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Abstract   
Present conditions for urban and regional planning have resulted in children's democratic and 
physical space in development plans being smaller than what is stipulated in Children’s Rights 
Convention. The purpose of this study is to understand what challenges, deficiencies and 
opportunities there are when including children’s needs in physical planning in Sweden. The 
study is based on two research questions where this is further specified. The theoretical 
framework is the concepts of “child perspective”, “child's perspective” and “children's best 
interests”. The data has been gathered trough the two qualitative methods document study and 
interview and compiled through a thematic analysis. This work has resulted in three central 
conclusions regarding challenges, deficiencies and opportunities. With these conclusions we 
argue that the approach to children’s competence as well as structural and practical conditions 
are crucial for successfully including issues concerning children in planning. 
 
Keywords: Planning, Child perspective, Child's perspective, Children’s Rights Convention  
  
Sammanfattning   
Nutida förutsättningar för samhällsplanering har resulterat i att barns demokratiska och fysiska 
utrymme i planer är mindre än det som stipuleras i barnkonventionen. Syftet med studien är att 
skapa en förståelse för vilka utmaningar, brister och möjligheter som finns att inkludera 
barnfrågor i kommunal planering. Undersökningen utgår från två frågeställningar där detta 
konkretiseras. Studien är avgränsad till Sverige och den teoretiska utgångspunkten är begreppen 
”barnperspektiv”, ”barns perspektiv” och ”barns bästa”. Materialet har samlats in med hjälp av 
de kvalitativa metoderna dokumentstudie och intervju och empirin har sammanställts genom 
en tematisk analys i tre delar. Arbetet har resulterat i tre centrala slutsatser kring utmaningar, 
brister och möjligheter. Genom dessa argumenterar vi för att förhållningssättet till barns 
kompetens samt strukturella och praktiska förutsättningar är avgörande för en lyckad 
inkludering av barnfrågor i planering.  
  
Nyckelord: Samhällsplanering, Barnperspektiv, Barns perspektiv, Barnkonventionen    
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Förord    
Med detta examensarbete sätter vi punkt för vår utbildning på samhällsplanerarprogrammet på 
Linköpings universitet. Vi vill börja med att tacka alla lärare och handledare som har hjälpt 
och stöttat under utbildningens gång. Vi vill också rikta ett stort tack till alla planerare och 
pedagoger som möjliggjort studien genom att ställa upp på intervjuer och inspirera oss i vårt 
arbete. Slutligen, ett speciellt tack till Jennie Hollertz som under en inspirerade eftermiddag 
väckte vårt intresse för en viktig fråga inom samhällsplanering.   

  

Linköping, maj 2020  
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1. Inledning  
Social välfärd var vid mitten 1900-talet ett fokusområde för samhällsplanering i Sverige. 
Barnperspektivet blev en central fråga och de områden som byggdes var både säkra och 
stimulerande för barnen. Förskolor och skolor lokaliserades till centrala platser i 
bostadsområden och biltrafik leddes bort så att barn skulle kunna röra sig säkert i staden. Det 
utvecklades även riktlinjer för bostadsområdens avstånd till närmsta grönområde och i dessa 
anlades så kallade parklekar för att stimulera barns utveckling. Det svenska sättet att planera 
för barnvänliga miljöer blev ett föredöme för länder runt om i Europa.1  
 
Den urbanisering och förtätning som skett de senaste åren har förändrat barns livsmiljöer och 
idag växer majoriteten av alla världens barn upp i städer. Städerna är ofta högt trafikerade och 
det finns endast få grönområden kvar som inte är bebyggda, vilket båda är faktorer till att 
barns rörelsefrihet begränsas kraftigt.2 3 Trafikering bidrar även till försämrade miljöer för 
barn sett ur en hälsoaspekt då de dagligen utsätts för giftiga avgaser och farliga ämnen som 
finns i miljöer där barn leker.4 Många av de riktlinjer som tidigare säkerställde goda miljöer 
för barn finns inte kvar och det höga exploateringsintresset har till stor del bidragit till att 
grönområden, parklekar och även skolgårdar bebyggts med servicefunktioner eller 
lägenhetskomplex.5  
 
