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ABSTRACT 

Axelsson, H. 2015. Barns delaktighet i den fysiska planeringen – Tillämpningen av barnkonventionens kapitel om 

deltagande inom fysisk planering i Sverige. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Mas-

teruppsats i kulturgeografi 30hp, VT15. 

 

Inom Sveriges kommuner finns det ett stort intresse för barns deltagande i den fysiska planeringen. Denna uppsats 

ämnar undersöka vilken syn kommuner har på barn och deras deltagande, vilken typ av deltagande barn erbjuds 

och vilket avtryck bars åsikter får i den fysiska planeringen. För att undersöka detta har jag studerat tre svenska 

kommuners planhandlingar samt genomfört intervjuer med tjänstepersoner på kommunerna. De för studien utvalda 

kommunerna är Knivsta, Nacka och Botkyrka. Av undersökningens resultat framkommer det att kommunerna 

nästan 30 år efter barnkonventionens antagande fortfarande har mycket att arbeta med gällande barns deltagande 

i den fysiska planeringen. Det finns höga ambitioner bland både beslutsfattare och tjänstepersoner, dock prioriteras 

frågan om barns deltagande inte i tillräcklig hög grad. Det är svårt att säga ifall de metoder för deltagande som 

används är bra eller inte. Det finns även betydande kunskapsbrister bland kommunernas förvaltningar, särskilt 

inom stadsbyggnadsförvaltningarna, där kunskapen behövs som mest. För att uppfylla barnkonventionens intent-

ioner behövs det fler insatser inom alla nivåer i kommunerna. 
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1. INLEDNING 

 

Allmänhetens deltagande i utvecklandet av samhällens utformning ses idag som en självklarhet. 

Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att genomföra samråd med medborgarna ifall kom-

munen planerar att göra förändringar i det fysiska rummet inom kommunens gränser. Dessvärre 

så inkluderas barn sällan i dessa processer. 

 

Sedan barnkonventionen antogs år 1989 vill allt fler medverka till att barns rättigheter stärks i 

samhället. Vad det egentligen innebär i praktiken är däremot något oklart. Barn har fortfarande 

svårt att komma till tals och konkurrerar ofta med starkare intressegrupper om debattutrymmet. 

De saknar också ofta rätt till medbeslutanderätt i frågor som rör dem. Dessa problem återfinns 

även inom planeringsprocesser gällande den fysiska miljön. En tydlig tendens är att barn – om 

de får vara med överhuvudtaget – endast får vara med i beslutsfattandet gällande näst intill 

obetydliga frågor, till exempel färgsättning och formval. Barn har – enligt barnkonventionen – 

rätt att delta i beslutsfattandet gällande den fysiska miljön, eftersom deras livskvalitet påverkas 

av den miljö de lever i. En fjärdedel av alla personer i Sverige är under 18 år gamla, ändå så är 

denna grupp en av de som beaktas minst gällande den fysiska planeringen (Frank, 2006, s. 351). 

Något jag har saknat är en djupare diskussion kring barns deltagande i den fysiska planeringen, 

vilket har lett fram till denna uppsats. Begreppet barnperspektiv har använts så flitigt i sam-

hällsdebatten att det riskerar att inte få någon egentlig betydelse. Det är viktigt att kritiskt 

granska i vilka sammanhang begreppet används, och hur det används. 

 

Beslutsfattare och tjänstepersoner utforskar ständigt nya metoder för att öka barns deltagande i 

den fysiska planeringen. Den 19 februari 2015 meddelade Sveriges regering att de gett ett till-

äggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen för hur Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter ska kunna bli svensk lag. Vad detta kommer innebära för barns deltagande i den 

fysiska planeringen är däremot oklart. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur barnkonventionens kapitel om deltagande till-

lämpas i svensk översikts- och detaljplanering. För att göra detta kommer jag detaljstudera tre 

kommuner: Knivsta, Nacka och Botkyrka kommuner. Syftet kommer att diskuteras utifrån föl-

jande frågeställningar:  

 

 Vilken syn på barn och deltagande förekommer inom kommunerna?  

 Vilken typ av deltagande erbjuds barn inom fysiska planeringen? 

 Vilket avtryck får barns åsikter i den fysiska planeringen? 

 

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats ligger fokus på Svenska kommunernas syn och metodik i frågan om barns 

deltagande i den fysiska planeringen. Den kommer inte undersöka hur det ser ut på nationell 
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eller regional nivå. Det kommer inte föras en argumentation gällande några särskilda metoder 

framför andra. Studien handlar om att lyfta upp och analysera vad som görs inom fysiska pla-

neringen på kommunal nivå idag. Förhoppningen är att kommunerna utifrån detta kan lära av 

varandra. Uppsatsen kommer inte undersöka hur läget ser ut internationellt, eftersom lagar och 

regler ser annorlunda ut i andra länder. Till sist kommer studien endast behandla den fysiska 

planeringen, och inte hela fältet samhällsplanering. 

 

1.3 Definitioner 

Med plandokument syftar jag på översiktsplaner, programförslag, detaljplaner och övriga stra-

tegidokument som tillhör kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar. Med fysisk planering 

menas planering som bottnar i hur det fysiska rummet gestaltas. Till exempel detaljplanering 

och översiktsplanering. Med planeringsprocessen menas den process som ett plandokument 

genomgår från beslutet om att upprätta det till dess slutgiltiga antagande. Två andra frekventa 

termer är barnperspektiv och barns perspektiv. En redogörelse kring deras betydelse redovisas 

i det kommande teorikapitlet. 

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i åtta kapitel. Det första kapitlet inleddes med att redovisa studiens 

syfte, frågeställningar, avgränsningar och definitioner. I nästa del – kapitel två – följer en ge-

nomgång av de metoder som har tillämpas i denna studie. Kapitel tre och fyra presenterar stu-

diens teoretiska referensram gällande barnbegreppets utveckling, synen på barn och barn i det 

offentliga rummet. Kapitel fem presenterar aktuell forskning gällande barns deltagande i den 

fysiska planeringen. I kapitel sex redovisas exempel på olika metoder för barns deltagande som 

använts inom den fysiska planeringen i Sverige. Kapitel sju redovisar uppsatsens undersökning 

samt analys av insamlat material. Uppsatsen avslutas med kapitel åtta där det förs en slutdis-

kussion utifrån studiens syften och insamlade material. 
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2. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

I detta kapitel följer en redogörelse kring mina val av forskningsmetoder. Studien har begrän-

sats till tre svenska kommuner i Mälardalsregionen: Knivsta, Nacka och Botkyrka. Det empi-

riska underlaget består av kvalitativa studier av cirka 100 planhandlingar och styrdokument från 

perioden januari till juni 2015 samt semi-strukturerade intervjuer med fem tjänstepersoner från 

de utvalda kommunerna. Detta metodkapitel är uppdelat i fyra delkapitel. Det första redogör 

för valet av metoder och min metodologiska inriktning. Det andra delkapitlet behandlar upp-

satsens urval gällande studieområden. Det tredje delkapitlet behandlar uppsatsens litteraturstu-

die. Därefter följer ett fjärde delkapitel om de genomförda planstudierna. Det femte och sista 

delkapitlet behandlar de intervjuer som genomförts. 

 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Denna uppsats är en kvalitativ studie i bemärkelsen att den syftar till att ge en fördjupad förstå-

else av kommuners arbete med barns perspektiv och barnperspektivet. För att kunna besvara 

frågeställningarna valdes två metoder som ska komplettera varandra: planstudier och inter-

vjuer. Genom att studera plandokument kan kommunernas syn på barn, metoder för deltagande 

samt genomslaget för barns åsikter undersökas. För att får djupare förståelse kring kommuner-

nas arbete med barns deltagande har det även genomförts intervjuer med fem tjänstepersoner 

från de utvalda kommunerna. Två respondenter intervjuades i grupp på deras arbetsplats, res-

terande tre intervjuades över e-post. 

 

Studiens teori baseras på en litteraturstudie som utgått från bibliotekskatalogerna vid Uppsala 

universitetsbibliotek och LIBRIS med sökord som; barns perspektiv, barnperspektiv, delta-

gande, fysisk planering, samhällsplanering, children’s perspective, planning, children’s parti-

cipation. För att få fram källor som inte var akademiska – utan från till exempel kommun, 

landsting och organisationer – gjordes även sökningar i sökmotorer och andra databaser. Sök-

ningen utgick från följande sökord; barn, planering, kommun, implementering, barnperspektiv, 

barns perspektiv, barnkonsekvensanalys. 

 

2.2 Urval 

För att besvara uppsatsens frågeställningar valdes tre kommuner ut för djupare undersökningar. 

I kvalitativa studier kan olika urvalsmetoder förekomma. I denna studie har ett informations-

orienterat urval valts, vilket innebär att fallen är få till antalet och har valts ut på grund av de 

förväntningar som finns gällande om informationsinnehållet. Mer specifikt kan urvalet även 

sägas vara ett maximumvariationsfall, eftersom det gjorts försök att få till ett urval med bety-

dande olikheter gällande några få variabler (Flyvberg, 2003). Målet var att hitta tre kommuner 

som kunde skapa en variation och bredd gällande kommunernas politiska styrning och socioe-

konomisk befolkningssammansättning. Eftersom båda dessa parametrar kan ha betydelse för 
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hur barns inflytande i den fysiska planeringen ter sig. En geografisk begränsning till Mälardals-

området gjordes, vilket i detta fall innefattar Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, 

Västmanlands län och Örebro län. 

 

För att ytterligare begränsa urvalet gjordes en granskning av en SCB-studie som genomförts på 

uppdrag av TCO. Studien visar att Nacka, Vallentuna, Botkyrka, Stockholm, Sundbyberg, 

Solna, Malmö, Värmdö, Kävlinge och Knivsta är de kommuner som väntas ha störst befolk-

ningsökning i Sverige år 2011-2030 (TCO, 2014). En stark befolkningstillväxt är nästintill ett 

krav för att kommuner ska utveckla sina fysiska miljöer, dessutom leder det troligen till att det 

finns ett större antal planärenden att undersöka. Valet föll på kommunerna Nacka, Botkyrka 

och Knivsta. Kommunerna valdes utifrån tidigare kännedom, kontakter inom kommunerna 

samt det politiska styret i kommunen.  

 

2.3.1 De utvalda kommunerna 

Knivsta kommun bildades den 1 januari 2003 då Uppsala kommun delades i två, där Uppsala 

kommun och Knivsta kommun nuvarande former fastställdes. Knivsta är därmed Sveriges 

yngsta kommun (Knivsta kommun, 2015). Kommunen ligger i Uppsala län. Det som idag är 

Knivsta kommun består av tätorterna Knivsta och Alsike, samt omkringliggande landsbygd. 

Knivsta tätort byggdes upp som ett resultat av att stambanan från Stockholm färdigställdes år 

1865. Fram till 1971 var Knivsta en egen kommun inom Stockholms län, men överfördes efter 

kommunreformen på 1970-talet till Uppsala län. Knivsta kommun gick samman med några 

andra små kommuner i Uppland och tillsammans bildade de Uppsala kommun (Knivsta kom-

mun, 2013). Det bor strax över 16 000 invånare i kommunen.1 Många av dessa är unga, vilket 

avspeglas i statistiken. År 2014 hade Knivstas befolkning lägst medelålder i hela landet.2 Sedan 

valet 2014 styrs kommunen av två minoriteter. Den större minoriteten består av Moderaterna, 

Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna med 15 mandat. Den mindre minoriteten in-

nehar 14 mandat och består av Socialdemokraterna, Knivsta.Nu, Miljöpartiet och Vänsterpar-

tiet. Sverigedemokraterna har två mandat i kommunfullmäktige, men står utanför båda samar-

betena (Knivsta kommun, 2014a). 

 

Nacka kommun ligger i Stockholms län, mellan Stockholms kommun och Värmdö kommun. 

Det som idag är Nacka kommun har varit bebott länge. Nacka nämns första gången i början av 

1500-talet då ett bruk anlades och fick namnet Nacka kvarn efter ett landmärke i området 

(Nacka kommun, 1999a). Under 1800- och 1900-talen växte Nacka och nya gods och industrier 

lokaliserades till kommunen (Nacka kommun, 1999b). Den nuvarande Nacka kommun bildades 

år 1971 då Nacka stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun slogs ihop till en kommun 

                                                 
1 Uppgiften är från SCB:s statistik om folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31 december 2014. 

Se www.scb.se 

2 Uppgiften är från SCB:s statistik om befolkningens medelålder efter region, kön och år från 2015-01-01. Se 

www.scb.se 
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(Andersson, 1993). I Nacka kommun bor det 96 000 invånare och kommunen har en stor folk-

ökning.3 År 2014 hamnade Nacka kommun på en tiondeplats gällande befolkning med lägst 

medelålder. Kommunen har styrts av borgerliga majoriteter – med Moderaterna i ledningen – i 

minst 30 år (P4 Stockholm, 2012). Sedan valet 2014 styrs kommunen av en majoritet bestående 

av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna (Nacka kommun, 2014). 

 

Området i dagens Botkyrka har varit bebott sedan många årtusenden. Botkyrka har fått sitt 

namn av helgonet Sankt Botvid som hade sitt föräldrahem i området under 1000-talet. Från 

1700-talet och framåt var Botkyrka starkt präglat av industrin som lokaliserats dit. I mitten av 

1900-talet var kommunens befolkning relativt liten med cirka 20 000 invånare. Under 1970-

talet genomfördes en snabb expansion inom kommunen då nya bostadsområden växte fram. År 

1972 slogs Botkyrka kommun ihop med en närliggande Grödinge kommun. Även nuvarande 

Salems kommun var en del av denna storkommun under en åttaårsperiod från 1974 till 1982 

(Botkyrka kommun, 2013). Idag bor det strax under 89 000 invånare i kommunen och det sker 

än idag en stor folkökning.4 Botkyrka håller en tredjeplats gällande lägst medelålder i landet. 

Botkyrka kommun styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet (Botkyrka kommun, 2015). 

 

2.3 Planstudier 

För att undersöka kommunernas syn på barn, deras metoder för deltagande samt vilket avtryck 

barns åsikter får i den fysiska planeringen så genomfördes en studie av de utvalda kommunernas 

plandokument. De typer av plandokument som studerats är översiktsplaner, fördjupade över-

siktsplaner, planprogram och detaljplaner. De översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner 

som analyserats är framtagna under de senaste tio åren. De resterande plandokumenten är häm-

tade från kommunernas nämndhandlingar från perioden januari-juni 2015. 

 

Planhandlingarna studeras för att ge insikt i frågan om barns deltagande i planprocessen, men 

själva handlingarna är av underordnat intresse. De har bara en stödjande roll för att göra det 

lättare att förstå något annat. Robert E Stake kallar denna typ av instrumentell fallstudie för en 

”kollektiv fallstudie” (Stake, 1994). Abdul Khakee (2000) menar att utvärdering och planering 

är oskiljaktiga, eftersom planeringen förutsätter att den blir utvärderad. Inom denna studie görs 

en ex ante-utvärdering, vilket innebär att det görs en framåtblickande analys som i förväg be-

dömer resultaten av ett särskilt beslutsfattande. Khakee menar att det finns ett antagande om att 

planer som en gång antagits kommer att genomföras automatiskt. Detta antagande är dock fel-

aktigt, vilket dels beror på att det ofta inte är samma myndighet som ansvarar för planerandet 

som genomförandet och dels på att lagstiftningen samt planeringsvillkoren ständigt förändras. 

                                                 
3 Uppgiften är från SCB:s statistik om folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31 december 2014. 

Se www.scb.se 

4 Uppgiften är från SCB:s statistik om folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder 31 december 2014. 

Se www.scb.se 
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Enligt Khakee har det i planeringsforskningen framkommit tre olika metoder för att läsa planer. 

Den första metoden utarbetades av Mandelbaum (1990) som anser att planer skildrar ett drama 

med många aktörer. Den andra metoden är utarbetad av Tett och Wolfe (1991) som menar att 

planer förenar rationell retorik och en mångfald av åsikter. Den tredje och sista metoden är 

framtagen av Healey (1993) som anser att planer är en produkt av en demokratisk diskurs 

(Khakee, 2000). 

 

För att studera planhandlingarna i denna studie har Healeys metod valts, eftersom den enligt 

Khakee är väl lämpad till att göra kvalitativa och detaljerade studier av planer. Healey har in-

spirerats av det postpositivistiska synsättet och anser bland annat att plantexter återspeglar rå-

dande samhällsstrukturer. I en plan kan det finnas en eller flera olika diskurser, som alla för-

medlar olika maktrelationer. Genom kritisk analys av plantexten går det att utröna planens 

egentliga syfte (Khakee, 2000). 

 

Enligt Healey ska följande moment beaktas vid läsning av plandokument: 

1. Kontexten: Klargörandet av särskilda samhällsstrukturer och sociala relationer. 

2. Planens format: Syfte, visioner, uppläggning samt i vad mån plantexten är så pass kom-

plett att planeringsmyndigheten inte måste kontaktas för ytterligare information. 

3. Ekonomi: Ekonomiska föreställningar, villkor för näringslivet, sysselsättningsproblem, 

sociala prioriteringar, konflikter, tillväxt och miljöintressen 

4. Diskurs och diskursarena: Plantextens språk, behandling av tekniska frågor, målgrupper 

och diskursnätverk. 

5. Kommunikativa egenskaper: Klarhet i text, hantering av oklarheter samt förvrängning 

och undertryckandet av fakta, förtydligandet av policyfrågor, textens tillgänglighet. 

6. Maktrelationer: Otydlighet i målen som ett sätt att dölja maktlöshet, formell respektive 

verklig inställning till allmänintresse respektive marknadens intresse, planens befogen-

heter i ekonomiska, sociala och bebyggelsefrågor (Khakee, 2000, s. 65). 

 

Planstudierna inleddes med en genomgång av kommunernas hemsidor, där planhandlingar från 

januari till juni 2015 laddades ner. Dessa planhandlingar bestod av protokoll, översiktsplaner, 

fördjupade översiktsplaner, strukturprogram, strategidokument, planprogram, handlingsplaner, 

detaljplaner, samrådsredogörelser, startpromemorior, rapporter andra olika beslutsunderlag. 

Förutom planhandlingar har även olika informationsbroschyrer studerats. Genom en översiktlig 

studie kunde de planhandlingarna som explicit nämnde barn väljas ut. I varje dokument gjordes 

en sökning efter ”barn”, ”barnperspektiv” och ”lek”. Detta är ett bra sätt att se hur ofta barn 

lyfts fram i plandokumenten. De dokument som fick träffar valdes ut för djupare analys. Från 

Knivsta kommuns kommunstyrelse och samhällsutvecklingsnämnd valdes 22 planärenden ut 

för studien. Från miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun studerades 39 planären-

den. Från Botkyrkas samhällsbyggnadsnämnd blev resultatet 42 planärenden. Utifrån Healeys 

metod gjordes en djupanalys av dokumenten med fokus på planernas kontext (1), diskurs och 

diskursarena (4) samt maktrelationer (6), men hänsyn togs även till resterande moment i Healys 
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metod. Det bör även klargöras att det har varit svårast att hitta material från Nacka kommun. 

Det var sällan någon av de termer som eftersöktes gick att finna. Ifall de hittades var de även i 

fel kontext. Det var lättare att hitta relevant material bland Knivstas och Botkyrkas handlingar. 

 

Därutöver utgör de studerande plandokumenten en produkt av den kontext i vilken de tillkom-

mit. Detta gör att det är svårt att förstå helheten utan att tillfråga andra källor som skapats eller 

deltagit inom samma kontext. Till exempel nyhetsartiklar eller muntliga källor från politiker 

och tjänstepersoner. 

 

2.4 Intervjuer 

För att få en djupare förståelse för hur kommunerna arbetar med barns deltagande i den fysiska 

planeringen gjordes intervjuer med fem kommunala tjänstepersoner. Särskilt intresse lades vi 

tjänstepersonernas egna uppfattningar om hur arbetet sköts inom kommunen. Ambitionen var 

från början att genomföra intervjuer med åtminstone en person från varje kommun. För att för-

bereda detta togs en första kontakt genom e-post, bestående av information om studien samt 

fyra inledande frågor för dem att besvara: 

 

 Hur arbetar er kommun med att implementera barnkonventionens kapitel om delta-

gande i den fysiska planeringen? 

 Arbetar ni aktivt med att inkludera barn i samrådsprocesser eller genom andra meto-

der? I så fall, hur? 

 Finns det några exempel på projekt som ni anser att ni har lyckats extra bra med för att 

ta till vara barns deltagande? 

 Finns det en tjänsteperson som är ansvarig för barns deltagande i planeringen inom er 

kommun, hur arbetar hen i så fall? 

