst för att långsiktigt säkerställa barnets bästa och för att dra 

lärdomar inför ytterligare planprocesser. 

 

En BKA ska vara obligatorisk att genomföra i alla planprocesser. En metod eller mall för 

arbetet bör också upprättas för att garantera att barnperspektivet ges samma uppmärksamhet i 

varje planprocess och för att ingen aspekt av det ska åsidosättas. Vi föreslår dels ett 
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övergripande dokument som tydligt förklarar kommunens analysverktyg. Dels också en 

lättläst version som gör att tjänstemän på ett enkelt sätt kan anamma barnperspektivet i sitt 

dagliga arbete.  

 

Vi vill också betona betydelsen av nedanstående punkter: 

 

•   Analysverktyget ska implementeras direkt i och fortlöpa genom hela planprocessen - 

och inte verka vid sidan av. 

•   Det är en fördel om samverkan sker mellan olika samtidigt pågående planprocesser. 

•   En metod för genomförandet säkerställer arbetets gång och förenklar också den 

samverkan mellan planprocesser som vi efterfrågar. 

•   Barns deltagande är nödvändigt för att nå barns perspektiv, vilket sin tur är 

nödvändigt för att säkerställa barns bästa. 

•   Återkopplingen är viktig ur flera aspekter och speciellt för att bibehålla barnens 

förtroende och respektera deras deltagande. 

 

Vårt konkreta förslag på förändring är att nuvarande försök att fånga ett barnperspektiv ska 

uteslutas från Örebro kommuns konsekvens- och behovsbedömning. Detta då eventuella 

åtgärder i dokumentet ej är relevant för att fånga barnperspektivet. Istället bör samtliga 

planprocesser föregås av en BKA utifrån vår beskrivning ovan.  

 

Då barns perspektiv specifikt efterfrågas kan den befintliga handboken Medborgardialog - 

fokus på barn och unga med fördel användas för att öka barns deltagande i planprocessen. 

Vissa plantyper, såsom de för skola och förskola till exempel, bör alltid leda till att denna 

handbok och dess metoder används.  

 

Barnperspektivet och barns perspektiv är viktiga byggstenar för ett framtida, hållbart 

samhället. Genom att planera för och med dem som ska förvalta och leva i detta samhälle så 

skapas förutsättningar för deltagande, respekt och god hälsa för alla. 
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