Barnfrågor har utifrån dagens förutsättningar visat sig vara svåra att inkludera i svenska 
kommuners planering, men detta gäller även ur ett internationellt perspektiv.6 7 Kommuner 
har fått mer ansvar för att inkorporera både barnperspektiv och barns perspektiv i planeringen 
vilket har inneburit ett antal komplexa utmaningar, brister och möjligheter. Planerare behöver 
alltså både ta hänsyn till barns behov utifrån sig egen kompetens (barnperspektiv) och barnens 
kompetens (barns perspektiv).8 I och med Barnkonventionens nya ställning som lag i Sverige 
läggs en större press på kommunerna att faktiskt lyckas med detta arbete.9  
 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för vilka utmaningar, brister och möjligheter som 
finns att inkludera barnfrågor i kommunal planering. För att göra detta besvaras 
frågeställningarna: 
 

• Vilka tillvägagångssätt används av svenska kommuner för att tillgodose 
barnperspektiv och barns perspektiv i den fysiska planeringen?  

• Vilka utmaningar, brister och möjligheter identifierar experter kopplat till planering 
för barnperspektiv och barns perspektiv i samhällsplanering? 

 
1 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. Children’s Geographies, vol. 13, no. 1, 2015. s.16. 
2 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.16. 
3 Hand, Kathryn L. et al. ”The importance of urban gardens in supporting children’s biophilia”. Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(2), 2017. s.274. 
4 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. AMBIO, 48(5), 2019. s.508. 
5 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.16. 
6 Ibid. 
7 Freeman, Claire. ”Twenty-five years of children's geographies: a planner's perspective”. Children's 
Geographies 18:1, 2020. 
8 Halldén, Gunilla. ”Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp”. Pedagogisk forskning i 
Sverige. Årg. 8, 2003. 
9 Barnombudsmannen. Barnkonventionen. 
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Rapporten skrivs mot Linköpings kommun då det i organisationen finns ett behov och vilja att 
utveckla arbetet med barnperspektiv och barns perspektiv i planering. Studien avgränsas 
därför, för kontextens skull, främst till Sverige, men kopplas även till internationell forskning 
för att kunna göra geografiska generaliseringar av analysen. Studien avgränsas, med referens 
till Barnkonventionens definition, till barn i åldern 0–18 år.10 
 
Rapporten inleds med en bakgrund av problemområdet. Därefter presenteras relevant tidigare 
forskning som tillsammans med de teoretiska begreppen används som utgångspunkt för 
studien. Metod och material presenteras och diskuteras i den kronologiska ordning som 
insamling av empiri och analys av denna har utförts. Studiens resultat presenteras också 
utifrån de olika metoderna som används för att inhämta empiri. I “Diskussion” diskuteras och 
problematiseras sedan resultaten i förhållande till tidigare forskning och teoretiska begrepp 
men även i relation till resultatets olika delar. Till slut sammanfattas studien i tre centrala 
slutsatser kring resultat och diskussion i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  
  

 
10 Barnombudsmannen. Barnkonventionen. 
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2. Bakgrund 
Hur barnvänlig en stad är baseras till stor del på hur byggda miljöer och grönområden i staden 
är planerade och utformade.11 Studier har visat att barns rörelsefrihet i städerna har begränsats 
de senaste åren och att de största orsakerna till detta är friytor och säkra miljöer för rörelse 
och lek har minskat.12 För att uppnå hållbara städer måste urbana miljöer blir mer tillgängliga 
och säkra för barnen. Trafiksäkerhet är en viktig faktor för att barn på ett tryggt sätt ska kan 
röra sig utan att hindras av trafiken.13 Forskning visar även att natur- och friytor utöver 
trädgårdar och innergårdar är viktiga för barns utveckling.14  
 