 

E-postbrevet skickades till kommunernas statsbyggnadsförvaltningar eller motsvarande, om det 

inte fanns adresser direkt till förvaltningen skickades mailet till kommunens allmänna adress 

istället. Dock så var det bara Botkyrka kommun som visade intresse och hade möjlighet av att 

genomföra en intervju på plats. Från resterande kommuner fick jag skriftliga svar på mina frå-

gor över epost. Därmed genomfördes endast en gruppintervju med två tjänstepersoner från Bot-

kyrka kommun. Dessa var Åsa Anderljung som är kultursekreterare vid fritidsförvaltningen och 

Raad Al Khafagy som är planarkitekt vid stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Intervjun var kvalitativ och genomgående halvstrukturerad, det vill säga att den är inriktad på 

de intervjuades ståndpunkter samt bestod av en rad olika öppna frågor som på förhand hade 

bestämts (Bryman, 2011). Baserat på Holstein och Gubriums metod ”active interview” var frå-

gorna kortfattat formulerade i intervjuguiden, för att sedan vidareutvecklas under intervjutill-

fället. Syftet var att skapa en utgångspunkt för intervjun. Frågorna ställdes till de intervjuade 

och deras svar ledde in intervjun på nya vägar som inte var förbestämda (Holstein, Gubrium, 

1995). Intervjuguiden bestod av följande frågor: 
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1. Vilken roll har du inom förvaltningen?  

i. Hur hamnade du här? 

2. Hur ser din erfarenhet ut med att jobba med barns deltagande? I vilka projekt har du 

jobbat med barns deltagande? 

i. Barnperspektiv eller barns perspektiv? Hur tänker du kring det? 

ii. Varför involvera barnen i planerandet? 

iii. Vilka metoder använder du för att ta del av barns perspektiv? 

a. Vad har fungerat bra/dåligt? 

iv. Vilka är det som deltar? Bakgrund, kön, ålder? 

3. Vilket genomslag får barns åsikter i det färdiga projektet? 

i. Hur väger du barns intressen gentemot motstridande intressen? 

4. Tror du att arbetet kan förbättras? Hur i så fall? 

 

Intervjufrågorna är listade i kronologisk ordning, baserat på denna studies frågeställningar. In-

tervjun genomfördes på de intervjuades arbetsplats och varade i en timme. De intervjuade sva-

rade utförligt på majoriteten av frågorna. Deras beskrivningar och resonemang följdes upp med 

följdfrågor och olika resonemang.  

 

Det finns flera nackdelar med att endast föra konversationer över e-post. Svaren som mottags 

behöver inte vara den andre partens personliga åsikter, utan kan vara sammanställningar av 

kommunernas egna riktlinjer. Det är också svårt att återkoppla efter att ha mottagit svar på 

frågorna. Den direkta responsen som förekommer i ordinära intervjuer går inte att reproducera. 
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3. BARN OCH BARNBEGREPPET 

 

I detta kapitel görs en redogörelse för olika definitioner av barn och hur dagens syn på barn och 

barndom växt fram, vilket har varierat över både tid och rum. Definitionerna skiljer sig dessu-

tom åt beroende på sociala, ekonomiska, politiska, juridiska eller kulturella omständigheter 

(Skelton, 2007). 

 

Den definition av ”barn” som denna studie utgår ifrån är hämtad från FN:s konvention om 

barnets rättigheter, eller barnkonventionen. Den innebär att barn är de personer som är under 

18 år, ”[…] om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.” (UNICEF, 

1989, s. 4). Förenta nationernas medlemsstater har gemensamt genom konventionen beslutat 

att barn ska ges särskilda rättigheter, samt ger de vuxna skyldigheter att tillförsäkra barnet dessa 

rättigheter. Utifrån denna definition ska myndigheter och beslutsfattare arbeta för att se till att 

barnens rättigheter införlivas i policyarbetet och beslutsfattandet (UNICEF, 1989) 

 

Vägen mot barnkonventionen inleddes år 1923 av Rädda barnen när de antog Deklarationen 

om barns rättigheter. Konventionen skrevs av barnrättsaktivisten och grundaren av Rädda bar-

nen Eglantyne Jebb. Deklarationen behandlade grundläggande rättigheter för barn med beto-

ning på att ”alla barn har rätt till skydd och omsorg”, oavsett ”ras, kön och religion” (Myndig-

heten för internationella adoptionsfrågor, 2009). Rädda barnen arbetade därefter för att Nation-

ernas förbund skulle ställa sig bakom dess intentioner, vilket skedde ett år senare. År 1948 antog 

FN deklarationen om mänskliga rättigheter. Endast ett kapitel behandlar barn och deras rättig-

heter, vilken lyder att alla barn har rätt till särskilt skydd. Nio år senare, 1959, antog FN:s ge-

neralförsamling Deklarationen om barns rättigheter. Denna deklaration vädjar till både en-

skilda, familjer, organisationer och myndigheter att erkänna barnets rättigheter. Flera av dessa 

rättigheter ligger till grund för de som senare skulle komma att ingå i barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2015. James and Prout, 1997). Dessa deklarationer tenderade att fokusera 

på mål kopplade till praktiskt stöd och vård av barn, och då särskilt i kristider. Tyngdpunkten 

låg på försörjning och skydd, medan barnens rättigheter och deltagande knappt nämndes (Skel-

ton, 2007). 

 

Det första utkastet till barnkonventionen lades fram 1978 av Polens regering. Året därefter till-

satte FN en arbetsgrupp bestående av regeringsrepresentanter, grupper från civilsamhället och 

fristående experter som skulle arbeta vidare med utkastet. Arbetet höll på fram till 1989 då 

resultatet presenterades i förslaget till barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2015) 

 

Barnkonventionen upprepade vikten av försörjning och skydd, men introducerade också barns 

deltagande som en ny aspekt. Barns deltagande är inte hänvisat till ett separat avsnitts i doku-

mentet, utan finns genomgående i hela konventionen. En rad debattörer har hävdat att detta har 

varit det mest radikala bidraget till konventionen, och att det är en del i ett paradigmskifte om 

samhällets syn på barn (Skelton, 2007). 
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Till skillnad från andra förbisedda grupper som kämpat för utökade rättigheter är det i detta fall 

främst en annan grupp än den egna som kämpat för barnens rättigheter, och således inte barnen 

själva. Barns rättsstatus är en stor utmaning som är kopplad till barns rätt i relation till vuxna; 

att barn får fler rättigheter får också konsekvenser för de vuxnas rättigheter (Brannen & 

O’Brien, 1995). 

 

3.1 Barnbegreppets utveckling 

Barn och barndomen har haft en skiftande betydelse genom historien. Ibland har barn ansetts 

vara små vuxna – det vill säga som mindre erfarna vuxna – medan barndomen under modern 

tid fått en allt viktigare roll i samhället. 

 

Den franske historikern Philippe Ariés uppmärksammade genom sina studier att det redan un-

der antiken ansågs att yngre personer behövde någon form av uppfostran innan de blev fullvär-

diga att delta i samhället. Detta synsätt försvann senare under medeltiden, då barnen fördes 

samman med de vuxna så snart de ansågs klara sig utan sina mödrar eller ammor. De gick genast 

in i vuxenvärlden och barnen delade lek och arbete med sina kamrater, unga som gamla. Famil-

jen fyllde främst en funktion: Den garanterade överförandet av liv, egendom och namn. Det 

medeltida samhället hade ingen betydande uppfattning om barnuppfostran, vilket innebar att så 

fort ett barn avvants sin familj ansågs detta tillhöra vuxenlivet (Ariès & Krook, 1982). 

 

Från och med 1400-talet, men främst under 1500-talet återuppväcktes intresset för fostran. Det 

var de religiösa moralisterna som såg behovet av en tydlig barnuppfostran i deras kamp mot det 

medeltida samhällets anarki. Deras kamp var framgångsrik, och fortsättningsvis ansågs det att 

barnet inte var redo för vuxenlivet utan att ha genomgått en särskild behandling – ”karantän” – 

innan barnet fick förenas med de vuxna. Familjen fick därmed i uppgift att även vara en mora-

lisk och andlig institution. Under 1600-talet växte det moderna barnbegreppet fram. Dåtidens 

föräldrar nöjde sig inte längre med att sätta barn till världen och ge den förstfödde tryggad 

ställning i samhället. Istället skulle alla barnen få träning för livet, vilket innebar att skolan 

skulle utbilda dem. Skolan stängde in barnet – som förr varit fri – och drog undan dem från de 

vuxnas samhälle (Ariès & Krook, 1982). 

 

Ett allt strängare system växte fram under 1700- och 1800-talen. Barnens frihet begränsades 

ännu mer och de fick samma bestraffningar som tidigare endast brottslingar från de lägre sam-

hällsklasserna utsattes för. Vilket ansvar som låg på familjen förändras under 1700-talet, vilket 

resulterade i att en allt tydligare gräns mellan familjen och samhället upprättades (Ariès & 

Krook, 1982). Mot slutet av 1800-talet uppkom en förståelse för att endast ett statligt ingripande 

kunde garantera en barndom för alla barn. I början av 1900-talet – då obligatorisk utbildning 

för barn blev vanligare – skapades separata utrymmen för barn och vuxna. Genom utbildningen 

ville samhället göra barnen till exemplariska medborgare. Detta ledde till att medborgarskap 
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blev något som endast vuxna hade rätt till, och att det var dit barnen förväntades nå efter full-

bordad utbildning (Jans, 2004). Under samma tid belyste Ellen Key många av de bristfälliga 

villkor barn levde under i skriften Barnets århundrade. Dessa idéer inspirerade pedagogen Ja-

nusz Korczak som blev en central person i arbetet med barns rättigheter. Kortczak lyfte fram 

barn som individer. Han menade att alla människor har lika stort värde oavsett ålder. Dessutom 

menade han att barn inte befinner sig på ett lägre utvecklingsstadium, de har bara mindre erfa-

renheter än vuxna (Lindgren, 2003). 

 

I boken Den moderna barndomen och barns vardagsliv lyfter Halldén fram två skilda bilder av 

barn som vuxit fram under 1900-talet, den ”romantiska synen” på barnet och bilden av det 

”kompetenta barnet”. Den ”romantiska” bilden av barn framställer barnet som en kontrast till 

vuxna. Där vuxna och barn är två dikotomier. Barnet blir ”den andre” – en varelse som varken 

är rationell, beräknande eller planerande (Halldén, 2007, Kallio, 2007). I motsats till den ”ro-

mantiska synen” finns bilden av det ”kompetenta barnet”. Enligt detta synsätt har barn en in-

blick i olika sammanhang, vilket kan vara främmande för vuxna. Detta barn är rationellt och 

socialt kapabelt att veta vad det behöver. Detta barn är inte en motpol till den vuxne, utan anses 

vara väldigt lik den vuxne, med rättigheter och en förmåga att agera i samhället. Vuxnas bemö-

tande av barn är styrt av deras föreställningar om barns kompetens och barns behov (Halldén, 

2007). 

 

3.2 Vuxnas syn på barn 

Att förstå världen utifrån barns synvinkel innebär att träda in i en redan etablerad social värld 

som tolkas av både barn och vuxna. Skivenes och Strandbu menar att inom de flesta väster-

ländska samhällen är normen att barndomen ska vara en glad, sorglös och skyddad fas i livet. 

De anser att vuxna som ser tillbaka på sitt liv ofta nämner att deras barndom och relation till 

föräldrarna var väldigt bra, vilket ges uttryck åt i vuxnas önskan att skydda sina barn. Skivenes 

och Strandbu anser att barn självklart måste skyddas, men att skydd inte ska stå i vägen för 

deras utveckling (Skivenes & Strandbu, 2006). Halldén menar att den ”romantiska synen” på 

barndomen gör att barnet blir en symbol för något som både är åtråvärt och samtidigt oönskat 

för vuxna. De längtar tillbaka till barndomen, samtidigt som de ser perioden som något hotfullt 

och okontrollerbart (Halldén, 2007). 

 

Den finns en uppenbar konflikt mellan att se barn som en homogen grupp och som olika indi-

vider inom en grupp. Halldén menar att det är svårt att prata om barn som en enhetlig kategori. 

En treåring och en femtonåring delar båda på etiketten ”barn”, men deras storlek, fysiska styrka 

och mentala förmåga kan väsentligt skilja dem åt. Halldén tycker att det finns en viss oklarhet 

i vad som egentligen förenar dem, eftersom deras erfarenheter oftast är helt skilda. Vidare skri-

ver hon att en av de bärande idéerna inom den nya barndomsforskningen är att barnet ska förstås 

i relation till vilken tid och på vilken plats barnet växer upp. Barndomen är alltid situerad och 

studier av barn måste ta deras individuella egenskaper i beräkning. De har alla olika ålder, kön, 

klass, etnicitet och geografisk hemvist. Utifrån dessa egenskaper påverkas barnet hur det blir 
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bemött i ett visst samhälle (Halldén, 2007). Brannen och O’Brien anser däremot att individua-

liseringen av gruppen barn i och för sig leder till att barn kan göra fler egna val, men möjlig-

heterna till val är alltmer standardiserade i det moderna samhället (Brannen & O’Brien, 1995). 

 

Det är även svårt att tala om en gemensam bild av barn bland vuxna, eftersom även gruppen 

vuxna är heterogen. De kan alla ha olika synsätt som påverkar deras bild. De vuxnas bild vari-

erar också beroende på hur gammalt barnet är, ifall det är yngre eller äldre (Lindgren, 2003). 

Vuxna skapar konstruktioner om ”barn” och ”barndom” utifrån sina egna minnen av barndo-

men. Deras förståelse utgår från hur barndomen var när de var barn, vilken utspelade sig i en 

annan tid och på en annan plats (van der Burgt & Cele, 2014). För att förstå barn menade Kor-

czak att vuxna bör revidera sina förväntningar och förhållningsätt till barns förutsättningar. Han 

menade att kommunikationen mellan barn och vuxna är central för att skapa respekt för 

varandra (Lindgren, 2003). 

 

3.3 ”Beings” och ”becomings” 

Ett vanligt synsätt bland både beslutsfattare och allmänhet är att barn anses vara ”becomings”, 

det vill säga att de inte är fullvärdiga personer, eller ”beings” förrän de ”växt upp” (Skelton, 

2007, Simpson, 1997). Brady och Engelbert är inne på samma spår i Childhood Matters där de 

menar att samhällets fokus på utveckling och framsteg gjort barn beroende av vuxna och för-

passat dem till ”väntrum” – där de väntar på att själva få bli vuxna – istället för att bara få vara 

barn (Brannen & O’Brien, 1995). Lee (2001) lägger fram en alternativ betydelse där både barn 

och vuxna är på väg någonstans. Varken barn eller vuxna är ”färdiga”, utan de utvecklas hela 

tiden. Han menar att både vuxna och barn är ”beings” och ”becomings” samtidigt. Både barn 

och vuxna är beroende av någon annan, vilket får följden att barns ställning som beroende tonas 

ner (Halldén, 2007). 

 

I Children, Young People, UNICEF and Participation skriver Skelton att det är en viktig utma-

ning att få vuxna att erkänna barn som ”beings” i motsats till ”becomings”. Hon lyfter fram att 

barn ser sig själva som ”beings” i nuet. De vill ha förändring i nutid – för vilka de är nu – och 

inte för vilka de kanske blir i framtiden (Skelton, 2007). Sedan barnkonventionen antogs år 

1989 har det skett ett skifte i retoriken. Barn har börjat få en ny status som ”beings” istället för 

”becomings”, särskilt bland beslutsfattare (Kjørholt, 2004, Skelton, 2007). 

 

Anna Singer skriver i sin avhandling att det träder fram två bilder av barn i den svenska lag-

stiftningen: Dels en individ som inte är kompetent nog att fatta egna beslut, utan är i behov att 

någon annan fattar beslut utifrån barnets bästa, och dels en individ som har rätt till självbestäm-

mande och rätt att få sina intressen tillgodosedda. Singer menar att barnkonventionen har för-

stärkt de två inställningarna, eftersom svensk lag och barnkonventionen har producerats inom 

olika rättstraditioner. Barnkonventionen är skapad inom en tradition där individens kompetens 

i samhället är central, medan svensk rättstradition bygger på att individens behov sätts i relation 
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till samhällets intressen. Resultatet har blivit en ”kluven inställning till barns rättsliga ställning” 

i Sverige (Singer, 2000). 

 

3.4 Mot en ny definition 

Barndomsforskning har under de senaste årtiondena utvecklats till att inte bara studera barnen 

som individer, utan också den politik som råder i olika sammanhang (Halldén, 2007). Halldén 

menar att den nya barndomsforskningen har genomgått en utveckling som kan liknas med ut-

veckling för kvinnoforskningen. Från att från början handlat om att ge röst åt en grupp som i 

forskningssammanhang varit marginaliserad, har det sedan utvecklats teorier som tillämpats i 

praktiken (Halldén, 2003). 

 

I början av nittiotalet påbörjades ett nytt paradigm för barndomsforskningen. Detta paradigm 

innebar ett nytt synsätt för att betrakta barn, och som senare kommit att bli det rådande para-

digmet inom barndomsforskningen. Inom antologin Constructing and Reconstrucing Child-

hood redogör Allison James och Alan Prout (1997) vad detta paradigm innebär, de menar att 

de viktigaste funktionerna i paradigmet är som följer: 

 

1. Barndom ska förstås som en social konstruktion, vilket gör det omöjligt att betrakta barn 

som enbart ett biologiskt fenomen. I alla samhällen finns det barn, men deras biologiskt 

givna egenskaper betyder olika saker i olika samhällen. Barndomen ges därför betydelse 

genom kulturellt bestämda regler och sociala överenskommelser. 

2. Barndom är en variabel och kan därför aldrig särskiljas från andra variabler som klass, 

kön och etnicitet. Barn kan inte betraktas som något generellt, utan ges alltid en viss 

betydelse inom ett samhälle. 

3. Barns sociala relationer och kulturer är värda att studera i sin egen rätt, oberoende av de 

vuxnas perspektiv och bekymmer. Barndomen ses inte som en transportsträcka mot ett 

vuxet liv, utan barndomen är intressant i sin egen rätt. 

4. Barn är inte endast passiva mottagare av kultur, utan måste beaktas som aktiva i skap-

andet av sina egna sociala liv, liven omkring dem och i samhällena de lever i. 

5. Etnografi är en speciellt lämplig metod för att studera barndomen. Den gör att barnen 

får ett mer direkt inflytande och deltagande inom forskningen, och genom forskningen 

ska makt ges till barnen. 

6. Att proklamera ett nytt paradigm för barndomsforskning innebär också att delta i rekon-

struktionen av barndomen i samhället (James & Prout, 1997, s. 8). 

 

Detta nya paradigm innebär att barn inte längre ses som passiva mottagare som är beroende av 

de vuxnas omsorg, utan de skapar sina egna liv. Synen på barndomen som en social konstrukt-

ion innebär att dess mening kan förändras över tid. Skelton (2007) anser emellertid att det är 

väsentligt att barn inte ses som så pass kompetenta att vuxna avsäger sig allt ansvar över dem, 

eftersom barn också behöver skydd. Hon menar att bara för att vissa barn deltar och visar på 

social kompetens betyder det inte att de klarar sig utan beskydd. 
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Kallio (2007) argumenterar för att barn ska ses som politiska aktörer i det vardagliga livet, 

eftersom barn är i en ständig kamp med politiken genom sina kroppar (Kallio, 2008, Cele, 

2013). Hon menar att barn saknar de politiska rättigheterna och positioner som vuxna tar för 

givet och att barn är varken fullvärdiga medborgare eller medlemmar i samhället ur en strikt 

politisk mening. De antas snarare vara inkompetenta enligt allmänt erkända politiska skalor. 

Det finns å andra sidan vissa arenor där barn och unga tagits upp som medlemmar, till exempel 

elevråd och ungdomsfullmäktige. Kallio menar att barn har olika taktiker för att påverka in-

stitutionella förhållanden som de inte instämmer med. För att hantera situationer som de inte 

gillar kan de förneka, kringgå, ignorera, sluta kommunicera, glömma och kämpa emot. Ifall de 

håller med kan de använd andra taktiker, såsom att inordna sig, justera och anpassa sig till den 

rådande ordningen. Kallio anser att barnens egna riktlinjer och de riktlinjer som riktar sig till 

dem gör att deras individuella kroppar utvecklas till sociala kroppar. Genom vardagslivets för-

faranden utvecklas barn till vuxna (Kallio, 2007). 

 

Simpson argumenterar däremot för att definitionen att alla under 18 år är barn inte är lämplig. 

Istället menar han att en bättre definition är att fokusera på individens utvecklingsnivå, vilket 

innebär att de som inte ännu nått fram till intellektuell eller social mognad, ska anses vara barn. 

Simpson anser att fördelen med denna definition är att den inkluderar personer som behöver 

stöd och vägledning för att fatta beslut som berör dem själva. Simpson menar att en sådan de-

finition rimmar bättre med hur samhället ser på barn i praktiken, där äldre barn har mer själv-

bestämmanderätt än yngre (Simpson, 1997). 

 

I detta kapitel har vi sett att det finns en mångfasetterad bild av barn och barndomen. Den defi-

nition av barn och barndomen som James och Prout beskriver är den definition som denna 

studie framöver kommer utgå ifrån. 
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4. BARNETS PLATS I DET OFFENTLIGA RUMMET 

 

Barns exkludering i den fysiska miljön har betydelse, och forskningen visar att allt fler barn 

växer upp i urbana miljöer (Cele & van der Burgt, 2015). Barn påverkas mer av den fysiska 

miljön än vuxna (Engwall, 1998). Det är i det offentliga rummet barn lär sig om samhället, 

utforskar det, observerar och anammar dess värden, samt skapar ett sammanhang (Freeman, 

2006). Barn är dessutom de mest frekventa användarna av det offentliga rummet för fritidsän-

damål, (Williams, 1995. Taylor och Percy-Smith, 2008, s. 390) och bidrar bland annat till att 

skapa folkliv på våra städers gator (Chawla, 2002, Christensen och O’Brien, 2003). 

 

Barn utforskar hur de, deras hem, deras gata och deras kvarter passar in i samhället (Freeman, 

2006). Det offentliga rummet har flera hinder som begränsar barns tillgång till densamma. 

Barns tillgång till utrymme för lek och rekreation är begränsat och ibland svåråtkomligt (Cele 

& van der Burgt, 2015). I likhet med de yngre barnen, behöver även de äldre barnen ytor för 

aktiviteter, bland annat mötesplatser som vuxna inte kontrollerar (Simpson, 1997). Gatan som 

en del av det offentliga rummet är ockuperad av de vuxna, bland annat på grund av dagens 

biltrafik, som tar upp en stor del våra samhällens yta (Halldén, 2007).  

 

I detta kapitel görs en redogörelse av litteraturen kring vilket utrymme barn får och tar i den 

fysiska miljön och varför det är viktigt att barn deltar i samhällets planering. 

 

4.1 Nittonhundratalets samhällsplanering 

Under mitten av 1900-talet var samhällets planerare starka förespråkare av idén om att dela in 

det urbana utrymmet i olika zoner (Freeman, 2006). Modernismen påverkade den svenska sam-

hällsplaneringen till att placera biltrafiken i första hand när nya transportsystem skulle utformas 

(Gummesson, 2005). Detta ledde till en utveckling där förorter, externa köpcentrum och andra 

verksamheter lokaliserades med långa avstånd emellan. Claire Freeman menar att den detta har 

lett till att barns liv blivit splittrat i både tid och rum (Freeman, 2006, Engwall, 1998).  

 

I samband med sextiotalets intensiva bostadsdebatt började barns förhållande i den fysiska mil-

jön uppmärksammas på allvar i Sverige (Rasmusson, 1993). Barnens bostadsmiljöer fick stark 

kritik av forskarna, som menade att de bland annat var slitna, tråkiga, otillgängliga och farliga. 

Forskarna kritiserade särskilt de begränsade möjligheterna till lek (Nyström, 2003). Freeman 

anser att de bostadsmiljöer som byggdes under 50- och 60-talen inte kan anses vara barnvänliga, 

och att dessa byggnader än idag skadar barns liv (Freeman, 2006). Gummesson är inne på 

samma spår och menar att detta planeringsparadigm har minskat barnens rörelsefrihet och med-

fört stora risker för deras fysiska, psykiska och sociala hälsa (Gummesson, 2005). Deras kritik 

kan dock även appliceras på dagens fysiska planering som följer i samma spår. 
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På sjuttiotalet ökade intresset för barns villkor. Dessutom belyste forskningsrapporter och myn-

dighetsrapporter barns situation och villkor i det offentliga rummet, med fokus på barns aktivi-

teter inom bostadsområdet, skolområdet och på fritiden (Rasmusson, 1993). Kristina Engwall 

menar att barn spenderar större del av sin tid i sitt bostadsområde, till skillnad från vuxna (Eng-

wall, 1998). Julia Brannen och Margaret O’Brien menar att strukturen av 1900-talets bostads-

områden har lett till att den urbana barndomen tillbringas alltmer inomhus eller i bilen – på väg 

till en aktivitet eller vän (Brannen & O’Brien, 1995). Tvärt emot 1900-talets idé om separerade 

zoner, så förtätas idag många städer för att undvika utglesning, med konsekvens av att öppna 

ytor exploateras. Cele och van der Burgt menar därför att det är ytterst relevant att säkerställa 

att planeringsmetoder utförs på ett sätt som beaktar barnens bästa (Cele & van der Burgt, 2015).  

 

4.2 Barns miljöer och deras kompetens i det offentliga rummet 

I barns närmiljö ges barn möjligheter och begränsningar gällande deras upplevelser, aktiviteter 

och erfarenheter (Gummesson, 2005). Engwall (1998) anser att det är viktigt med stimulerande 

miljöer i barns närområde, med fokus på lekplatser. Barn är de som oftast nyttjar lekmiljöer, 

och därför bör deras kunskap utnyttjas i planeringen av sådana. Ett flertal undersökningar om 

barns lekvanor har visat att barn gärna uppehåller sig och leker på platser där det händer mycket 

och där det finns möjlighet att något intressant kan. Kvaliteten på uteaktiviteterna påverkas i 

stor uträckning av den fysiska planeringen (Gummesson, 2005), och genom att skapa nya me-

toder för hur den fysiska miljön utvecklas kan barn få ett tryggare offentligt rum att vistas i 

(Brannen & O’Brien, 1995). 

 

Lindgren (2003) menar att vuxna oftast endast ser sin egen vardag, vare sig det är en förälder 

eller planerare. De har svårare att sätta sig in i barns situation. Barns relation till det offentliga 

rummet är starkt kopplad till hur kompetens definieras. Barn konstrueras i relation till vuxna, 

där barn inte anses kompetenta nog att själva navigera i det offentliga rummet utan de vuxnas 

hjälp, medan vuxna är kompetenta nog att klara sig utan beskydd. Föräldrar kopplar ofta ihop 

kompetens med ålder, vilket bland annat visar sig genom att barnen får ökad rörlighet desto 

äldre de blir. Van der Burgt och Cele (2014) misstänker att det finns en ”underliggande upp-

fattning att ökad ålder medför större kompetens att hantera sin omgivning”. Dagens föräldrar 

anser att den urbana barndomen är farligare idag än när de var barn, och när skydds- och del-

aktighetsperspektiven står emot varandra, är det oftast skyddsaspekten som går före. Yngre barn 

anses inte kompetenta nog på grund av sin ålder, vilket innebär att de anses behöva mer skydd 

i det offentliga rummet (van der Burgt & Cele, 2014).   
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5. DELTAGANDE PÅ BARNS VILLKOR 

 

Idén om att barn och unga ska delta i sociala och kulturella sammanhang och institutioner – 

särskilt om de har en direkt inverkan på deras liv – har ökat under 1990-talet. Det har skapats 

fler möjligheter att engagera sig och barnen uppmuntras av samhället att delta (Skelton, 2007, 

Freeman et al., 2003, Hart, 1997, Freeman, 2006). Idag anser många planerare att det är viktigt 

att barn får möjlighet att delta i den fysiska planeringen (Freeman, 2006). Trots en växande 

mängd forskning visar hur och varför barn ska delta – samt visar på stöd från både samhälle 

och planerare – anser Knowles-Yanez (2005) dock att en stor del av den fysiska planeringen 

exkluderar barn från att delta. I detta kapitel görs en redogörelse över vilken syn på barn som 

genomsyrar den fysiska planeringen, vilket inleds med en historisk tillbakablick för att sedan 

gå in på problematik kring barns deltagande, olika begrepp kopplade till deltagande samt vägar 

framåt för ett bättre deltagande i den fysiska planeringen.  

 

Barns deltagande och inflytande fick ett allt större utrymme i forskningen och utvecklingsar-

betet under andra hälften av 1900-talet (Rasmusson, 1993). I arbetet med FN:s barnkonvention 

debatterades barns deltagande flitigt, och många stater reserverade sig mot artiklar i konven-

tionen som behandlade barns deltagande i frågor som rör dem. Dessa länder har efter konven-

tionens antagande haft svårt att förverkliga dessa artiklar i praktiken (James & Prout, 1997). I 

Sverige introducerades flera olika metoder – som hämtats från Storbritannien – för att lyfta fram 

barns egna synpunkter och ge barnen inflytande i samhällsplaneringen (Rasmusson, 1993). 

 

Sedan nittiotalet har barnperspektivet fått allt mer uppmärksamhet inom barnforskningen och i 

det politiska samtalet. Skivenes & Strandbu menar att detta är en konsekvens av det nya para-

digmet kopplat till synen på barn och barns rättigheter. Uppmärksamheten som riktas mot barn 

visar att barn förväntas, och har sådana förväntningar själva, att de ska ingå som deltagare i 

samhällsförändringar. Denna fokus på barns deltagande i den offentliga sfären kan härledas till 

den kulturella och politiska moderniseringen som skett i demokratiska stater. Rätten att delta 

och bidra till beslutsfattandet är en grundsten i det demokratiska samhället (Skivenes & 

Strandbu, 2006, Freeman, 2006). Sedan mitten av 1990-talet och framåt har barns rätt att bli 

rådfrågade i samhällsplaneringen blivit en allt viktigare fråga, till stor del beroende på att barn-

konventionen ratificerats av så pass många länder. Barn har i de flesta västerländska stater er-

känts av nationella, regionala och lokala myndigheter som en grupp med särskilda behov som 

ska rådfrågas i frågor som berör dem (Cunningham, Jones & Dillon, 2003). 

 

Mayo konstaterar att barns deltagande har blivit vardag i planeringen under 2000-talet, men att 

metoderna släpar efter retoriken. Hon menar att det i praktiken oftast innebär att barns delta-

gande reduceras till något fint att lyfta fram eller för att stärka de vuxnas sak, men att det fort-

farande är få vuxna som verkligen lyssnar på barnen (Mayo, 2001, Skelton, 2007). 
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5.1 Hinder för barns deltagande 

Genom forskningen har det framkommit ett antal hinder till att barns deltagande inte prioriteras 

eller når en särskilt hög kvalitet. Dessa hinder går att dela in i två grupper: hinder bestående av 

olika föreställningar samt olika hinder i det demokratiska systemet. 

 

Bland de hinder som bygger på olika föreställningar menar Knowles-Yanez att det finns förut-

fattade meningar om vem som är intresserad av planering, där barn inte anses vara särskilt in-

tresserade. Samtidigt finns det historiska föreställningar om barn, bland annat att de är själviska 

eller inte ses som tillräckligt kompetenta. Freeman, Nair och Sligo upptäckte i sin studie att 

barn inte ansågs vara värdiga att delta i planeringsprocesserna ifall de inte var passionerade, 

aktiva och altruistiska. Det fanns en förväntan att de skulle företräda alla barn och inte vara 

upptagna med sin egen personliga utveckling (Freeman, Nairn & Sligo, 2003. Knowles-Yanez, 

2005). Knowles-Yanez (2005) menar även att barn exkluderas från idén om medborgardelta-

gande – de ses inte som ”riktiga” medborgare – och har därför inte rätt att delta. Han anser 

också att många områden betraktas som platser skapade endast för vuxna, vilket innebär att 

barn inte anses beröras av dessa miljöer. Barns åsikter kan ofta ha svårt att bli hörda i den 

övergripande planeringen, vilket leder till att barnets bästa kommer ofta i andra hand. Barns 

intressen står ofta i motsats till andra starka intressegrupper som har större möjligheter att föra 

fram sina krav (Gummesson, 2005). Om barn behandlas som ”barn” är de inte lika villiga att 

deltaga, eftersom att bli behandlade som ”barn” implicerar att de inte har de nödvändiga kom-

petenserna eller erfarenheterna för att delta i planeringen (Freeman, Nairn & Sligo, 2003). 

 

Det demokratiska systemet är uppbyggt på ett sätt som inte gynnar barns deltagande. Ett över-

gripande hinder är att de flesta lokala styren är av hierarkisk struktur, där den beslutsfattande 

makten är koncentrerad mot toppen. Freeman, Nairn och Sligo menar att detta inte är ett system 

som barn och unga passar särskilt väl in i. Ett annat hinder är att höga krav på målstyrning och 

kvalitetssäkring innebär att beslutsfattare blir mer intresserade av mätbara åtgärder än åtgärder 

som är svårare att mäta, såsom barn och ungas delaktighet. Det är sällan det finns öronmärkta 

resurser för unga personernas delaktighet. De ekonomiska resurserna tenderar att fördelas för-

valtningsvis, men barn och unga överskrider ofta förvaltningsgränserna. Barns deltagande är 

inte nödvändigtvis dyrare, men det innebär andra typer av kostnader. De tidsramar som bestäms 

av finansiella och byråkratiska orsaker – till exempel när handlingar till nämndmöten ska vara 

utskickade till politikerna – påverkar möjligheten att involvera barn på grund av bristande re-

surser (Freeman, Nairn & Sligo, 2003). Skivenes och Strandbu anser att en stor utmaning gäl-

lande barns deltagande är deras språkkunskaper, som bland annat beror på ålder och mognads-

grad. Att som vuxen prata med ett barn kan leda till missförstånd för båda parter, samt förvirring 

för barnet. För barn är det inte bara det talade ordet som är kommunikation, utan också bete-

ende, gester, ton och ansiktsuttryck (Skivenes & Strandbu, 2006). 

 

Bland de kommunala förvaltningarna saknas det ofta nödvändig kunskap för att barn ska kunna 

delta på ett konstruktivt sätt. När medborgarna uppmuntras att delta är det ofta enligt etablerade 
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metoder, såsom utskott, offentliga möten, informationsbroschyrer och enkäter. Tendensen är 

att försöka passa in barn i dessa befintliga metoder, till exempel genom ungdomsråd (Freeman, 

Nairn & Sligo, 2003). Ungdomsråd är dessutom oftast utarbetade av vuxna med de vuxnas 

intresse i första hand. Dessa råd använder sig ofta av metoder som är väl anpassade för vuxna, 

men som inte nödvändigtvis fungerar för barn, och ännu sämre för barn som är mindre vältaliga 

eller är marginaliserade (Cunningham, Jones & Dillon, 2003). Även om det finns en vilja att 

integrera barnen i processerna, så leder det snarare till att de utestängs på grund av bland annat 

formaliserade diskussioner och svårtillgängliga forum (Ögren, 2003). Enligt Freeman, Nairn 

och Sligo är det därutöver många tjänstepersoner och politiker som inte har någon erfarenhet 

eller kunskap om hur de ska hantera situationer där de måste arbeta med barn i yrket (Freeman, 

Nairn & Sligo, 2003). Till synes finns det många olika hinder kopplade till barns deltagande i 

den fysiska planeringen. 

 

5.2 Fördelar och nackdelar med barns deltagande 

Flera skribenter anser att de största fördelarna med barns deltagande i den fysiska planeringen 

är att det utvecklar det demokratiska samhället, att barn lär sig använda sina medborgerliga 

rättigheter samt att det utgör en etapp i barnets personliga utveckling (Freeman, 2006, Skivenes 

& Strandbu, 2006, Cunningham m.fl., 2003). Frank menar även att barns deltagande gynnar 

samhällen genom att de ökar medvetenheten om problem i samhället, att det tar itu med ung-

domsproblem samt förbättrar livskvaliteten för alla i samhället. Barn är angelägna att få delta 

och drar ofta nytta av sitt deltagande, eftersom det ökar deras förmåga att delta i samhället 

(Frank, 2006). 

 

Cele (2006) tror att det finns en risk att barn inkluderas i planeringsprocessen endast på grund 

av att beslutsfattare instruerat planerare att göra så. En annan risk är att barns deltagande inte 

kommer att påverka planeringsprocessen och att barnen endast utnyttjas för sitt symbolvärde. 

Enligt Frank upplever barn också ofta att det finns bristande lyhördhet hos tjänstepersonerna 

(Frank, 2006). Cele bedömer att det viktiga är hur planerarna förhåller sig till barn. Att till 

exempel informera att barnen kommer ges inflytande – fast det inte stämmer – innebär att det 

skapas höga förväntningar som sedan leder till besvikelse när det inte visar sig stämma (Cele, 

2006). 

 

5.3 Barn som en heterogen grupp 

Gruppen barn är som vi tidigare konstaterat inte en homogen sammansättning av individer. Alla 

barn har olika bakgrund, behov och förutsättningar. Hart menar att det måste skapas möjligheter 

för alla barn att delta, oavsett deras kultur, klass, kön och funktionalitet. Han lyfter även upp att 

barns olika tankar och handlande måste uppmärksammas (Hart 1997). Barnkonventionen näm-

ner ingen undre gräns gällande ålder för när barn kan delta, utan alla barn ska kunna delta (Sel-

lers & Lindberg, 2002). Barnombudsmannens rapport På god väg? En studie av kommunernas 

arbete med barnkonventionen (2002) anser att det främst är äldre barn och ungdomar som in-

volveras i planeringsprocesserna. Det är få kommuner som har skapat former för deltagande 
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som passar yngre barn, vilket blir ett problem, eftersom även yngre barn har rätt att involveras 

i processer som rör dem. Planerare och politiker kan ha svårt att föreställa sig vilka metoder 

som kan användas för att involvera yngre barn. Barn är ofta inte låsta till samma uttrycksmedel 

som vuxna oftast är, utan kan använda metoder såsom målningar, foto, dans och modellbyg-

gande (Gummesson, 2005). 

 

Cele och van der Burgt (2015) menar att desto yngre barn är, desto mindre kompetens anses de 

besitta. Äldre barn anses som mer kompetenta eftersom de i större utsträckning kan förstå hur 

planering utförs, och kan i större utsträckning anpassa sig till planerarnas metoder. Simpson 

anser att yngre barn inte kan uteslutas ur planeringssammanhang på grund av att de inte lärt sig 

hur planeringsprocessen fungerar. Han menar att de yngre barnen måste uppmuntras att delta 

genom kreativa processer som baseras på deras färdigheter. Planering för yngre barn fokuserar 

på hur dessa kan skyddas i staden, medan planering för äldre barn fokuserar på hur staden kan 

skyddas från barnen. För äldre barn måste det skapas deltagandeprocesser där deras idéer be-

aktas (Simpson, 1997). 

 

5.4 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Hur barn ska involveras i planeringsprocessen är en ständigt pågående diskussion. Om barn ska 

involveras direkt eller indirekt, och hur deras åsikter ska tas hänsyn till är ständigt aktuella 

diskussionsämnen. Två begrepp som används flitigt av forskare, myndigheter och andra be-

slutsfattande organ är barnperspektiv och barns perspektiv. Begreppen används i många olika 

sammanhang, och ofta ges de båda begreppen samma betydelse. Samtidigt definieras deras be-

tydelse sällan bland beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar med fysisk planering (Gum-

messon, 2005, Lindgren, 2003). 

 

Begreppet barnperspektiv används på olika sätt i den allmänna debatten och i forskningen. Det 

finns ofta en politisk enighet om att hedra barnperspektivet. Skivenes och Strandbu (2006) anser 

emellertid att bristen på en tydlig definition är ett problem eftersom det öppnar för många olika 

tillämpningar av barnperspektivet. Ibland innebär begreppet vuxnas syn på barn, i andra fall 

handlar det snarare om hur barnen ser på sin egen tillvaro och sina villkor. Under andra förut-

sättningar handlar det om hur barn ser på sig själva och hur de själva är. En annan definition är 

att vuxna försöker förstå de världar barn lever i, och sedan uttala sig om vilka behov barn har 

(Qvarsell, 2003, Lindgren, 2003). Halldén menar att barnperspektivet syftar till att se till bar-

nens bästa och att arbeta efter deras villkor. Inom den beslutsfattande sfären innebär det att 

uppmärksamma konsekvenser som påverkar barn av politiska beslut (Halldén, 2003). Halldén 

menar vidare att barnperspektivet innebär att barnens behov prioriteras framför andra gruppers 

behov, för att verka för barnens bästa (Halldén, 2001). Qvarsell menar att en tillämpning av 

barnperspektivet kan ses som ett sätt att ”värna en tidigare underprivilegierad grupps intres-

sen” (Qvarsell, 2003). Lindgren anser att ”vuxnas syn på barn” är ett förenklat sätt att se på 

begreppet barnperspektiv. Detta eftersom det dels är svårt att tala om vuxna som en homogen 

grupp och dessutom kan en och samma vuxen ge olika besked beroende på vilket sammanhang 
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denne befinner sig i eller vad det är för barn som det handlar om. Det har betydelse ifall barnet 

är fem eller femton år samt om barnet befinner sig hemma eller i skolan (Lindgren, 2003). 