Det finns ett flertal fördelar med barnsäkra miljöer i städer. Minskat bilåkande är en effekt av 
att människor inte nödvändigtvis behöver åka utanför städerna när de vill vistas i 
grönområden vilket i sin tur detta leder till högre säkerhet och mindre avgaser i luften. Barns 
ökade psykiska välmående och fysiska aktivitet är en annan fördel med barnsäkra miljöer. 
Frihet och tillgänglighet att självständigt utforska staden är utvecklande för barns förståelse 
för staden och deras uppfattning av den.15 Städer som inte är barnvänliga kan medföra 
konsekvenser för barns hälsa och välmående. Forskning har också visat att problemlösning 
och riskvärdering är förmågor som riskerar att inte utvecklas i otillräckliga miljöer. Även 
förståelse för djur och natur och vilja att skydda denna kan påverkas negativt.16 En 
förutsättning för kommunernas arbete med barnfrågor är förståelsen för hur stadens 
utformning påverkar barnen.17 
 
Vid 1900-talets början blev det allt vanligare att politiska partier i Sverige började inkludera 
frågor kopplade till barn och deras välfärd. Under en tid var det en så pass viktig fråga att 
partier som inte gjorde detta tappade väljarstöd. Politiska beslut som togs under denna period 
var bland annat flera förändringar i befolkningspolitiken mellan 1930–1940-talet och 
föräldrarförsäkringsreformen på 1970-talet. Barnfrågor är alltså en faktor som har varit med 
och påverkat en stor del av politiska beslut under 1900-talet och därmed även dagens 
samhällssyn.18  
 
En annan konsekvens av att barns ställning i samhället växte i styrka under 1900-talet var att 
FN:s barnkonvention antogs vid början av 1990-talet. Beslutet skapade ringar på vattnet och 
ledde bland annat till inrättningen av en barnombudsman år 1993. Förutom att säkerställa 
arbete med barnkonventionen på alla nivåer i samhället skulle Barnombudsmannen även 
fungera som en röst för barnen.19 Barnkonventionen var dock inte ett juridiskt bindande 
dokument i Sverige vilket innebar att personer under 18 år inte hade laglig rätt till 

 
11 Jansson, Märit., Sundevall, Elin & Wales, Mark. ”The role of green spaces and their management in a child-
friendly urban village”. Urban Forestry & Urban Greening, 18, 2016. 
12 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.508.   
13 Leden, Lars. et al. ”A sustainable city environment through child safety and mobility-A challenge based on 
ITS?”. Accident Analysis and Prevention. 2014. s.406-413 
14 Hand, Kathryn L. et al. ”The importance of urban gardens in supporting children’s biophilia”. s.277. 
15 Jansson, Märit., Sundevall, Elin & Wales, Mark. ”The role of green spaces and their management in a child-
friendly urban village”. 
16 Hand, Kathryn L. et al. ”The importance of urban gardens in supporting children’s biophilia”. s.274. 
17 Ibid. s.277. 
18 Lindgren, Anne-Li & Halldén, Gunilla. ”Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på 
barn i relation till FN: s barnkonvention” Utbildning och Demokrati, (2), 2001. s.65-66. 
19 Lindgren, Anne-Li & Halldén, Gunilla. ”Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på 
barn i relation till FN: s barnkonvention”. s.66-67. 
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rättigheterna i konventionen.20 För att stärka barns rättigheter i Sverige beslutade därför 
riksdagen att barnkonventionen skulle bli lag från och med den 1 januari år 2020.21 Detta 
skapar förutsättningar för mer effektivt arbete med barnkonventionen och förenklar även för 
privatpersoner att hänvisa till lagen vid exempelvis rättsliga processer. Förhoppningar finns 
också om att det ska bli svårare för organisationer att minska sitt arbete med barnperspektiv 
eller att inte inkludera det alls.22  
 
Sammanfattat är syftet med barnkonventionen att alla barn ska respekteras och komma till 
tals. Allt som i hög grad berör barn måste också genomföras med fokus på barns bästa. 
Barnkonventionen består av 54 artiklar och utav dessa är 41 sakartiklar som benämner olika 
rättigheter som barn ska ha oavsett situation. Resterande 13 artiklar innehåller information om 
hur FN:s stater ska arbeta med artiklarna. Alla artiklarna i konventionen hänger ihop med 
varandra och bör inte läsas enskilt. Dock finns det 4 sakartiklar som är vägledande för hur 
resterande artiklarna ska tolkas, dessa kallas för de fyra grundprinciperna och motiverar varför 
kommuner bör arbeta med barnfrågor.23  
 
Förutom barnkonventionen finns även ett flertal dokument och riktlinjer som kommunerna i 
Sverige kan förhålla sig till i arbetet. Några av dessa är mer centrala för kommunens arbete. 
Barnombudsmannen har i dokumentet ”Tio steg för ett ökat barnperspektiv i kommunen” 
listat åtgärder som kommuner kan vidta för att förbättra villkoren för barn och unga.24 
Boverket har gett ut en bok som heter ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för 
planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” vilken innehåller 
information om barns behov av utemiljöer och hur dessa bör förvaltas.25 Trafikverket har tagit 
fram ett dokument som heter ”Det blir viktigt när det är på riktigt! Att stärka barns och ungas 
delaktighet och inflytande i fysisk planläggning”. Dokumentet innehåller information om 
inkludering av barn och ungdomar i planering.26 Slutligen finns en regeringsproposition som 
heter ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige”, vilken kommunen kan vända sig till 
för riktlinjer.27  
 
  

 
20 Barnrättighetsutredningen. Barnkonventionen blir svensk lag. SOU 2016:19. Stockholm: Socialdepartementet. 
2016. s.87. 
21 UNICEF. Vad betyder det att barnkonventionen blir svensk lag? Stockholm, 2018. 
22 Lindgren, Anne-Li & Halldén, Gunilla. ”Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på 
barn i relation till FN: s barnkonvention” s.67. 
23 Barnombudsmannen. Barnkonventionen. 
24 Nyberg, Lena. Tio steg för ett ökat barnperspektiv i kommunen. Barnombudsmannen. 2004. 
25 Boverket och Movium. ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning 
av skolans och förskolans utemiljö”. Boverket (Rapport / Boverket: 2015:8). 2015. 
26 Larsson, Thomas. ”Det blir viktigt när det är på riktigt! Att stärka barns och ungas delaktighet och inflytande i 
fysisk planläggning”. Trafikverket. Publikationsnummer: 2012:248. 2013. ISBN: 978-91-7467-440-8. 
27 Proposition 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 
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3. Tidigare forskning 
I samband med vår undersökning av barnfrågor i svenska kommuners planering har vi gjort 
en genomgång av en betydande mängd forskning som är relevant för problemformuleringen. 
Genomgången har fokuserats på aktuella studier i den utsträckning det är möjligt. Fokus har 
även legat på studier som kan kopplas till den svenska planeringssituationen då den i detta fall 
är relevant för kontexten. Det har dock även varit relevant att inkludera internationella 
exempel som kan kopplas till en större geografisk skala. Några forskare är centrala i vår 
beskrivning av tidigare forskningsresultat inom ämnet. För de studier som utgår från Sverige 
har Sofia Celes och Maria Nordströms forskning varit relevant, och internationellt sätt anser 
vi att Clair Freeman och Louise Chawla bidragit med studier som vi kan, och bör, använda 
som utgångspunkt.  