 

Även begreppet barns perspektiv kan ha olika betydelser. Halldén menar att det syftar till att 

försöka fånga upp barnens egna erfarenheter och att barnen själva deltar i processen (Halldén, 

2003, Halldén, 2001). Gummesson utvecklar detta och menar att barnen själva kartlägger och 

beskriver platser (Gummesson, 2005). Qvarsell menar att begreppet perspektiv kan ges olika 

innebörder. Det kan betyda position – som i utsiktspunkt – men även synsätt och teori (Qvarsell, 

2003). Halldén menar att skilja på barnperspektiv och barns perspektiv är som att skilja på 

barnkultur och barns kultur. Det handlar om vem som är subjektet, om det är barnen själva eller 

någon annan som företräder barnen (Halldén, 2003). Lindgren anser att barn ska inte bara be-

svara frågor, utan också ställa dem. Barn ska inte bara bli lyssnade på, utan även lyssna på andra 

barn och vuxna. Lindgren menar att barns perspektiv och barnperspektivet därav kan mötas i 

planeringen (Lindgren, 2003). 

 

I Storbritannien har ”deltagande” oftast tolkats i betydelsen att barn ska ha inflytande över be-

slut, vilket har lett till att deltagande likställs med dialog och konsultation. Tjänstepersonerna 

antas sedan tillgodose de behov som lyfts i dialogerna med barnen (Percy-Smith, 2010). 

Svenska beslutsfattare har varit inne på liknande definitioner. I Barnkommitténs slutbetänkande 

(SOU 1997:116) används begreppet barnperspektiv med betydelsen att barn ska sättas i fokus 

av vuxna, och att de vuxna ska försöka förstå barns situation. Att använda sig av ett barnper-

spektiv innebär att se ett barn som expert när det gäller deras situation, att se beslutsalternativ 

ur deras synvinkel och att analysera vilka följer ett visst beslut kan få för enskilda barn eller 

barn som grupp. Det är däremot de vuxna som till sist har ansvaret att fatta besluten (Gummes-

son, 2005). 

 

Skivenes och Strandbu har lagt fram ett eget förslag till en definition av ”barnperspektiv”. 

Denna definition består av tre aspekter uppdelat på två nivåer var. Den första delen av barnper-

spektivet är på strukturell nivå. Den handlar om barns rättigheter, deras ställning i samhället 

och deras juridiska skydd. Stater måste erkänna barn som rättssubjekt och implementera system 

som är anpassade efter deras behov och kompetenser, så att de kan vara deltagare i sina egna 

liv. Hur barns rätt till delaktighet underlättas genom medbeslutande och egenmakt är den cen-

trala egenskapen av den första aspekten av barnperspektivet. Den andra delen består av att bar-

nen måste få ett erkännande från vuxna (yrkesverksamma, föräldrar, medborgare) på individ-

nivå. Barns förmåga att fatta beslut är inte fullt utvecklade, och de är därför beroende av vård-

nadshavare och stat. Trots detta så ska barn uppfattas som en individ i nuet, och inte som en 

blivande vuxen. Den tredje delen rör barn på individuell nivå och behandlar barns levda verk-

lighet. Respekt för barns syn på världen är central när barnens intresse ska tas i beaktande. 

Utgångspunkten är att barn har behov och synpunkter som kvalitativt skiljer sig från vuxnas. 

Enligt Skivenes och Strandbu räcker det inte med att bara lyssna på barnet, ibland måste in-

formation fås från flera olika källor, för att det ska kunna gå att klargöra vad som utgör barnets 



 

25 

perspektiv och intressen. De menar att de krävs ett öppet sinne för att kunna tolka andras åsikter 

och för att kunna fastställa den egentliga betydelsen. Vuxna behöver erkänna barn som indivi-

der med kapacitet att bilda egna åsikter för att detta ska ske (Skivenes & Strandbu, 2006). 

 

5.5 Harts deltagandestege 

Roger A. Hart har i skriften Children’s participation: from tokenism to citizenship (1992) ut-

vecklat en anpassad modell av Arnsteins (1969) deltagandestege med fokus på barns deltagande 

(Mayo, 2001). I skriften Children’s participation – the theory and practice of involving young 

citizens in community development and environmental care (1997) har Hart vidareutvecklat 

modellen. Deltagandestegen består av åtta steg, varav steg 1–3 är att anse som ”icke-delta-

gande” och 4–8 som ”äkta deltagande”. 

 

1. Manipulation och vilseledning. Längst ner på stegen finns manipulation. Det är när 

vuxna använder barns röster för att föra fram sina egna åsikter, utan att barnen har för-

ståelse för sakfrågorna eller inte förstår sina handlingar. En annan aspekt av detta steg 

är när vuxna, med goda intentioner förnekar sitt inkluderande i projekt där barn ingår, 

för att de vill att alla ska tro att barn gjort allt. 

2. Dekoration. Vuxna använder barn för att föra fram sin egen åsikt. De vuxna försöker 

inte heller dölja varifrån detta initiativ kommer ifrån. 

3. Symboliska åtgärder. Initieras ofta av vuxna som vill ge barn en röst, men som inte har 

reflekterat tillräckligt över detta. Resultatet är att de skapar ett projekt som barn verkar 

ha påverkansmöjligheter inom, men att de egentligen inte har gjort något alls. Det är en 

vanlig form av involvering Inga eller små möjligheter att påverka val av fråga och typ 

av kommunikation. Det är vanligt att vältaliga barn placeras i olika råd av vuxna. Att 

involvera barn som symboler kan möjligen imponera media och politiker, men barn lär 

sig från sådana upplevelser att demokratiskt deltagande är en bluff. 

 

För att ett projekt med deltagande ska anses var äkta deltagande måste barnen förstå intention-

erna med projektet. De måste veta vem som tog beslutet om att engagera dem och varför. De 

har en betydelsefull roll, snarare än en dekorativ roll. De ställer upp på projektet efter att pro-

jektet har förklarats för dem. 

 

4. Anvisade men informerade. I dessa projekt har barn inte själva tagit initiativet, men de 

är informerade om sakfrågan. Informationen sprids uppifrån och ner, från vuxna till 

barn. Denna typ av deltagande är kortsiktigt och inte särskilt demokratiserande. Den 

måste kompletteras med mer djupare deltagande. 

5. Konsulterade och informerade. På denna nivå kan projekt vara initierade och drivna av 

vuxna, men barn har fått dela med sig av sina åsikter och blivit lyssnade på. De har även 

informerats om hur processen kring besluten fungerar, men de deltar inte själva i beslu-

ten. 
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6. Vuxen-initierat, men delat beslutsfattande med barn. På denna nivå närmar vi oss äkta 

deltagande. De vuxna initierar fortfarande projekten, men beslutsfattandet är delat mel-

lan de vuxna och barnen. Barn måste involveras i hela processen. 

7. Barn-initierat och barnstyrt. Barn initierar projekten och styr processen själva. Det 

krävs att vuxna är medvetna för att uppfatta barns initiativ, tillåta dem och inte styra 

dem. 

8. Barn-initierat, men delat beslutsfattande med vuxna. Barn som initierar projekt och se-

dan inkluderar vuxna. Gränsen mellan att vuxna erbjuder sin hjälp och att de tränger sig 

på är oklar. Hart menar att målet inte ska vara att barn ska agera som en separat del av 

samhället, utan att barn istället ska inkludera vuxna i sina projekt. Hart anser att detta är 

den yttersta formen av deltagande. Barn som lyckas inkludera vuxna på detta sätt är 

särskilt kompetenta och självständiga (Hart, 1997, s. 40-44; Hart, 1992, s. 10-11). 

 

Hart anser att det inte är nödvändigt att barn alltid verkar på den högsta nivån i deltagande-

stegen. Han menar att en viktig princip är valfrihet – att alla barn är olika och ibland vill eller 

kan de inte delta på den högsta nivån (Hart, 1997). Freeman, Nairn och Sligo (2003) menar att 

det ofta krävs att en vuxna initierar projekt där barn deltar för att det ska genomföras. Vilket 

går emot bilden av det ”kompetenta barnet”. Även Percy-Smith lyfter upp att deltagande ten-

derar till i huvudsak att vara på vuxnas villkor, vilket befäster – snarare än strider mot – mak-

tobalansen mellan barn och vuxna (Percy-Smith, 2010). Det finns självklart exempel där barn 

och unga deltagit på ett meningsfullt sätt i projekt, men för det mesta verkar det som att ”ut-

trycka åsikter i frågor som berör en” innebär att uttrycka åsikter när det passar organisationer 

och beslutsfattare, snarare än när barn behöver kommunicera kring sina behov, idéer och pro-

blem (Percy-Smith, 2010). 

 

5.6 Framtagandet av effektiva metoder  

För att nå målen med deltagande på barns villkor bör planerare tillsammans med skolor, ung-

domsorganisationer, universitet och andra intresserade lära sig mer om hur barns deltagande i 

planeringen kan förbättras (Frank, 2006). 

 

Barn vill arbeta tillsammans med vuxna, med deras tidigare erfarenheter har inte alltid varit 

särskilt positiva (Freeman, 2006). För att öka chanserna för att barns deltagande ska bli en po-

sitiv upplevelse och uppnå förändring, så bör planerare försöka välja projekt där både planerare, 

barn och samhället står som vinnare. Sådana projekt ska beröra barn direkt och förhoppningsvis 

bli bättre med barns involvering. Dessutom är det viktigt att projektet inte är kontroversiellt 

bland de medborgare som berörs av projektet (Frank, 2006). 

 

Att bygga upp en stark tillit mellan barn och vuxna kan ta tid (Hart, 1997), och för det krävs det 

att vuxna kan ha förutsättningslösa samtal med barn för att båda parter ska känna sig trygga och 

kunna uttrycka sig fritt. Både barn och vuxna måste känna tillit till varandra, vilket förhopp-

ningsvis leder till ökad förståelse dem emellan. Detta möjliggör att barn och vuxna kan påverka 



 

27 

varandra, vilket är nödvändigt för att barn ska kunna påverka den fysiska planeringen (Ögren, 

2003). 

 

Cele anser att barns deltagande i samhället och i demokratiska processer – såsom fysiska pla-

neringsprocesser – är viktigt, men dess betydelse ska inte överdrivas. Barn kan uttrycka sina 

åsikter, men de kan inte skapa ett barnvänligt samhälle. Barn måste inkluderas på sina egna 

villkor. Det är upp till de vuxna att anpassa sig och ändra sina perspektiv för att förstå vilka 

strukturer som skadar barn och vilka som stärker dem (Cele, 2006). Cele menar att planerare 

måste fråga sig vad barn vinner på att delta i den fysiska planeringen. Kommer barnen själva 

gynnas, eller är det endast för att stärka de vuxnas samvete, eller är det en allmän nytta för 

framtida barn? Vad barnet vinner på deltagandet beror på vilka metoder som används i proces-

sen (Cele, 2006). 

 

Chetkow-Yanoov lyfter fram ett antal riktlinjer för planerare att förhålla sig till gällande delta-

gande i planeringen – vilket han menar även kan appliceras på barns deltagande. Han anser att 

det är viktigt att fundera på varför medborgardeltagande ska ingå i projekt. Det är viktigt att 

veta vilka som ska bjudas in att deltaga, så att projektets syften uppnås effektivt. Han menar 

vidare att politiker och tjänstepersoner ska vara beredda på att hantera motsättningar och kon-

flikter. De ska även vara tydliga gällande beslutsprocessen och vilken roll tjänstepersonerna har 

i den. Det är även viktigt att lära medborgare hur de fattar stora beslut, ifall de inte har tidigare 

kunskap om hur detta går till (Chetkow-Yanoov, 1982). 

 

Skivenes och Strandbu har fastställt fyra förfaranden som främjar ett effektivt deltagande med 

barn. De anser att dessa förfaranden kan inkludera barn med olika kapacitet, behov och intressen 

i planeringsprocessen. De menar att barn måste få möjlighet att bilda sina egna åsikter när de 

involveras i beslutsfattandet. Barnen måste informeras om beslut i förväg, där informationen är 

anpassad efter ålder – så att alla har möjlighet att förstå. De måste informeras om de eventuella 

konsekvenser som beslutet leder till, både för sig själva och för andra. De behöver möjligheten 

att reflektera över vad som borde, och vad som är möjligt, att göra. Barn måste även få möjlighet 

att få uttrycka sina åsikter i en beslutssituation. De måste tillfrågas om sina åsikter och hur 

dessa ska presenteras i den pågående diskussionen. De ska välja ifall de ska tala själva, eller om 

en vuxen ska göra det å deras vägnar. Barns argument måste tas på allvar och måste inkluderas 

som en möjlig väg att gå i beslutsfattandet. Detta innebär att argumenten utvärderas och att skäl 

till ett ställningstagande ska ske. Eventuella orsaker till att inte inkludera barns intressen och 

önskemål ska tydligt förklaras. Skivenes och Strandbu föreslår att beslutsfattare ska se till att 

det finns en person som ansvarar för att leda diskussionen och se till att alla blir hörda. Barns 

inkludering i beslutsfattandet innebär inte att deras synpunkter ska dominera, utan snarare att 

deras åsikter ska tas med i beräkningen tillsammans med andras åsikter. Till sist måste barn 

informeras efter ett beslut har fattats, både hur resultatet har nåtts och vad det egentligen inne-

bär. Det måste finnas möjlighet att ställa frågor och att kunna överklaga beslutet. Det är viktigt 

att ha någon form av extern kontroll av processen och utfallet för att minimera maktmissbruk 
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(Skivenes & Strandbu, 2006, s. 16). Andra skribenter är inne på liknande spår. Lindgren menar 

att informationsmaterial måste vara skrivet på ett lättbegripligt sätt (Lindgren, 2003). Delta-

gande handlar ytterst om makt. Inte bara politisk makt, utan också personlig makt att agera som 

en individ och medborgare (Percy-Smith, 2010).  
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6. METODER FÖR DELTAGANDE 

 

Följande avsnitt bygger på en sammanställning av olika projekt kring barns deltagande i den 

fysiska planeringen som svenska kommuner, regioner och statliga myndigheter genomfört. De 

har format mötesplatser och råd, utvecklat strategier och policydokument, utformat deltagan-

deinitiativ. Allt detta utan tillräcklig kunskap om vad inkludering verkligen innebär, och utan 

att upprätta det nödvändiga förarbetet (Freeman, 2006). Cele och van der Burgt (2015) menar 

att planerare och beslutsfattare har svårt för att se möjligheter och begränsningar för hur barn 

ska delta, vilket innebär att begreppet ”barns delaktighet” i stor utsträckning fortfarande är ett 

abstrakt begrepp som inte är knutet till den praktiska planeringen. 

 

I slutet av nittiotalet fick Barnombudsmannen ökat mandat för att stärka barns rättigheter, dels 

genom statliga utredningar (SOU 1997:116, 1999:65) och dels genom den proposition som gav 

kommuner och andra aktörer direktiv till hur de skulle genomföra barnkonventionens lydelser 

(prop 1997/98:182). Barnombudsmannen menar att barn inte bara har rätt att bli hörda, utan det 

ska också leda till antingen inflytande eller delaktighet (Lindgren, 2003). Boverkets utredning 

Unga är också medborgare (Lönn, 2000) betonar att kommunerna ska stå för det övergripande 

arbetet gällande barns deltagande i den fysiska planeringen. Utredningen pekade på att med-

borgardialog och delaktighet inte förkommer i tillräckligt stor skala, samt att frånvaron av barn 

och unga är särskilt påtaglig. En medveten, planerad och långsiktig process måste genomgås 

för att förverkliga de mål gällande barn och ungdomars inflytande i den fysiska planeringen 

som har satts upp. Barns deltagande i den fysiska planeringen blir självklart först då planerare 

och politiker inser de kvalitetsvinster som de ungas deltagande innebär (Gummesson, 2005). 

 

Runt om i Sveriges kommuner och regioner har politiker och tjänstepersoner gjort olika försök 

för att implementera barnkonventionens lydelser i den fysiska planeringen. I en rapport från 

Länsstyrelsen i Skåne län konstaterar författarna att ”det behövs ett politiskt ställningstagande 

för att barnkonventionen ska genomföras i kommunen”. De menar även att det behövs en sam-

ordnare och ett förvaltningsövergripande samarbete för att arbetet ska fungera tillfredställande. 

De kommunala förvaltningarna bör även ha tät dialog gällande dessa frågor (Sellers & Lind-

berg, 2002). I Jämtlands län bildades det en samarbetsgrupp mellan kommuner och landsting. 

Gruppens ambition var att alla kommuner inom landstinget skulle tillämpa ”barnchecklista” vid 

alla beslut som ”rör barn” (Boverket, 2004). 

 

På kommunal nivå har det gjorts många olika försök och tagits många beslut gällande imple-

mentering av barnkonventionen inom den fysiska planeringen. Exempelvis bildades det i Häss-

leholms kommun en tvärpolitisk grupp för att omsätta barnkonventionen i praktiken inom lo-

kalsamhället. Inom Trollhättans kommun har nämnderna ett nämndövergripande samarbete vad 

gäller barns säkerhet, utemiljö, hälsa, fritid och inflytelseformer. I Sundsvall valde beslutsfat-

tarna att inkludera arbetet med barn i kommunens övergripande utvecklingsplan, så att det lig-
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ger sida vid sida om satsningar på infrastruktur, näringsliv och miljö (Boverket, 2004). I Katri-

neholms kommun har byggnadsnämnden och stadsarkitektkontoret framfört att barnperspekti-

vet inte är ett särskilt uttalat perspektiv inom verksamheten. De betraktar barnen som övriga 

medborgare och saknar metoder för att säkerställa barnperspektivet. Det förekommer att nämn-

der och förvaltningar arbetar med barnperspektivet, men det sker inte systematiskt (Katrine-

holms kommun, 2009). I Eskilstuna arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med barnperspektivet 

främst i planeringen med lekplatser, i vilket fall förvaltningens policy nämner att barn ska vara 

med och utforma lekplatserna. Dock så anser de att det är svårt att nå barnen, eftersom det inte 

finns några kontaktvägar eller erfarenheter av att fråga barn direkt (Eskilstuna kommun, 2009). 

 

6.1 Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är en modell för att säkerställa att barns rättigheter finns med i besluts-

fattandet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Innan ett beslut fattas ska beslutsfattaren 

eller tjänstepersonen analysera vilka konsekvenser beslutet får för barn. Barnkonsekvensana-

lyser konkretiseras ofta i form av barnchecklistor eller barnkonsekvensbeskrivningar. Check-

listan är en mall som fylls i inför varje beslut, medan en barnkonsekvensbeskrivning är en dju-

pare undersökning som görs på beställning i en viss fråga (Englundh, 2014). 

 

Englundh (2014) menar att det inte finns några snabba sätt att genomföra en barnkonsekvensa-

nalys, och det är inte möjligt att använda förenklade checklistor med syfte att göra en övergri-

pande analys. Dessutom är det inte möjligt att för en tjänsteperson att göra en sådan analys, 

utan det krävs flera olika kompetenser för att ta fram ett sådant underlag. Ett annat problem 

gällande barnkonsekvensanalyser är i de fall det visar sig att ett politiskt förslag inte ger önsk-

värda konsekvenser för barn. Om inte dessa konsekvenser tas hänsyn till i beslutet så faller hela 

idén med barnkonsekvensanalyser. Halldén menar att det är viktigt att beslutsfattarna kan skilja 

på beslutsalternativen utifrån barnperspektivet och barns perspektiv när barnkonsekvensbe-

skrivningar genomförs (Halldén, 2001). Gällande barnchecklistor finns det en risk att fokus 

hamnar på verktyget istället för på processen. Englundh anser att det inte går att standardisera 

barns liv så att det ryms i en förutbestämd mall. Däremot kan modellen fungera som en ögon-

öppnare för både tjänstepersoner och politiker (Englundh, 2014). 

 

I Jämtlands län har kommuner och landsting gått ihop i en samarbetsgrupp med ambitionen att 

alla kommuner inom länet ska ”tillämpa barnchecklista vid alla beslut som rör barn” (Bover-

ket, 2004). I Karlskrona arbetar kommunen istället med den bredare metoden ”sociala konse-

kvensanalyser” inom den fysiska planeringen. Kommunen anser att det går att få med barns 

perspektiv i ett tidigt skede i planprocessen ifall planerarna besvarar frågor om de mjuka vär-

dena kring planområdet, såsom tillgänglighet, trygghet, barnperspektiv och mångfald (Karls-

krona kommun, 2013). 
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6.2 Barnbilaga och barnbokslut 

En barnbilaga är en bilaga till den ordinarie budgeten där det tydligt framgår vilka prioriteringar 

som bör göras inför kommande år med utgångspunkt i barnets bästa. Det finns ingen bestämd 

form för detta verktyg ännu, utan den har provats i flera olika former. Barnbilagor kan fylla 

viktiga funktioner som måldokument samt för att förverkliga barnkonventionen i Sverige 

(Barnombudsmannen, 2015a). 

 

Ett barnbokslut är en sammanställning av en förvaltnings eller verksamhets ekonomiska resultat 

som berör barn. I samband med det årliga bokslutet redovisas hur förvaltningens beslut påver-

kar barn inom ett projekt eller verksamhetsområde. I Sverige pågår det sedan flera år olika 

försök med barnbokslut i flertalet kommuner. Bland annat används de för att undersöka hur stor 

del av en förvaltnings resurser som har tilldelats barn eller ifall barn har fått det bättre eller 

sämre under året. Likt andra bokslut är barnbokslutet generellt skrivna i positiva ordalag och 

fungerar främst som ett verktyg för rapportering och kartläggning (Barnombudsmannen, 

2015b). Barnbokslut har tagits fram i bland annat Borlänge kommun (Borlänge kommun, 

2010), Vimmerby kommun (Vimmerby kommun, 2014), Trelleborgs kommun (Trelleborgs 

kommun, 2014) och Sollentuna kommun (Sollentuna kommun, 2014). 

 

6.3 Ungdomsråd och andra remissinstanser 

Ungdomsråd, ungdomsfullmäktige eller ungdomsting är lokala inflytandeforum för barn och 

unga där de själva diskuterar aktuella samhällsfrågor. Det finns ingen utpräglad form för hur ett 

ungdomsråd ska vara uppbyggt och vilka frågor de ska behandla. Ibland fungerar råden som en 

remissinstans till kommunernas politiker, i andra fall kan de själva initiera projekt. Alla råd 

driver dock politiskt påverkansarbete. Mandaten i råden fylls på olika sätt runt om i kommu-

nerna. Ibland väljs barnen genom val i skolor, ibland handplockas de av beslutsfattare, och 

ibland får barnen själva välja metod för inval. 87 av Sveriges kommuner hade mellan åren 

2008–2010 minst ett ungdomsforum med benämningen ungdomsråd, medan motsvarande siffra 

för ungdomsfullmäktige låg på 49 stycken (Bohlin red, 2010). I Faulkners studier av ungdoms-

råd lyfter han fram att ungdomsråd ofta är beroende av parten som de försöker påverka. Det är 

de vuxna i nämnder och förvaltningar som betalar de anställda som arbetar med rådet, de till-

handahåller lokal för rådet att träffas, ger dem en budget och konsulterar dem i frågor som rör 

barn. Det enda som råden kan erbjuda tillbaka är kunskap om det oklara begreppet ”ungdomars 

åsikter”. Faulkner menar att barn i ungdomsråd inte kan representera alla barn, samt att de ge-

nom att delta blir mer som vuxna och politiker än ungdomar. På grund av detta blev barnen i 

rådet kritiserade av sina jämnåriga för att påstå sig vara som andra ungdomar samtidigt som de 

försökte agera annorlunda än dessa (Faulkner, 2009). 

 

Flera kommuner i landet anställer barn och unga under sommarhalvåret med syfte att arbeta 

med barnkonventionen. Detta har gjorts i Borlänge kommun, där barnen efter avslutat anställ-

ning presenterar råd till kommunens politiker (Borlänge kommun, 2010). 
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6.4 Kartor och GIS 

För att få barn att visualisera vad de gillar och inte gillar med olika platser finns det olika me-

toder som går ut på att barnen får på ett eller annat sätt skapa kartor. Dessa metoder gör att de 

tvingas minnas hur platsen är uppbyggd. Med detta så hamnar fokus på det som är viktigt med 

platsen. I Ånge kommun ville kommunen förlänga en gång- och cykelbana i Fränsta samhälle 

så att den ledde fram till skolgården. I detta projekt involverades barn som med hjälp av kartor 

ritade hur de rörde sig i området. Barnen ritade även teckningar om vad de upplevde som pro-

blem i trafiken (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2010). 

 

Vid Sveriges landsbruksuniversitet har Ulla Berglund och Kerstin Nordin tagit fram en GIS-

metod för barns inflytande i stads- och trafikplanering. Deras ambition är att metoden ska kunna 

användas av planerare själva – utan experthjälp – när de vill involvera barn i planeringen. Me-

toden är anpassad för barn från och med tio år och för användning i skolor. Det resultat som 

skapas ska lagras i samma geografiska informationssystem som planerarna arbetar i till vardags, 

för att barnens kunskap ska kunna tillvaratas på ett enkelt sätt. Upphovsmakarna menar dock 

att detta bara är en av flera metoder för att samla in barns åsikter. De anser att metoden kan 

ligga till grund för barnkonsekvensanalyser. Metoden ger dock bara svar på kvantitativa fråge-

ställningar, och måste kompletteras med till exempel intervjuer för att nå fördjupad kunskap 

(Berglund & Nordin, 2010). Denna metod används av bland annat Täby kommun, Västerås 

stad, Örebro stad, Hällefors kommun och Falu kommun (Svensk byggtjänst, 2013, Falu kom-

mun, 2012). 

 

6.5 Gåturmetoden 

Gåturmetoden är en kvalitativ utvärderingsmetod. Den bygger på att barn studerar en miljö ”på 

plats” och antecknar sina upplevelser. Efteråt ska barnen diskutera sina erfarenheter med 

varandra för att tillslut sammanställa materialet. Gåturen som metod kan användas i många 

olika situationer och är en bra inledning för en längre samrådsprocess. Förutom att bidra till 

ökad förståelse för barns åsikter så får även barnen bättre kännedom om sitt närområde (de 

Laval, 2014). Bland annat Täby kommun har anordnat gåturer där barn från förskola och grund-

skola fick beskriva vad de tyckte var bra eller dåligt med olika platser i kommunen (Länssty-

relsen Jämtlands län, 2010). Även Trafikverket har arbetat aktivt med gåturer kopplat till olika 

projekt runt om i landet (Larsson, 2013). 

 

Av de metoder som har beskrivits i detta kapitel är det tydligt att flera av dem är baserat på 

barnperspektivet. Detta kan vara ett tecken på att barns perspektiv är svårare att omsätta i kon-

kreta metoder. Det flesta projekt som studerats har initierats av vuxna, vilket kan bero på att 

barn inte är intresserade av att driva projekt eller att kommunerna inte belyser de projekt som 

finns. 
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7. BARNS DELTAGANDE I SVENSKA KOMMUNER 

 

I detta kapitel redovisas studiens undersökning. Kapitlet är uppdelat i tre delkapitel som mots-

varar studiens tre frågeställningar. Det första delkapitlet redovisar kommunernas syn på barn 

och deras deltagande i den fysiska planeringen. Det nästföljande delkapitlet behandlar de olika 

metoderna kommunerna använder för att integrera barns åsikter i planprocessen samt vilken typ 

av deltagande erbjuds de barn som deltar i planeringsprocessen. Det tredje och sista delkapitlet 

redovisar vilket avtryck barns åsikter har i de färdiga planförslag som kommunerna beslutar 

om. 

 

7.1 Synen på barn och deltagande  

Kommunernas syn på barn och barns deltagande är grundläggande för hur kommunerna arbetar 

med barnperspektivet och barns perspektiv i den fysiska planeringen. Som redogjordes i litte-

raturgenomgången så finns det flera olika synsätt på barn, exempelvis den ”romantiska synen” 

och synen av det ”kompetenta barnet”.5 Kommunernas syn på barnen som en grupp som inte är 

kompetent och är beroende av de vuxnas hjälp eller som självständiga och kompetenta indivi-

der, påverkar hur de arbetar med barn i den fysiska planeringen. I och med barnkonventionens 

antagande finns det stort stöd för inställningen att barn anses vara kompetenta att delta i sam-

hällsutvecklingen. Studien av planhandlingar i detta delkapitel har utgått ifrån Healeys (1993) 

metod för planstudier med fokus på plantexternas diskurs och kontext. Detta eftersom använ-

dandet av begrepp som ”barn” och andra relaterade begrepp skapar en bild av kommunernas 

inställning till barn och barns deltagande. 

 

Ett utbrett synsätt bland beslutsfattare är att de ser barn som ofullständiga och under utveckling 

– som är på väg att växa upp – och i framtiden bli vuxna. De är så kallade ”becomings”. Med 

ett sådant synsätt kan barns vardagliga bekymmer ställas åt sidan och istället fokuserar besluts-

fattaren på den miljö barnet kommer befinna sig i när denne växt upp. Att däremot se barn som 

”beings” lägger grunden för beslut som inriktar sig på barns plats i nuet.6 Hur de utvalda kom-

munerna ser på barn utifrån denna diskussion ska redogöras i detta delkapitel. Redogörelsen 

inleds med en genomgång av kommunernas syn i deras översiktsplaner för att sedan behandla 

intervjumaterialet. 

 

I Knivsta kommun finns det enligt kommunens folkhälsosamordnare Jennie Björstad en god 

medvetenhet och en vilja att implementera barnkonventionen i den fysiska planeringen. I kom-

munens nuvarande översiktsplan som antogs år 2006 uttrycker kommunen att barnkonvent-

ionen är ”ett utmärkt redskap för att få in barnperspektiv i myndigheters beslutsprocesser”. 

Det står vidare att ”barnperspektivet ska belysas i alla nivåer av planering och barns och barns 

företrädare ska ges möjlighet att vara delaktiga i planeringsprocesser som gäller den fysiska 

                                                 
5 Se kapitel 3.1 

6 Se kapitel 3.3. 
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miljön.” samt att ”ett mål bör vara att i så tidiga skeden som möjligt av planeringsprocesser 

inhämta barns och ungdomars synpunkter.” Kommunen menar också att det är viktigt att kun-

skaper om hur barn upplever och använder den fysiska miljön kommer planerare till känna. 

Barn ”använder, tolkar och värderar” platser annorlunda än vuxna och använder dessutom 

andra miljöer (Översiktsplan för Knivsta kommun, 2007). 

 

Knivsta kommun tog år 2012 fram en fördjupad översiktsplan över tätorterna Knivsta och Al-

sike. Den fördjupade översiktsplanen upprepar översiktsplanens ambition att barnperspektivet 

ska integreras i kommunens arbete och att barn ska ges möjlighet att så tidigt som möjligt 

komma med synpunkter i planeringsprocessen. Kommunen har inom området för långsiktig 

hållbar utveckling satt ett mål att alla medborgare ska ges möjlighet att vara med och ta fram 

lösningar för en social hållbarhet. De skriver vidare att det är viktigt att både barn och vuxna är 

delaktiga och har inflytande över den fysiska planeringen (Fördjupad översiktsplan för Knivsta 

och Alsike tätorter, 2012). Knivsta kommun arbetar för närvarande med att ta fram en ny över-

siktsplan. I detta arbete undersöker de hur barnperspektiv och barnets perspektiv kan integreras. 

Enligt Björstad undersöker de både vad ”barnets bästa” konkret innebär gällande bland annat 

rörelsemönster, tillgång till det offentliga rummet, platser för gemensamma aktiviteter och 

trygghetsfaktorer samt olika metoder för att samla in barns åsikter. Både översiktsplanen och 

den fördjupade översiktsplanen uttrycker att både barnperspektivet och barns perspektiv är vik-

tiga. Kommunen skriver också att barn använder det offentliga rummet på andra sätt än vuxna. 

De skriver även att de har ett mål om att kommunens medborgare ska vara med och utveckla 

kommunens sociala hållbarhet. Dessa skrivelser visar på att kommunen har tagit del av aktuell 

forskning kring barn och deltagande. 

 

Även Nacka kommun har jobbat med barns deltagande. Kommunens aktuella översiktsplan 

antogs år 2012. Redan i planens syfte pekas ”barn och ungdomars uppväxtvillkor” ut som ett 

prioriterat mål. Under rubriken ”Hälsosamma och trygga miljöer” uttrycker kommunen att ute-

miljön i barns närområde är av ”stor betydelse, särskilt för de små barnen”. Kommunen lyfter 

också frågan att bostäder bör ha kort gångavstånd till grönytor och parker. I de generella rikt-

linjerna för planering och byggande skriver kommunen att ”alla gruppers livssituation ska upp-

märksammas genom ökat deltagande och genom ökad kunskap. Barnkonventionens intentioner 

ska särskilt beaktas”. Barn med koppling till fysisk planering nämns endast åtta gånger i över-

siktsplanen (Hållbar framtid i Nacka – översiktsplan för Nacka kommun, 2012). Att Nacka 

kommun pekar ut ”uppväxtvillkor” i översiktsplanen kan tyda på att deras syn på barn är inspi-

rerat av synen på barn som ”becomings”. De framhåller däremot att de vill arbeta utifrån barn-

konventionens intentioner, vilka står för att barn ska ses som individer – eller ”beings” – i nuet. 

 

Inom Botkyrka kommun är barns deltagande något som värderas högt. I kommunens översikts-

plan från 2014 finns det faktarutor genomgående i hela dokumentet som upplyser läsaren om 

planens olika sociala konsekvenser, med ett perspektiv utifrån mänskliga rättigheter. Barn 
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nämns även explicit 21 gånger i hela dokumentet. Översiktsplanen hänvisar till barnkonvent-

ionen gällande barns rättigheter som fullvärdiga medborgare, att barnets bästa måste avgöras i 

varje enskilt fall och barns rätt till lek, vila och fritid. Det är kommunens kommunledningsför-

valtning som tagit fram översiktsplanen (Översiktsplan för Botkyrka kommun, 2014). 

 

Botkyrka kommun skriver att de har höga ambitioner gällande delaktighet och inflytande i den 

fysiska planeringen, dessutom framhåller de att de har ett ”väl utvecklat dialogarbete”. De vill 

att alla boende i kommunen ska ha möjlighet att påverka planeringen eftersom detta skulle 

skapa bättre beslutsunderlag samt större tillit och förtroende för kommunens utvecklingsarbete. 

Kommunen vill vidare att ”mångfalden och idérikedomen” hos kommunens invånare ska fram-

hävas i planeringen. Kommunen vill att flera individuella initiativ ska kunna få avtryck i den 

fysiska miljön – vilket innebär allt från konstverk, utsmyckning till urban odling. Kommunen 

framhäver dock att detta måste kombineras med kommunens myndighetsansvar och rätt att fatta 

långsiktiga beslut (Översiktsplan för Botkyrka kommun, 2014). 

 

Botkyrka kommun antog även en ungdomspolitisk handlingsplan under 2014. Denna plan pekar 

ut vikten i att kunna skilja på ungdomsperspektiv och ungdomars perspektiv, likt barnperspektiv 

och barns perspektiv. De skiljer på begreppen på samma sätt som barnforskningen gjort, vilket 

redovisades tidigare i denna uppsats. I handlingen står det vidare att: ”Barn och unga kommer 

ta konsekvenserna av de politiska beslut som fattas i dag, beslut som de ofta inte kan påverka 

men som kommer att påverka dem. Därmed berör de flesta frågor barn och unga.” De konsta-

terar även att ungdomstiden är viktig i sig själv och refererar till aktuell forskning gällande barn 

som ”beings” och ”becomings”. Att kommunen tydligt tar ställning för att se barn som ”beings” 

är glädjande ur ett rättviseperspektiv. Kommunen har även identifierat ett problem med att barn 

och ungdomar ”mestadels ges förtroende att uttala sig i mindre utvecklingsfrågor”, till exem-

pel om en ny fritidsgård ska startas upp eller inte. Efter att ha fått in önskemål från barn och 

unga om att få vara med och påverka utvecklingen i stort har kommunen tagit fram ett mål om 

att de ungas inflytande över stadsplaneringen ska öka, samt att unga med olika behov ska in-

kluderas (Botkyrka kommun, 2014). 

 

Kultursekreterare Åsa Anderljung berättar att tjänstepersonerna oftast antingen involverar barn 

för tidigt eller för sent i processerna. Hon har märkt att tjänstepersonerna på hennes förvaltning 

– kultur- och fritidsförvaltningen – ofta haft dålig kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen gäl-

lande arbetet med barn kopplat till stadsplanering. Antingen har de från hennes förvaltning in-

volverats alltför sent, vilket bland annat har lett till att barn har tagit fram olika förlag på för-

ändringar som sedan måste läggas på hyllan eftersom de kommit in för sent i processen. Eller 

så har de involverats allt för tidigt i processen, vilket innebär att inget kommer hända på väldigt 

länge. Detta leder dock till en paradoxsituation, eftersom det är i de tidiga skeendena som det 

är intressantast att diskutera med medborgarna. 
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Kommunikationen mellan kommun och medborgare tycker Anderljung är grundläggande för 

att skapa bra lösningar. Tjänstepersoner och politiker ska vara tydliga med vad de tänker kring 

områdens utveckling. De ska inte lova för mycket, samtidigt som de ska vara ärliga med vad de 

menar. Osäkerheten i planeringen måste också lyftas, ingenting är säkert i ett tidigt skede i en 

process. Anderljung lyfter upp svårigheten med att kommunicera komplexiteten i planeringen 

för både barn och vuxna. Hon säger att medborgare ofta tror att så fort kommunen har bestämt 

något så blir det så, vilket inte alls behöver vara fallet.  

 

Anderljung poängterar att barns förståelse inte ska underskattas, för de förstår lika bra som alla 

andra om man förklarar hur komplext något är. Hon menar vidare att tjänstepersoner och poli-

tiker måste vara tydliga med i vilken riktning de vill föra ett projekt och att de gör vad de kan 

för att få det så. Till sist är det ändå prislappen som bestämmer om det blir av eller inte, kon-

staterar hon. Anderljung menar att tjänstepersoner och politiker inte ska vara rädda att prata om 

svårigheterna i planeringen: ”Jag tror att det är bra om man vågar visa paletten av svårigheten 

– även för vuxna egentligen – i samrådsdialoger.” Gällande kommunikationen mellan förvalt-

ningen och barnen efterlyser Anderljung en part som kan medla mellan dessa två parter: ”Det 

behövs en översättare mellan skolans värld och samhällsbyggnadsförvaltningens värld, för att 

man sitter så tight. Vem den här länken kan vara är oklart, men det behövs länkar som har till 

uppgift att göra de här bryggorna.” 

 

Planarkitekt Raad Al Khafagy menar att kommunen inte bara ska lyssna in barnens åsikter, utan 

även bli bättre på att förklara för barnen hur planprocessen går till. Planerarna kan då förklara 

hur till exempel markförhållanden, markägare och kommunens roll påverkar planeringens för-

utsättningar. Han menar att det är svårt att förstå vad som är möjligt och inte möjligt för kom-

munen att genomföra utan kunskap om planeringens förutsättningar. 

 

”Det är ett bra tillfälle att förklara vår syn på det här, och då blir det också en kunskapsfråga för dem. 

Det är inte bara idéer och tankar, utan också en sorts kunskap som vi kan ge till dem när man förklarar 

att, nej, de här verksamheterna förutsätter en eller flera saker som ni inte har tänkt på eller missat.”  

 

Al Khafagy lyfter upp en viktig poäng om att barn kanske inte har samlat på sig lika mycket 

kunskap som vuxna, och att det då krävs att kommunerna förklarar hur processerna fungerar. 

Anderljung menar att det är viktigt att förklara att saker och ting tar tid, och att detta kan vara 

frustrerande för barnen som förväntar sig snabba åtgärder: ”Det finns ett demokratiskt syfte i 

att det tar lång tid. Det kan vara frustrerande och allt möjligt.” Hon lyfter upp att barn inte är 

annorlunda än andra och att barnen måste tas på allvar. Däremot menar hon att de komplexa 

systemen måste förenklas så att alla har möjlighet att förstå: 

 

”Jag tänker att man inte ska tänka att barn och unga är så mycket annorlunda än några andra. Vi måste 

ta dem på allvar, men då måste vi kanske förenkla ibland. Men samtidigt så är det ju så att de tänker ju 

smart.” 
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Hon anser att förväntningarna på barns deltagande inte ska vara i nivå av att de till exempel vill 

ha fler och större gungor. Hon menar att det inte behöver vara så, utan att barn är bra på att ta 

hänsyn till andra grupper i samhället. Hon upplever att inställningen bland tjänstepersoner och 

politiker ibland kan te sig som att "barn är det gåtfulla folket", att de är annorlunda och svåra 

att ha att göra med. Hon menar att ”det bara är att man måste ändra språket lite grann” för att 

barnen ska förstå. 

 

Både Al Khafagy och Anderljung tycker att både barnperspektivet och barns perspektiv är vik-

tiga inom den fysiska planeringen. Al Khafagy tycker att båda perspektiven är viktiga, eftersom 

barnperspektivet presenterar kommunens syn samt att barns perspektiv baseras på de barn som 

lever i kommunen och vilka behov och krav de har. Han anser dock att ”man också behöver lite 

kontroll över vad de tycker inom planeringen. Så att man inte ger fel signaler så att det uppstår 

en besvikelse hos barnen.” Han menar att det finns många olika intressen och aktörer som det 

måste tas hänsyn till. Han berättar vidare:  

 

När vi jobbar med en detaljplan så involveras många aktörer med olika intressen, och vi [planerare] 

jobbar med framtiden. Barnen och ungdomarna är vår framtid. Därför tycker jag det är viktigt att vi 

lyssnar på dem och hör hur de tänker. 

 

Anderljung tycker att ”barnperspektivet” tjänar tjänstepersonerna så att de kan skapa utrymmen 

anpassade efter barn och att ”barns perspektiv” utgår från barnens egna åsikter och tankar:  

 

”Jag tror ju också två olika saker om de här begreppen. Tjänstemännen måste se till att det är säkert och 

bra, samt att man tänker på att det finns ställen att vistas på som barn. Sen behöver vi kolla från ett helt 

annat håll, hur skulle man vilja ha det om man är barn? Vad är det man saknar på den här platsen? Vad 

är det som man gillar?” 

 

Medvetenheten att båda perspektiven kan tjäna förvaltningarna väl leder förhoppningsvis till 

beslut som både grundar sig på barns erfarenheter och tjänstepersonernas kunskap. Anderljung 

påpekar dock att de barn som hörs inte behöver representera alla barn:  

 

Men också att det är de här personernas röster, inte alla barn, utan bara de här personernas röster. För 

det är också ett problem i samrådet, att bara några kommer dit. Hur ska man väga just de här indivi-

derna? Men man måste tänka på att det är individer och hitta tendenser, såsom vad som sägs igen och 

igen.” 

 

Anderljung menar att barnen måste ses som individer, vilket innebär att de har olika bakgrund 

och kan tycka olika. Botkyrka kommun är väldigt engagerad i att barn ska få komma till tals i 

planeringsfrågor. Kommunen konstaterar i sitt ungdomspolitiska program att barndomen och 

ungdomstiden är viktiga i sig själva. De anser att barn ska ses som ”beings” i nuet och att de 
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flesta av kommunens beslut påverkar barn. Däremot verkar det finnas olika åsikter om detta 

bland kommunens tjänstepersoner. De intervjuade uttrycker stöd både för att barn har en viktig 

roll i nuet samt att de är ”vår framtid”. Det tyder på att det kan finnas skilda uppfattningar hos 

flera av kommunens tjänstepersoner. Att de intervjuade arbetar på olika förvaltningar och med 

olika förkunskap påverkar självklart deras åsikter. Därför är det också svårt att dra en generell 

slutsats utifrån detta exempel. 

 

Kommunen skriver i den nuvarande översiktsplanen att de har ett ”väl utvecklat dialogarbete” 

gällande den fysiska planeringen, medan de intervjuade tjänstepersonerna anser att det inte görs 

tillräckligt. Tjänstepersonerna framhåller att barn och deras kunskaper inte ska underskattas. 

De påpekar däremot att kommunen bör informera och utbilda barnen i hur planprocessen fun-

gerar. Detta kan vara både positivt och negativt. Barnen har troligtvis inte samlat på sig lika 

mycket kunskap som vuxna – vilket gör att informationen kanske behövs – men risken i att 

försöka förklara för dem är att det kan nedvärdera deras roll i processen. Det vill säga att de inte 

ses som kompetenta nog att delta och att de då ses som annorlunda än vuxna. 

 

De tre studerade kommunerna har alla ambitioner om att arbeta med barns bästa i åtanke. På 

vilken nivå detta arbete sker, skiljer sig dock. Knivsta och Botkyrka har något högre ambitioner 

än Nacka, eftersom de ställer sig bakom synen att barn ska ses som ”beings” i nuet. Nacka 

kommun framför en syn i sin översiktsplan som ligger nära den ”romantiska” synen på barn. 

Kommunen betonar att barnen måste skyddas och ha trygga uppväxtvillkor. Enligt barnkon-

ventionen är det viktigt att både skydda barnen och låta dem delta i samhällsutvecklingen. Bar-

nets behov av skydd ska dock inte användas som svepskäl för att inte låta barn delta i den 

fysiska planeringen. 

 

Kommunernas styrdokument är tydliga med att barns åsikter spelar roll och att de strävar efter 

att följa barnkonventionens ambitioner. Både barnperspektivet och barns perspektiv respekte-

ras. Kommunerna verkar dock vara oroliga för att medborgarna ska få för mycket inflytande. 

Botkyrka skriver till exempel att deltagande måste kombineras med kommunens myndighets-

ansvar och dess rätt att fatta långsiktiga beslut. Enligt James och Prout är det viktigt att barndo-

men ses som en variabel bland andra, såsom kön, klasstillhörighet och funktionsnedsättningar. 

De undersökta kommunerna uttrycker sällan stöd för synen att barn ska ses som individer och 

att barndomen är en variabel bland andra. Barnen klumpas istället ihop till en homogen grupp 

med samma intressen och behov. I några fall dyker det upp yttranden där det tas hänsyn till en 

eller två variabler, men det är inte någon genomgående tendens i kommunernas handlingar. 

Anderljung från Botkyrka kommun konstaterar att de barn som hörs i dialoger inte nödvändigt-

vis behöver representera alla barn, eftersom barn är individer med olika variabler. 

 

Inom kommunerna finns det många varierande synsätt på barn och barndom. Trots att kommu-

nernas översiktsplaner och styrdokument signalerar att det finns en enighet kring synen på barn, 

så finns det ändå varierande åsikter bland tjänstepersonerna på lägre nivå. 
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7.2 Metoder som används och typer av deltagande 

I kapitel sex kunde vi se att det finns många olika metoder för att arbeta med barns deltagande 

i den fysiska planeringen. Kommunerna kan antingen arbeta utifrån ett barnperspektiv eller med 

barns perspektiv. I detta delkapitel görs en redogörelse för vilka metoder studiens utvalda kom-

muner använder sig av. 

 

Enligt Björstad är Knivsta kommun för tillfället i en utvecklingsfas där de undersöker olika 

metoder för samråd. Bland annat undersöker de hur barnkonsekvensanalyser tillsammans med 

barnchecklistan kan stärka barnets rättigheter i kommunen. Ansvaret för att samordna och im-

plementera Barnkonventionen inom olika förvaltningarna ligger på kommunens folkhälsosam-

ordnare. Folkhälsosamordnaren utbildar också i barnchecklistan och utvecklar olika metoder 

för dess användande. Förutom dessa uppgifter så bevakar denne även utvecklingen inom om-

rådet.  

 

I arbetet med den nuvarande översiktsplanen har det inte skett någon organiserad insamling av 

barns synpunkter. Några skolklasser i kommunen arbetade dock med frågor om den fysiska 

miljön i Knivsta. Däremot så provade kommunen olika ”former för dialog” med barn och ung-

domar i samrådsskedet. I översiktsplanen har kommunen skrivit om målkonflikter och ställ-

ningstaganden, men där nämns det inget gällande barns miljöer (Översiktsplan för Knivsta 

kommun, 2007). Barn lyfts inte ut som en prioriterad målgrupp i översiktsplanen. 

 

Nacka kommun har enligt översiktsplanerare Lina Malm arbetat med dialoger med barn i flera 

stadsbyggnadsprojekt inom kommunen. Översiktsplanen lyfter inte några exempel på metoder 

som använts eller förslag på metoder att använda i framtiden.  

 

Botkyrka kommun lyfter fram ett antal exempel i översiktsplanen på hur de ska arbeta med 

barnperspektivet. Tidigt i planeringsprocessen pratar de med barnen och försöker ta hänsyn till 

deras bästa. De använder barnkonsekvensanalyser, fokusgrupper och deltar i samtal med barnen 

(Översiktsplan för Botkyrka kommun, 2014). De flesta av projekten som genomförts har varit 

på mellan- och högstadienivå. Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och kultur- och fri-

tidsförvaltning har ett tätt samarbete gällande frågor som rör barns deltagande i den fysiska 

planeringen. 

 

Kommunen har även tagit fram en broschyr om hur kommunen kan arbeta med unga och stads-

planering. Broschyren togs fram år 2013 efter att kommunen genomfört ett projekt tillsammans 

med en kommun i Makedonien, med syfte att se hur det går att involvera barn i planprocessen. 

Broschyren är en samanställning av de förslag och metoder som använts i de båda kommunerna 

(Botkyrka kommun, 2013). 
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Anderljung berättar att det finns många olika metoder som kommunen planerar att använda sig 

av, men att de saknar kontinuitet. Det finns inget arbetssätt för hur de ska arbeta med de olika 

frågorna. Hon efterlyser ett tillvägagångssätt för att samtala om hur kommunen kan gå vidare 

med metodfrågorna. Hon anser att det finns en vilja och att de har gjort försök med olika meto-

der. Al Khafagy instämmer gällande behovet av samtal. Anderljung konstaterar att mycket lig-

ger på den enskilde tjänstepersonen ifall något blir av eller inte. Anderljung menar att kommu-

nen har fått mycket bra respons för sina tidigare satsningar, men hon tycker att ingenting händer: 

”Andra lyfter oss, men vi tycker fortfarande att vi trampar vatten”. Att andra lyfter kommunens 

arbete behöver inte betyda att kommunen gör ett fantastiskt arbete jämfört med andra aktörer, 

det kan istället vara så att de gör mycket i relation till andra kommuner. 

 

De för studien utvalda kommunerna arbetar med flera olika metoder för att ta till vara på barns 

intressen. I de tre nästföljande delarna undersöks kommunernas oftast återkommande metoder. 

Den försa är barnkonsekvensanalyser, efter det kommer dialoger och samrådsprocesser. Sist 

kommer ungdomsråd och andra remissinstanser. 

 

7.2.1 Barnkonsekvensanalyser 

Barnkonsekvensanalyser är en vanlig metod som används i Sveriges kommuner. Deras utform-

ning kan skilja sig åt, till exempel kan de vara utformade som checklistor eller längre formulär. 

Knivsta kommun beslutade under 2014 att införa barnkonsekvensanalyser inför samtliga beslut 

i kommunen, vilket konkretiserats i en ”barnchecklista” som ska besvaras i varje tjänsteskri-

velse inför politiska beslut (Knivsta kommun, 2014b). I barnchecklistan radas följande frågor 

upp som ska besvaras av tjänstepersonerna som arbetar med ärendet:  

 

1. ”Påverkar beslutet barn?” 

2. ”Hur har barns bästa beaktats?” 

3. ”Beskriv eventuella intressekonflikter.” 

4. ”Har barn fått uttrycka sina åsikter?” 

 

Fråga ett och fyra är ja-eller-nej-frågor, medan fråga två och tre förutsätter kortare redogörelser 

(Knivsta kommun, 2014b, s. 3). Björstad menar att barnchecklistan fungerar både som en på-

minnelse och stöd för att barnkonventionen ska integreras i förvaltningens löpande arbete och 

att de alltid ska överväga att samla in barns åsikter. Enligt henne efterfrågas detta både av poli-

tikerna i kommunen samt av planerare och av strateger. Checklistan har sedan den infördes 

använts i flertalet av kommunens ärenden kopplat till den fysiska planeringen. 

 

I samband med beslutet att påbörja en revidering av kommunens översiktsplan gjordes en barn-

konsekvensanalys. I checklistan nämns att barn kan påverkas positivt ifall kommunen förbättrar 

sina kunskaper gällande ”barns behov i den fysiska planeringen”. Vidare står det att denna nya 

kunskap måste inhämtas ur ”barnens, föräldrarnas samt ur forskarens perspektiv”, men att det 
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finns en resurskonflikt i form av tid och pengar. Detta kan leda till att denna kunskapsinhämt-

ning nedprioriteras. Förvaltningen skriver dock att barns bästa kommer att beaktas i den revi-

derade översiktsplanen, och att barn eventuellt kommer tillfrågas under arbetet med översikts-

planen (Knivsta kommun, 2015) 

 

Under våren 2015 antogs ett stadsbyggnadsprogram gällande en ny stadsdel – Nydal – i Knivsta 

kommun. Arbetet med den nya stadsdelen inleddes med en stadsbyggnadsvision, efter ett beslut 

av kommunens politiker att det skulle ske en större förprocess innan planarbetet inleddes. Stads-

byggnadsvisionen är baserad på kommunens vision för de kommande tio åren: Vision 2025 

(Stadsbyggnadsvision för Nydal, s. 2). Visionen lades fram för beslut tillsammans med en barn-

checklista. I den redovisar de ansvariga tjänstepersonerna att de har tagit vara på barns perspek-

tiv genom att göra intervjuer med barn samt att frågor riktade till barn ställdes på sociala medier.  

 

Checklistan är besvarad med att beslutet påverkar barn eftersom ”hur samhället utformas har 

stor inverkan på alla som bor där”. Enligt handläggaren har barns bästa tagits hänsyn till ge-

nom att ”barnperspektivet har funnits med i alla diskussioner”. Fokus har legat på skolor och 

förskolors placering, samt att familjer ska få ihop ”livspusslet”. Angående intressekonflikter så 

har följande nedtecknats: ”Det finns många intressekonflikter i arbetet med samhällsplanering. 

Vad ska prioriteras och vad ska få stå tillbaka? Var ska barnen leka och var ska bilar köra?”. 

Handläggaren har antecknat att barn har fått uttrycka sina åsikter. I arbetet med visionen har 

åtta trettonåringar djupintervjuats. Det lyfts även fram att ”många av kommunens skolor och 

förskolor i det vardagliga arbetet diskuterat samhällsplanering”. Enligt checklistan har även 

barnens föräldrar varit med och fört fram barnens åsikter till kommunen (Stadsbyggnadsvision 

för Nydal, s. 4). 

 

Inom Nacka kommun började kommunens tjänstepersoner under hösten 2014 att inkludera 

barnperspektivet i sina tjänsteskrivelser. Detta konkretiserades till att förvaltningens handlingar 

fick ett nytt stycke: ”Konsekvenser för barn”. Alla förvaltningar på kommunen var delaktiga i 

framtagandet av dessa rutiner, och ska användas av allt från skolfrågor till bostadsplanering 

(Nacka kommun, 2014b). I detta stycke lyfter förvaltningen fram de konsekvenser som de upp-

lever att planförslaget har. Även om kommunens ambition är att alla ärenden ska innehålla ett 

sådant stycke så gör det inte det i praktiken. Av de ärenden som studerats är det endast ett fåtal 

som inkluderat ett stycke om konsekvenser för barn. I flera ärenden går det dock att hitta kon-

sekvenser för barn indirekt i stycken om lek och rekreation, oftast i samband med att lekplatser 

eller grönytor ska utvecklas. 

 

I flera sammanställningar av samrådsyttrande uppmanar olika instanser kommunen att under-

söka planernas konsekvenser ur ett barnperspektiv, i de fall detta inte är gjort. Detta kan tyda 

på att det saknas intresse eller kompetens gällande barns intresse på tjänstepersonsnivå inom 

kommunen. 

 



 

42 

Inom Botkyrka kommun arbetar de inte med barnkonsekvensanalyser, utan med ”hållbarhets-

konsekvensbedömningar” (HåKB). I dessa bedöms konsekvenser för olika målgrupper, bland 

annat personer i åldrarna 0-15 och 16-24. Samhällsplaneringsavdelningen på kommunlednings-

förvaltningen gör konsekvensbedömningar till alla ärenden som skickas till kommunstyrelsen. 

Hållbarhetskonsekvensbedömningarna består av en matris samt checklistor med frågor som ska 

besvaras. Kommunen medger dock att deras koppling till barnperspektivet måste vidareutveck-

las. Bland handlingarna till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen är det få som ex-

plicit tar upp gruppen barn, och deras deltagande tas endast upp i något enstaka tillfälle. 

 

Genom att studera kommunernas planhandlingar framträder vissa tendenser. I många av kom-

munernas ärenden har tjänstepersonerna noterat att besluten påverkar barn, men det har inte 

gjorts några ansatser för att samla in barns perspektiv. De hänvisas istället till de ordinarie sam-

råden i planprocessen. Till exempel så skriver en av Knivsta kommuns handläggare i barn-

checklistan inför beslutet om att inleda samråd för detaljplanen Målsta 2:38 att beslutet inte 

påverkar barn. Handläggaren skriver vidare att samrådet är öppet för alla att lämna synpunkter 

– även barn (Detaljplan Målsta 2:38, s. 2). Samma retorik används i ett planuppdrag för två nya 

förskolor i centrala Knivsta (Detaljplan för två förskoletomter i centrala Knivsta, planuppdrag) 

samt för en detaljplan i Sågenområdet i Knivsta kommun. 

 

Ett annat vanligt förekommande ställningstagande är att barn endast har intresse av ytor för lek, 

natur och idrott. I barnchecklistan inför antagandet av detaljplanen för Särsta park och fritids-

område i Knivsta kommun skriver handläggaren att förslaget skapar bättre möjligheter för barn 

att utöva idrott, både på skoltid och på fritiden. Handläggaren skriver vidare att det skett en 

”löpande dialog med föreningslivet” utöver de obligatoriska samråds- och granskningsfaserna 

(Godkännande av detaljplan för Särsta park och fritidsområde, del av Särsta 3:1 m. fl., s. 31). 

Inför beslutet att påbörja samråd för detaljplanen Målsta 2:38 skriver handläggaren att förvalt-

ningen fokuserar på att ordna plats för lek, för att uppfylla barnperspektivet (Detaljplan Målsta 

2:38, s. 16). I förslaget till detaljplan för Gredelby 4:33 m.fl. lyfter handläggaren fram att ”bar-

nens intresse och behov tillgodosetts” med ett nytt park- och lekområde inom planområdet 

(Detaljplan för Gredelby 4:33 m.fl., s. 19).  

 

I Nacka kommuns planhandlingar är det ofta endast i stycken om lek och rekreation som barn 

uttryckligen nämns. Till exempel i planbeskrivningen till detaljplanen för Sydöstra Lännersta 

skriver förvaltningen att ett närliggande grönområde är ”värdefull inte minst för barnens lek 

och upplevelse” (Detaljplan för Sydöstra Lännersta 2 i Boo). I startpromemorian för stadsbygg-

nadsprojekt Nya gatan i centrala Nacka skriver förvaltningen att den nya bebyggelsen i området 

kommer ha begränsad negativ påverkan på barn eftersom det inte nyttjas som lekområde idag 

(tartpromemoria för stadsbyggnadsprojekt Nya gatan). Det tas ingen hänsyn till att barn använ-

der utrymmen för annat än lek och rekreation. 
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I planbeskrivningen för en del av Prästviken i Botkyrka skriver förvaltningen att ett naturom-

råde kan bli en ”spännande lekmiljö för små barn och även lite äldre barn” (Förslag till detalj-

plan för Prästviken, Prästviken-Eriksberg, Botkyrka kommun). Botkyrka kommun skriver i sin 

”Framåtsikt 2016” att samhällsbyggnadsförvaltningen vill utveckla parker och andra offentliga 

platser till trivsammare mötesplatser. De ska vara särskilt utformade så att de ”stimulerar barns 

spontana aktiviteter” (Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun, 2015). 

 

Återkommande är även barns starka koppling till förskola och skola. I checklistan till detaljpla-

nen för Gredelby 4:33 m.fl. skriver handläggaren att beslutet påverkar barn eftersom de kommer 

att börja i skolan som ligger inom planområdet (Detaljplan för Gredelby 4:33 m.fl., s. 3). Barns 

trygghet och säkerhet i trafiken är en annan fråga som också får visst utrymme. I barnchecklis-

tan för detaljplan kv. Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet skriver handläggaren att tra-

fikfrågan kan bli en eventuell intressekonflikt mellan olika grupper (Detaljplan för kv. Virke-

sladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet). 

 

Barns trygghet och säkerhet är en annan återkommande central fråga. I Nacka kommuns förslag 

på en detaljplan inom området Nacka strand skriver förvaltningen att trygghet och säkerhet för 

barn är viktigt för att kunna gå vidare med planen (Planbeskrivning Nacka strand, norra branten, 

delplan 1). I Botkyrka skriver förvaltningen i förslaget till ”Framåtsikt 2016” att de vill genom-

föra säkerhetshöjande förändringar för de vägar som trafikeras av barn som går eller cyklar 

ensamma till och från skolan (Samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun, 2015). Det 

finns även enstaka skrivelser där handläggaren har skrivit att barns bästa har beaktats under 

planprocessen, och att barn har lämnat synpunkter under det ordinarie samrådet. Vilka av deras 

åsikter som det tagits hänsyn till framgår dock inte (Detaljplan för kv. Murteglet, Gredelby 

7:80). I ett ärende skriver handläggaren rent ut att de saknar rutiner eller forum för att samråda 

specifikt med barn i planprocessen (Detaljplan för kv. Sorteringsverket Gredelby 7:72 m.fl.). I 

andra ärenden är det noterat att barn inte fått uttrycka sina åsikter (Planering för nya fotbolls-

planer i Knivsta tätort). 

 

Olika intressekonflikter lyfts upp också. I ett ärende skriver handläggaren att barns lekande står 

i konflikt mot andra intressen (Detaljplan för kv. Östra gärdet, del av Ängby 1:1 m.fl.). I ett 

annat ärende har frågan ”Hur har barns bästa beaktats?” besvarats med ”I möjligaste mån” 

(Detaljplan för kv. Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet). Detta kan tolkas som att barns 

intressen står i konflikt med andra intressen, och att handläggaren tvingats göra ett övervägande 

där barns intressen fått stå tillbaka i beslutet.  

 

Ibland försöker handläggarna vända något som uppenbarligen strider mot barns intressen till 

något som är en fördel för barnen. Till exempel skriver handläggaren i ett ärende gällande en 

utbyggd marina att ”även om konsekvenserna av ett utökat antal båtplatser huvudsakligen är 

negativt för badet innebär det att badet får en tydlig avgränsning samt att fler kontroller av 

vattenkvaliteten kommer göras.” (Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för Fisksätra 
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marina, Erstavik 26:608 och del av Erstavik 26:1, Brantvägen i Fisksätra, Nacka kom-

mun).Detta är ett tydligt exempel på att kopplingen mellan rekreation och barn är stark, samt 

att det är relativt enkelt att väga bort barnperspektivet.  

 

Ett positivt exempel finns att hitta i detaljplanen för Östra gärdet. I barnchecklistan skriver 

handläggaren att ett antagande av planen påverkar barn, eftersom ”en detaljplan ger förslag på 

möjligheter till användning av marken” (Detaljplan för kv. Östra gärdet, del av Ängby 1:1 

m.fl.). I detaljplaneförslaget för centrala Nacka skriver förvaltningen att det i en tät stad är ”ex-

tra betydelsefullt med ett fokus på barnperspektiv i all vidare planering” (Detaljplaneprogram 

för centrala Nacka). I detaljplaneprogrammet för Ältas nya centrum tar förvaltningen upp 

många olika parametrar som kan få konsekvenser för barn. De framhåller att förskolor ska er-

sättas med bostäder, att det offentliga rummet ska rustas upp för att skapa ”attraktiva mötes-

platser för bland annat barn och ungdomar”, att en ny idrottshall kan byggas samt att det till-

kommer nya gång- och cykelstråk (Detaljplaneprogram för Ältas nya centrum). Detta är en av 

de få handlingar där fler än en till två parametrar lyfts upp i samma ärende. 

 

Att arbeta med barnkonsekvensanalyser eller liknande är ett tydligt uttryck av att tillämpa barn-

perspektivet. Barn får själva inte komma till tals, utan deras intressen ska tillhandahållas av 

vuxna. Enligt Englundh (2014) går det inte att snabbt genomföra en barnkonsekvensanalys. Det 

krävs även att fler än en person gör en analys, eftersom det krävs flera olika kompetenser. 

Englundh (2014) avråder också kommuner att arbeta med checklistor. Trots att forskningen 

avråder från sådana listor används de ändå. 

 

Barnchecklistorna som Knivsta kommun arbetar utifrån behandlar bara själva besluten som 

kommer upp till nämnd, vilket kan vara allt ifrån att skicka ut en plan på samråd till antagandet 

av detaljplan. Ofta hänvisar de dock till själva planerna. Det är stor variation på barnchecklis-

torna, vilket beror på att olika tjänstepersoner skrivit dem. Vissa är väldigt kortfattade och har 

en särskild syn på barn, medan andra är mer ingående och kanske har en annan syn på barn. Det 

är relativt enkelt att försvara en kort checklista som kopplats till beslut om att skicka en detalj-

plan på samråd, eftersom själva beslutet att skicka det på samråd kanske inte har särskilt stor 

påverkan på barn. Men en reflektion över själva detaljplanen ingår sällan i barnchecklistan. Den 

första frågan i checklista lyder ”Påverkar beslutet barn?”. Hur denna fråga ska besvaras är 

oklart, eftersom de flesta beslut som kommunen fattar påverkar barn i någon utsträckning. An-

tingen direkt eller indirekt. Det märks också på de besvarade checklistor som har granskats i 

studien. Tjänstepersonernas svar varierar stort från person till person, och det verkar inte finnas 

någon klar uppfattning om vad som är korrekt eller inte. Barnchecklistan är dock ganska ny i 

kommunen, det kan vara så att tjänstepersonerna inte lärt sig använda den ännu, att det tar tid 

och att dess användning utvecklas framöver. 
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Nacka har valt att integrera konsekvensanalysen i planhandlingarna. I denna del får förvalt-

ningen motivera och beskriva hur planens konsekvenser påverkar barn. Detta leder till att tjäns-

tepersonerna inte bara kan checka av en lista och gå vidare, utan det krävs att de skapar större 

resonemang. Denna metod ligger närmare det Englundh (2014) efterlyser. Däremot måste me-

toden användas mer konsekvent. Av de handlingar som inkluderats i studien var det endast ett 

fåtal som innehöll en barnkonsekvensanalys. Botkyrkas hållbarhetsbedömningar är ett tredje 

sätt att implementera barnkonsekvensanalyser. Barn blir här en variabel bland andra intressen. 

Risken är att barn då får konkurrera om uppmärksamhet med andra förbisedda grupper. Det 

fanns däremot inga fullständiga hållbarhetsbedömningar bland de handlingar som ingår i denna 

studie. 

 

I flera av kommunernas analyser upplevs det som att de endast lyfter fram tillfälligheter. Att 

det inte finns något egentligt resonemang kring konsekvenser för barn. Förvaltningarna och 

tjänstepersonerna skriver istället allt de kommer på som kan påverka barn – fast det inte har 

någon egentlig relevans i det stora hela. Barnkonsekvensanalyser kan vara ett bra sätt att lyfta 

barns intressen. Det är däremot osäkert om det är de viktigaste frågorna som lyfts, eller om 

förvaltningarnas syn på barn styr in dem i ett smalt fält av åtgärder. Det vill säga lekplatser, 

grönytor och trafiksäkerhet. 

 

7.2.2 Dialoger och samrådsprocesser 

Dialoger och samrådsprocesser står i stark kontrast till barnkonsekvensanalyser. Här gäller det 

att barnen själva ska få komma till tals och uttrycka sina åsikter. I denna studie har alla kom-

muner gjort eller planerar att genomföra särskilda dialoger med barn. 

 

Enligt Björstad arbetar förvaltningarna inom Knivsta kommun aktivt med att inkludera barn i 

samrådsprocesser. Hur detta går till varierar från fall till fall. Till exempel har det gjorts sär-

skilda enkätundersökningar för att fånga upp barnens åsikter. Dessutom har kommunen inter-

vjuat barn angående platser i närhet av deras skolor och förskolor som ska förändras. Inom flera 

projekt har förvaltningen låtit barn och skolklasser rita teckningar över hur de önskade att ett 

område skulle se ut, hur de ser på sitt framtida boende och sin framtida stad samt rita kartor 

över hur de använder naturen i sitt närområde.  

 

I den antagna översiktsplanen lyfter kommunen upp ett exempel på dialog som sker med barn 

i grundskolan, där elever i tredje, femte och sjätte klass fick i uppgift att skriva och rita hur 

Knivsta skulle se ut om de fick bestämma. Bland idéerna som uppkom fanns bland annat öns-

kemål om en biograf i Knivsta, fler parker och idrottsanläggningar samt affärer och restau-

ranger. I översiktsplanen står det inget om hur dessa insamlade åsikter användes vidare (Över-

siktsplan för Knivsta kommun, 2007). I processen med att ta fram programmet för Nydal har 

det genomförts tre utställningar inklusive medborgardialog med följande fokus: utställning av 

vision, utställning av skisser och utställning av förslag. Till dessa dialoger var allmänheten in-
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bjuden (Stadsbyggnadsvision för Nydal, Knivsta s. 8). Under samrådet för detaljplanen för Gen-

vägen i Västra Nor framkom det information om att de boende inte var intresserade av en ny 

gång- och cykelväg – för att lättare nå ett grönområde - eller lekplats. Ingen av dem var intres-

serade av att ansvara för vägen eller lekplatsen. Förvaltningens idé var att dessa förändringar 

skulle se till barnens bästa. I handlingarna till nämnden skriver förvaltningen att de tagit hänsyn 

till de boendes synpunkter och slopat den nya vägen och lekplatsen (Detaljplan för Genvägen i 

Västra Nor s. 19). 

 

Lina Malm – som är översiktsplanerare vid Nacka kommun – menar att kommunen har flera 

aktuella projekt som innehåller särskilda samråd med barn. Inom programmet för Älta centrum 

gjorde förvaltningen ett besök på en fritidsgård, där de intervjuade 15 ungdomar mellan 12 och 

15 år. De barn som deltog var de som hade visat intresse för att vara med. De fick arbeta med 

samma material som de vuxna tidigare hade använt i workshops. Barnen fick titta på flygbilder 

och sedan visa och berätta vad de tyckte var viktigt inom planområdet. I arbetet med Saltsjöba-

dens centrum genomfördes dialoger tidigt i processen. Förvaltningen träffade femteklassare vid 

en skola där eleverna fick en introduktion över kommunens förslag. Eleverna fick efteråt skicka 

in sina tankar om det framtida Saltsjöbaden centrum till förvaltningen. Kommunen har sedan 

år 2008 arbetet med ett koncept de kallar ”Ungt inflytande”. Målet med konceptet är att barn 

och unga får möjlighet att ”medverka och påverka” kommunen i enlighet med barnkonvent-

ionen intentioner. Genom projektet får ett antal unga ett feriearbete där de får utbildning i barn-

konventionen och ett antal uppdrag från kommunen som de ska arbeta med under sommarmå-

naderna. Genom åren har ett flertal ämnen behandlats, bland annat skolfrågor, stadsbyggnads-

frågor, idrottsfrågor och övrigt utvecklingsarbete (Nacka kommun, 2015). År 2010 bjöds ung-

domarna in för att påverka arbetet med en ny översiktsplan, där de fungerade som en ”fördjupad 

fokusgrupp” i processen. Projektet är tydligt initierat av vuxna efter de vuxnas villkor, eftersom 

barnen arbetar på uppdrag av kommunen. 

 

I Botkyrka kommun arbetar de aktivt med samrådsprocesser och dialoger tillsammans med bar-

nen. Al Khafagy tycker att det är jätteviktigt och intressant att träffa barnen för att höra hur de 

upplever olika platser, hur de tänker kring dem och vad de behöver. Han säger att han försöker 

ta så mycket hänsyn till deras åsikter som han kan. I projektet ”Samtal om framtiden” som 

gjordes i samband med framtagandet av en ny översiktsplan deltog alla elevråd i kommunen. 

Det har förts dialoger med barn i flera olika projekt, bland annat i projektet ”Stadbyggnadsidé 

för Alby”. I detta projekt fördes det dialog med barn på en förskola och en skola. Även andra 

forum för ungdomar har anordnats, till exempel en workshop i Folkets hus. Anderljung lyfter 

fram ett aktuellt projekt gällande en ny förskola i kommunen. Tjänstepersonerna som arbetade 

med projektet visste att barnen som gick på den nuvarande förskolan skulle ha slutat när den 

nya var färdigställd. Ändå så lyssnade de på barnen och utarbetade en plan efter deras syn-

punkter. Detta tyder på att kommunen ser barn som individer i nuet med andra erfarenheter och 

behov än vuxna, precis som Skelton (2007) och Simpson (1997) anser är viktigt. 
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Ett annat aktuellt projekt i Botkyrka kommun är Fittja centrum. Anderljung och Al Khafagy 

har arbetat aktivt med detta projekt. Anderljung berättar att de arbetade med några klasser på 

en av kommunens skolor. Eleverna i klasserna fick ett flygfoto över en del av centrumet samt 

syftesbeskrivningen med den nya planen. Utifrån detta så fick eleverna ensamma fundera på tre 

ord som skulle prägla platsen, sen fick de tillsammans förhandla om vilka tre ord de kunde 

komma överens om. Med utgångspunkt i de utvalda orden skapade de collage där de fick visa 

hur de ville att platsen ska utformas. De kunde välja vad de vill ha kvar och vad de inte ansåg 

skulle vara kvar på platsen. Enligt Anderljung blev det tydligt i resultatet att barnen tänkt till, 

och inte bara ”hasplat ur sig”. Sedan genomfördes en redovisning där Al Khafagy var inbjuden, 

för att barnen skulle ha möjlighet att ställa mer detaljerade frågor om planen och planprocessen. 

Han kunde då svara på om deras idéer antingen var inne på förvaltningens linje, om det inte går 

att genomföra eller om det är bra idéer som kan tillföra något till projektet. Al Khafagy kunde 

bidra med mer kunskap om planen och planprocessen som Anderljung inte hade. Al Khafagy 

tycker att det är viktigt att barnens åsikter inte bara kommer kommunens planerare till godo, 

utan att även fastighetsägare och politiker med beslutsmakt över de ekonomiska frågorna får ta 

del av åsikterna. 

 

Anderljung berättar att de tidigare varit dåliga på att återkoppla till klasser de varit och pratat 

med. Däremot ska de göra det denna gång gällande projektet med Fittja centrum, då tjänste-

personerna ska besöka samma klass igen och låta de få ta del av det färdiga förslaget. Al 

Khafagy menar att de inte kunde visa några skisser på förslaget under den första dialogträffen. 

Detta på grund av planförslaget inte var en offentlig handling, eftersom förvaltningen fortfa-

rande arbetade på dem. Att visa upp ofullständiga handlingar riskerar att skapa mer förvirring 

än klarhet. Därför valde de att utgå från planens syfte så att planerare kunde få barnens åsikter 

tidigt i processen. Tidigare har det gjorts projekt där barn har fått frågan hur deras drömsamhälle 

kommer se ut om 25-30 år. Anderljung menar att visionsarbeten som dessa är svåra att åter-

koppla. 

 

Kommunen har tidigare också arbetat med mer tredimensionella modeller. Anderljung tycker 

att det är viktigt att barnen skapar en produkt och ”att man faktiskt gör något som inte bara är 

skrivet, utan att man gör något estetiskt.” Hon menar att detta leder till att barnens intentioner 

framkommer tydligare. Produkten måste dock hänga ihop med ett parallellt samtal som också 

förs med barnen, och det är viktigt att dessa två delar följer med i hela processen. Tidigare har 

kommunen arbetat med bilder som elever fått rita, men där bilderna saknat kontext ifall åskå-

daren inte tagit del av dialogen. Anderljung menar att de inte gör modellerna för att de är 

”flashiga” utan för att de blir ett bra komplement till samtalen – som egentligen är det viktigaste.  

 

Al Khafagy berättar om ett projekt i stadsdelen Alby – som han personligen inte varit delaktig 

i – men där det också skett en dialog. Där fick barnen sätta klisterlappar på en karta på var de 

bodde, vilka platser som de upplever är trevliga, vilka platser som de upplever som farliga. Han 

anser att detta ger planerarna viktig kunskap om hur barnen rör sig och vilka platser de undviker. 
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Dessutom kunde planerarna presentera informationen för kommunens konsulter som i sin tur 

kunde arbeta vidare med det. Anderljung är mer skeptisk till metoden, eftersom det ofta blev 

att stora områden markerades som antingen bra eller dåliga, vilket gav information på ett väldigt 

generellt plan. Hon menar att det är svårt att förstå vad barnen egentligen tycker är problemet 

med dessa platser. Hennes erfarenhet är att det blir bättre om förvaltningarna tvingas vara så 

konkreta som möjligt i sina frågeställningar.  

 

Anderljung tror att ifall kommunen valde att kontinuerligt arbeta med skolorna i planprocessen 

så skulle det gå att utveckla metoderna. Hon föreslår att förvaltningen – förutom att arbeta med 

barnen – även ska inkludera deras föräldrar i processen. Till exempel att föräldrarna får ta del 

av barnens förslag och reflektera över dessa. Hon menar att detta kan leda till att förslagen får 

bättre förankring hos medborgarna än de har idag.  

 

Flera av kommunerna arbetar med olika typer av bild- eller fotomaterial i sina dialoger. Ander-

ljung hos Botkyrka kommun framhåller att de tycker att kreativa moment är bra metoder för att 

fånga upp barns åsikter på ett konstruktivt sätt. Både Gummesson och Freeman framhåller att 

vissa metoder fungerar bättre för barn än andra. De lyfter upp de kreativa metoderna, såsom 

målningar, modeller och fotografi som särskilt resultatrika.  

 

Barn kräver oftast snabba resultat, vilket innebär att det är viktigt att kommunernas förvalt-

ningar är tydliga med att informera om hur lång tid det tar innan de kommer att se resultatet av 

sin medverkan. Samtidigt måste de informeras om att deras åsikter inte alltid kan bli verklighet. 

Dessutom är det viktigt att poängtera att deras deltagande inte innebär att de automatiskt får 

igenom alla sina åsikter. Bland de undersökta kommunerna så saknas det ofta uppföljning efter 

genomförda dialoger. De intervjuade tjänstepersonerna i Botkyrka säger att de framöver vill 

arbeta mer med uppföljning. För detta krävs det att beslutsfattare och förvaltningar konstruerar 

sina planprocesser så att uppföljning blir en självklar del i processen. 

 

Det saknas ofta nödvändig kunskap på samhällsbyggnadsförvaltningar och då måste de hämta 

in kunskap från andra förvaltningar eller utanför kommunen. Botkyrka har ett väl utarbetat 

samarbete mellan förvaltningarna gällande barns deltagande i planeringen. Detta är en styrka 

eftersom de kan använda varandras kunskap för att testa och utveckla bättre metoder. I studien 

av Knivsta kommun framkom det att barn i vissa fall ansågs vara blivande vuxna. Till exempel 

när de i olika projekt uppmanas att beskriva och rita hur deras framtida boende ska se ut. Un-

derförstått när de blivit vuxna. När det uppstår intressekonflikter mellan barn och vuxna så 

vinner oftast de vuxna. Precis som Gummesson (2005) framhåller så kommer barnets bästa ofta 

i andra hand, eftersom andra grupper har större möjlighet att föra fram sina krav. För att nå barn 

måste otraditionella och indirekta vägar prövas. Precis som Anderljung och Al Khafagy berättar 

är skolan en betydelsefull arena för att involvera barn i den fysiska planeringen. Det nuvarande 

sättet att genomföra samråd bör förändras. För att barn ska delta i planeringen måste samråden 
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utformas så att barn känner sig inbjudna för att delta i samhällets utveckling. Att förändra rå-

dande strukturer är inte enkelt. Det kräver att beslutsfattare och medborgare tillsammans försö-

ker hitta nya vägar. 

 

7.2.3 Ungdomsråd och ungdomsfullmäktige 

Knivsta har ett ungdomsråd där kommunens barn från 13 år och uppåt möts för att diskutera 

hur de kan påverka kommunen i olika frågor. Tjänstepersoner och personal från kommunens 

ungdomsverksamhet deltar och håller i ordförandeklubban på rådets möten. Ungdomsrådet kan 

bjuda in politiker till rådets möten om de vill diskutera specifika frågor. Kommunens politiker 

har även möjlighet att rådfråga rådet i olika frågor. Ungdomsrådet har ett flertal uppdrag. Ett 

av dessa är att återkoppla och driva de frågor som tidigare har tagits upp i olika möten mellan 

politiker och barn. Ett annat är att ansvara för ekonomiska medel som kommunfullmäktige an-

slagit till rådet. Med dessa medel kan rådet till exempel ordna egna arrangemang. Även barn 

och föreningar utanför rådet kan söka pengar ur denna pott, så länge det är barn som står bakom 

initiativet. Ungdomsrådet träffas cirka sex gånger per år (Knivsta kommun, 2010a). Sedan flera 

år har kommunen även anordnat ”ungdomsting”. Dessa är återkommande årliga arrangemang 

där barn och unga kan ”ställa frågor till politiker, diskutera och ge sina synpunkter”. De frågor 

som diskuteras följs sedan upp av ungdomsrådet (Knivsta kommun, 2010b).  

 

I början av 2000-talet fanns det ett officiellt ungdomsråd inom Nacka, men det har sedan dess 

upphört att existera (Nacka Värmdö Posten, 2002). Däremot finns det lokala initiativ; till ex-

empel ungdomsrådet i kommundelen Fisksätra. Detta är initierade av barn och unga och har 

delvis fått finansiering av kommunen (Svenska dagbladet, 2012). 

 

Inom Botkyrka kommun finns det ett ungdomsfullmäktige, vilket fungerar mer som ett beslu-

tande organ. I ungdomsfullmäktige sitter cirka 60 stycken barn och unga mellan 13 och 22 år 

gamla. Dessa väljs genom årliga val på kommunens skolor. Alla barn och unga i kommunen 

har även rätt att skicka in motioner till ungdomsfullmäktige (Botkyrka kommun, 2014). Ung-

domsfullmäktige väljer själva vilka frågor de vill driva, vilket innebär att de ibland hanterar 

stadsbyggnadsfrågor. Enligt Anderljung får ungdomsfullmäktige ofta många ärenden från kom-

munens nämnder. Detta leder till att barnen ofta väljer att lägga stadsbyggnadsfrågor åt sidan, 

då de tycker att de ärendena är för komplexa. Anderljung har försökt förmå dem att ta upp fler 

ärenden kopplade till den fysiska planeringen. Det har dock varit svårt, eftersom ungdomsfull-

mäktige själva väljer vilka ärenden de vill behandla. Anderljung tycker därför att det är lättare 

att föra dialog med eleverna i skolan. 

 

Ungdomsrådet i Knivsta kommun och ungdomsfullmäktige i Botkyrka kommun är exempel på 

projekt som rör sig mellan nivåerna ”symboliska åtgärder” (3) och ”initierat av vuxna, men med 

delat beslutsfattande med barn” (6) på Harts deltagandestege. Det är oftast barnen som beslutar 

om vad de vill behandla och vad de ska besluta om, men frågan är om deras beslut har någon 

reell påverkan. I Knivsta kan barnen själva initiera och driva projekt (7), men det faller inom 
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ramarna för vad de kommunala politikerna beslutar om. De lokala råden i Nacka kommun har 

däremot initierats av barn och styrs av barn (7). De når upp till steg sju på Harts deltagandestege. 

Det är dock viktigt att kommunerna blir medvetna om barnens projekt, så att de inte osynliggö-

ras. Kommunerna ska inte heller ta över initiativen och styrningen. Precis som Faulkner (2009) 

menar är ungdomsråden ofta beroende av parten de försöker påverka, i detta fall kommunpoli-

tikerna. Kommunen bidrar med ekonomiska medel och personal. Barnen får då svårt att hävda 

sin rätt att tycka annorlunda. Råden kan heller inte representera alla barn i kommunerna. Det är 

endast vissa barn som väljs in i råden, vilka inte kan representera alla barn. 

 

Sammanfattningsvis av denna genomgång framgår det att barnkonsekvenser, dialoger och ung-

domsråd är vanliga metoder som kommunerna använder för att väga in barns intressen i den 

fysiska planeringen. Den vanligaste metoden är barnkonsekvensbeskrivningar. Med dessa kan 

kommunernas tjänstepersoner själva reflektera över vad barn behöver och eftersträvar. När bar-

nen själva får delta i processen erbjuds de oftast metoder med kreativa inslag, såsom att rita, 

måla, fotografera eller modellera. Precis som Freeman, Nairn och Sligo (2003) menar så finns 

det brister bland förvaltningarnas kunskap om vilka metoder som bör användas för att barn ska 

kunna delta på ett konstruktivt sätt. Flera av metoderna är anpassningar av metoder som skap-

ades för vuxna, vilket Freeman m.fl. (2003) menar är vanskligt. 

 

Antingen ser kommunerna barn som vilka medborgare helst – vilket innebär att det inte tas 

någon särskild hänsyn till dem – eller så är de en utpekad grupp med särskilda intressen. Vilket 

innebär att de då bara får påverka inom vissa områden, till exempel inom skolområdet eller en 

grönyta. Kommunernas olika förvaltningar kan arbeta olika med frågorna, beroende på hur 

kommunen delat upp frågorna kopplade till den fysiska planeringen.  

 

Denna studie visar att det ofta saknas kunskap inom stadsbyggnadsförvaltningen om hur barn 

ska rådfrågas. Kunskapen finns ofta i större utsträckning hos barn- och ungdomsförvaltningar 

samt kulturförvaltningar. Detta leder till att tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningarna 

ofta hänvisar till andra, för att de själva inte sitter på kunskapen. I förlängningen leder detta till 

att de inte lär sig arbeta med dessa frågor, vilket är något de måste för att skapa bättre processer 

där barns deltagande ses som en självklarhet. Stadsbyggnadsförvaltningarnas ängslan för barns 

deltagande kan bero på att de saknar erfarenhet av att arbeta med barn i yrket, vilket skapar en 

ond spiral där de stöter ifrån sig ansvaret för frågan till andra. Detta är något Freeman m.fl. 

(2003) menar kan vara en orsak. Inom vissa kommuner finns det tjänstepersoner med en över-

gripande roll som arbetar med frågor om barns deltagande. Detta kan skapa bättre samarbeten 

mellan olika förvaltningar, men det riskerar också att frågan hamnar mellan stolarna. Ett ge-

nomgående problem är att det ofta saknas kunskap och dokumentation om hur barns åsikter ska 

integreras i kommunernas vanliga arbete. 

 

Enligt barnkonventionen är alla upp till 18 år barn. Kommunerna har brister när det gäller att 

inkludera alla barn. De yngre barnen deltar ofta i projekt med kreativa metoder, medan de äldre 
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barnen tillåts verka i olika råd. Det saknas ofta olika metoder för olika åldersgrupper. En annan 

tydlig problematik är att de äldre barnen glöms bort på bekostnad av de yngre. I barnkonse-

kvensbeskrivningarna blir det tydligt att tjänstepersonerna har reflekterat över de yngre barnens 

behov. Istället placeras de äldre barnen in i den odefinierade gruppen ”ungdomar”, vilket kan 

vara allt mellan 13 och 25 år. Kommunerna måste se alla individer under 18 år som barn, ifall 

barnkonventionen ska följas. 

 

Bland de studerade handlingarna har det inte noterats några projekt som hamnat längst ner på 

Harts deltagandestege. De flesta deltagandeprojekt rör sig omkring mitten av stegen. Kommu-

nerna har därmed kunskap om vad som är deltagande och inte. Det är även svårt att verka högst 

uppe på stegen, eftersom det kan vara svårt att få barn att själva initiera projekt. När det väl 

händer gäller det i större grad äldre barn, medan de yngre kan behöva mer hjälp för att sätta 

igång. På samma sätt kan det finnas ett klassperspektiv där barn från familjer med högre socio-

ekonomisk status har lättare att initiera projekt, medan barn från familjer med längre status har 

svårare att få sin röst hörd. Avslutningsvis menar Freeman (2003) att barn vill arbeta tillsam-

mans med vuxna för att utveckla samhället, så det finns potential att skapa metoder för att barn 

ska kunna delta på ett mer konstruktivt sätt än idag. 

 

7.3 Barns avtryck i den fysiska planeringen 

Efter att ha samlat in medborgarnas synpunkter så ska kommunernas förvaltningar förena bar-

nens åsikter med resterande yttranden. Detta kapitel undersöker hur kommunerna implemente-

rar barns åsikter i de färdiga förslagen samt hur kommunerna själva tycker att de lyckas med 

frågan. 

 

Björstad menar att det är svårt at avgöra ifall kommunen har lyckats bra med att ta vara på barns 

åsikter. Hon menar att både politiker och tjänstepersoner arbetar för att utveckla tillämpningen 

av barnkonventionen inom Knivsta kommun. Anderljung anser att barns avtryck i den fysiska 

planeringen inte syns särskilt väl i Botkyrka kommun. Hon tror att kommunen måste arbeta mer 

kontinuerligt i skolan för att arbetet ska bli mer synligt. Anderljung bedömer att planerarna inte 

alltid kommunicerar till politikerna och allmänheten vilka åsikter de tagit hänsyn till och inte-

grerat i de färdiga förslagen. Al Khafagy instämmer och menar att allt inte framgår i de färdiga 

planhandlingarna. Flera avtal och överenskommelser om hur områden ska utvecklas sluts utan-

för själva planförslaget.  

 

I de politiska besluten är det svårt att se ifall barnen varit med och påverkat. Anderljung tänker 

att det vore spännande att visa varifrån olika delar i ett planförslag är hämtat, till exempel genom 

att visa pratbubblor som talar om varifrån idéerna är hämtade. Hon anser att tjänstepersonerna 

måste bli bättre på att visa vilka åsikter som är inkluderade i de färdiga förslagen. Detta kan 

även leda till ökad förståelse för hur kommunens tjänstepersoner har tänkt gällande förslagen. 

Det är sällan alla medborgare blir nöjda med de beslutade förslagen, men om detta genomförs 

får förslagen större legalitet. Anderljung har en dröm om att kunna sätta sig ner och samtala 
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med barnen efter att de färdiga planförslagen presenteras. Då kan de tillsammans fundera över 

vad som blev bra eller dåligt med förslaget. Kommer de fram till att något är så pass viktigt att 

de vill informera kommunen om det, så skulle barnen ställa en skrivelse till beslutsfattarna. 

Anderljung har dock aldrig haft möjlighet att genomföra detta, eftersom hon antingen kommer 

in för tidigt eller för sent i processen. Hon anser att detta skulle innebära att barnen skulle kunna 

betraktas som vilka andra medborgare som helst. Anderljung är hoppfull och hoppas få genom-

föra något liknande framöver: ”det kommer nya gånger. Då gör vi det då.” 

 

I översiktsplanen lyfter kommunen upp att de lägger en stor vikt vid närmiljön, där de lyssnar 

på barnens erfarenheter, eftersom de anser att barn ofta är experter på sin närmiljö. Dessutom 

lyfter de fram att de anpassar utemiljön så att unga med funktionsnedsättning ska kunna ha 

möjligheten att röra sig fritt i utemiljön. Till sist så lyfter de fram att kommunen ”planerar 

spännande lekplatser och utemiljöer”. (Översiktsplan för Botkyrka kommun, 2014). Barns 

trygghet i det offentliga rummet lyfts upp som ett prioriterat fält: ”Det är viktigt att det offent-

liga rummet är välkomnande och neutralt i bemärkelsen att det känns tryggt och bekvämt för 

alla att vara där, till exempel för både flickor och pojkar.” (Översiktsplan för Botkyrka kom-

mun, 2014). 

 

Anderljung tycker att det är en utmaning att de ordinarie samråden endast sträcker sig över 

några veckor. Ifall kommunen ska anordna en särskild träff för barnen behöver planen handla 

om en plats de utnyttjar. ”Det är ju inte alla detaljplaner som är intressanta. Om det är något 

litet på utsidan av ett radhusområde, så är det inte intressant.”  

 

Barns intressen är inte alltid förenliga med andra intressen, även om de ofta kan vara samman-

länkade. Hur kommunerna väljer att hantera en eventuell intressekonflikt beror mycket på hur 

de värderar barns intressen gentemot andras. Al Khafagy tycker att barns intressen är viktiga. 

Han menar dock att det är många aktörer som måste samsas när det ska tas fram nya planförslag. 

Alla aktörer har också egna intressen, både ekonomiska och politiska. Han tänker att barnen 

kan komma med nya idéer som planerarna inte funderat på. Dessa idéer kan de sedan försöka 

tillämpa inom projektet. Om planerarna upplever att barnens idéer kan betyda mycket för pro-

jektet och samhället så ska planerare försöka driva dessa idéer så långt det går. För att belysa 

och sprida barnens idéer kan planerarna ta hjälp av chefer, politiker eller andra beslutsfattare. 

Han menar att kommunen i slutändan gör all planering för medborgarna. Att ta med sig deras 

åsikter in i processen är viktigt. Anderljung menar att det finns en stor förvirring kring vad barns 

perspektiv innebär i planeringen. Hon menar att vuxna och planerare föreställer sig att barnen 

efterfrågar något som är ”humant, gulligt och, grönt” i kombination med fler lekplatser. An-

derljung resonerar kring om det är de mjuka värdena som då åsyftas, eller om barn ska få sär-

skilda platser där vuxna inte bryr sig vad som försiggår. Hon tror inte att det är detta som efter-

strävas när ”barns perspektiv” kommer upp i diskussioner, men hon menar att det skulle kunna 

vara ett scenario. Hon menar att det är svårt att prata om barns perspektiv, eftersom barn som 

grupp är homogen. Det går inte att prata om barn som ”nå´t gulligt som vill ha nå´n lekpark”. 
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När det gäller yngre barn, så har folk kanske lättare att relatera till att det ska vara säkert för 

barnen att röra sig i det offentliga rummet samt att det finns trevliga miljöer för familjer att 

vistas i. För de äldre barnen är det nog lättare att tänka sig att de vill verka i enskildhet. Ander-

ljung menar att barnen själva lyfter fram detta som något eftertraktat. Frågan är om vuxenvärl-

den skulle acceptera det, hon menar att de vuxna till exempel skulle kunna tycka att en sådan 

plats skulle öka risken för mobbning. Hon menar att det är viktigt att vuxenvärlden inte bestäm-

mer allt på förhand för hur barnens miljö ska vara. Anderljung tror att ”barns perspektiv” kan 

vara något som är liktydigt med en humanistisk stadsplanering, där inte kommersiella ytor får 

ta för mycket plats. Det är ett samhälle där det ska gå att röra sig fritt, att hänga eller att bara 

sitta ner.  

 

Genom att studera kommunernas planhandlingar, skrivelser och andra dokument så går det att 

få en bild av vilka ärenden som har påverkats antingen av barns åsikter eller av ett applicerat 

barnperspektiv. I Knivsta kommuns fördjupade översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter 

nämns barns intressen inom flera områden. I stycket om kommunens ambitioner på boendeom-

rådet står det att ”boendemiljön ska [vara] utformad så att den främjar förutsättningarna för 

goda levnadsförhållanden och motverkar sociala problem i samhället för barn, unga, familjer 

och äldre”. I stycket som handlar om rekreation och friluftsliv lyfter kommunen fram planens 

grönstrukturplan. Förutom grönytor så redovisar detta dokument även gång- och cykelvägar, 

promenadstigar, skolor, förskolor och bollplaner. De skriver att ”relationen mellan grönstruk-

turen, gång- och cykelvägsnätet och dessa målpunkter är intressant med tanke på barns möj-

ligheter att på ett trafiksäkert sätt röra sig i tätorten.” I planens konsekvensbeskrivning skriver 

kommunens tjänstepersoner att planen ”torde ge en god grund för barn och ungdomar att på 

någorlunda lika villkor ha ett gott liv och utvecklas utifrån sina förutsättningar.” Kommunen 

framhåller att planen ökar tillgängligheten till skolor, förskolor, bollplaner och naturmarker ifall 

den skulle antas. Dessutom föreslås ett antal nya utomhusmiljöer som skulle vara lämpliga för 

barn att vistas inom. Däremot anser de att planens ”komplexitet och skala” gör det svårt att 

beskriva konsekvenserna utifrån barnens perspektiv. De skriver att detta är lättare att göra på 

en konkretare nivå av den fysiska planeringen, till exempel detaljplanering (Fördjupad över-

siktsplan för Knivsta och Alsike tätorter, 2012). 

 

I flera av kommunernas detaljplaner finns det konkreta åtgärder för att försöka säkerställa barns 

åsikter. Dessa åtgärder bygger dock ofta på den bild av barn som Anderljung tidigare lade fram 

– att fokus läggs på grönytor och lekplatser. 

 

I Knivstas detaljplan för kvarteret Sorteringsverket i Sågenområdet skriver förvaltningen att det 

finns en möjlighet att anlägga flera lekplatser inom området. Separata gång-och cykelvägar lyfts 

också upp som stöd för att barnperspektivet beaktats (Detaljplan för kv. Sorteringsverket, Gre-

delby 7:72, Sågenområdet s. 11). I en annan detaljplan i samma område beskrivs ett antal ut-

maningar kopplade till barnperspektivet. Bland annat att barn måste korsa en väg för att nå 
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förskola och skola. Förvaltningen skriver att barns intressen säkerställs genom områdets rekre-

ationsytor i form av grönytor och parker. Dessutom ska både en skola och en förskola byggas 

inom området (Detaljplan för kv. Virkesladan, Gredelby 7:85, Sågenområdet s. 16). I planbe-

skedet för Vrå 3:1 skriver förvaltningen att biltrafiken är omfattande i området. Därav vill för-

valtningen prioritera gång- cykelvägar för barnens säkerhet (Planbesked Vrå 3:1, TB Exploa-

tering). I en detaljplan för kvarter Murteglet skriver förvaltningen att barns behov ”växlar över 

tiden i takt med barnens ålder och utveckling.” (Detaljplan för kv. Murteglet, Gredelby 7:80 s. 

16). I arbetet med detaljplanen för en ny förskola skriver förvaltningen att trafiken kommer öka 

i området. Dess närhet till naturområden lyfts upp som en styrka för barn och deras föräldrar. 

Barn i närområdet får också möjlighet att nyttja förskolas lekytor efter förskolans öppettider. 

Förvaltningen lyfter också upp att ”en naturnära miljö ger en positiv effekt på barns lärande” 

(Detaljplan för Förskola Kölängen). 

 

Det är generellt svårt att veta om kommunerna involverat barn i planprocessen. Det framgår 

sällan, trots att barn i realiteten kan ha deltagit och påverkat det färdiga förslaget. Utan att ha 

gjort intervjuer med förvaltningarna är det svårt att fastställa hur eventuellt deltagande har gått 

till. Precis som Al Khafagy säger så pekar planerarna inte ut delarna i de färdiga förslagen som 

de har hämtat ifrån dialoger med barn. Anderljung anser att det finns en stor förvirring vad 

barns perspektiv verkligen innebär inom den fysiska planeringen. Detta är något som tydligt 

framgått i denna studie. I de studerade planhandlingarna är många åtgärder rörande barns behov 

i den fysiska miljön som är återkommande. Bland annat anläggandet av idrottsplatser och grön-

ytor, byggandet av skolor och förskolor, förändringar av trafikmiljön samt uppförandet av lek-

platser. Osäkerheten kring vad det innebär leder till att förvaltningarna inte själva kan göra 

uppföljningar kring barns deltagande i planeringen.   
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8. SLUTDISKUSSION 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur barnkonventionens kapitel om deltagande 

tillämpas i svensk översikt- och detaljplanering. För att undersöka syftet ställdes tre frågeställ-

ningar upp som studien har försökt besvara: 1) ”Vilken syn på barn och deltagande förekommer 

inom kommunerna?”, 2) ”Vilken typ av deltagande erbjuds barn inom fysiska planeringen?” 

samt 3) ”Vilket avtryck får barns åsikter i den fysiska planeringen?”. I detta slutkapitel sam-

manfattas resultatet av studien. 

 

De tre studerade kommunerna strävar samtliga efter att arbeta utifrån barns behov och intressen. 

Däremot varierar graden av ambition mellan kommunerna. Detta kan delvis härledas till kom-

munernas syn på barn, vilken pendlar mellan synen på barn som ”beings” och ”becomings”. 

Gruppen barn antas vara homogen, istället för heterogen som forskningen visat. Kommunerna 

arbetar utifrån både barnperspektivet och barns perspektiv. De har däremot visat sig vara oro-

liga att barns deltagande innebär att barnen får för mycket inflytande i processen. I kommunerna 

finns det flera hinder till att barns deltagande inte fungerar på ett bra sätt, både hinder bestående 

av olika föreställningar samt olika hinder i det demokratiska systemet. 

 

De studerade kommunerna använder främst tre olika metoder för att väga in barns intressen i 

den fysiska planeringen. Dessa metoder är barnkonsekvensanalyser, dialoger och ungdomsråd. 

Det finns brister i kommunernas kunskap om vilka metoder som bör användas för att barn ska 

kunna delta på ett konstruktivt sätt. Bland annat eftersom flera av de använda metoderna är 

anpassningar av metoder som ursprungligen konstruerades för vuxna. Enligt barnkonventionen 

är alla individer upp till 18 år barn, men kommunerna har en utmaning i att inkludera alla barn 

i planeringen. Ofta är det antingen yngre eller äldre barn som får delta, och ofta på helt olika 

förutsättningar. Barn vill arbete tillsammans med vuxna för att utveckla samhället. Kommu-

nerna måste se till att realisera barns önskan. 

 

Det är generellt svårt att veta ifall kommunerna involverat barn i planprocessen. Det framgår 

sällan, trots att barn kan ha deltagit i realiteten. Den allmänna förvirringen av vad barns per-

spektiv innebär inom den fysiska planeringen gör det heller inte lättare. 

 

Utifrån dessa resultat är det svårt att säga om kommunernas metoder är bra eller dåliga. Det 

finns få om ens några kommuner som anses göra tillräckligt. Vissa kommuner är relativt bättre 

än andra, men är dessa tillräckligt bra för att få godkänt vad gäller tillämpningen av barnkon-

ventionen? Detta är en fråga som är svår att besvara utan att ha ett tydligt mål vad gäller barns 

deltagande. Om några få år är det trettio år sedan barnkonventionen antogs. Det är dags att 

Sveriges kommuner sätter ambitiösa mål gällande barns deltagande i den fysiska planeringen.  
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