3.1. Inkludering av barnfrågor i planering 

Att planera för barns miljöer i staden var i den svenska samhällsplaneringen innan mitten av 
1980 talet en självklarhet. Efter att systemet förändrades och många lagstadgade riktlinjer togs 
bort har frågan dock blivit mer komplicerad. Numera ligger ansvaret för att ta hänsyn till 
barnperspektiv och barns perspektiv i större utsträckning på de enskilda kommunerna som 
därmed behöver försöka hitta sätt att implementera barnkonventionen i sitt arbete.28 
Internationellt sett har intresset för barnfrågor inom planering varit stabilt sedan 1995, och 
under de senaste åren har intresset fått mycket plats inom den akademiska världen. Dock finns 
det ett glapp mellan detta engagemang och det som finns inom den praktiska planeringen. 
Detta gäller även för länder som Sverige där barn generellt sett har stark ställning i 
samhället.29 Sverige är ett relevant exempel att analysera med tanke på att den fysiska miljön 
förändras i snabb takt och ger upphov till komplexa intressekonflikter.30  

Barns plats i planeringen är generellt sett begränsad. Freeman menar att en anledning till detta 
är att barnfrågorna ofta fokuseras på de platser som uppenbart kan kopplas till barn, och 
därmed inte i ett större perspektiv i staden. Ansträngningar som läggs ner på barnens formella 
platser riskerar att distrahera från de faktum att barn påverkas indirekt av stadsstrukturerna 
som helhet. Det är, trots förbättringar och goda exempel, ovanligt att det i 
planeringssammanhang finns en syn på barnen som kompetenta medskapare av kunskap kring 
de centrala frågorna.31 Detta blir också allt mer tydlig ju yngre barnen i fråga är.32 Oflexibla 
planeringsprocesser i Sverige bidrar till att det trots lagstiftningar och riktlinjer sällan finns 
reella möjligheter att inkludera barn. Det finns generellt sett ett glapp mellan målsättningen 
för medborgardeltagande i demokratins namn och verkligheten där det ofta ses som 
ineffektivt och störande.33 I och med detta och att barnens plats i städerna krymper menar 

 
28 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.509.   
29 Freeman, Claire. ”Twenty-five years of children's geographies: a planner's perspective”. s.116. 
30 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.14. 
31 Freeman, Claire. ”Twenty-five years of children's geographies: a planner's perspective”. s.117-118. 
32 Carroll, Penelope et al. ”Children Are Citizens Too: Consulting with Children on the Redevelopment of a 
Central City Square in Auckland, Aotearoa/New Zealand”. Built Environment, vol. 43, no. 2, 2017. s.172-173. 
33 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.17. 
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Nordström och Wales att den svenska situationen har kommit till en punkt i utvecklingen där 
det måste ske en förändring gällande barnens roll i planeringen.34  

Trots att den svenska planeringen formellt sett inte längre är expertstyrd finns detta koncept 
till viss del fortfarande kvar i praktiken. En hög nivå av rigiditet och komplexitet bidrar till en 
statisk planeringsprocess som motverkar inkludering av nya värden och innovativa metoder.35 
Ojämna ekonomiska och politiska resurser är ett hinder för att hantera obalansen i olika 
aktörers makt att delta i planeringsprocessen.36 I medborgardialoger finns ofta mer utrymme 
för “starka” samhällsgrupper, vilket inte inkluderar barn. Nyliberalistiska influenser och 
privata aktörer tar mycket av den plats som finns att påverka och bidrar till att barns utrymme 
både i den fysiska miljön och i dialogen minskar.37 Intressekonflikter är alltså ett 
övergripande problem vad gäller barns inkludering i planeringen.38 Andra praktiska problem 
som identifierats av forskare är brist på kunskap och riktlinjer. Det har visat sig vara svårt att 
uppnå ett arbete med barnfrågor som inte är för krävande tidsmässigt eller utmanande 
kunskapsmässigt. Generellt sett finns bland planerare för lite kunskap om hur frågorna kan 
inkluderas i det övriga arbetet på ett naturligt sätt. Många av de initiativ som tagits inom 
området har varit svåra att integrera och därmed blivit både krävande och personberoende. 
För att underlätta arbetet behövs fler riktlinjer som är förankrade på politisk och strategisk 
nivå. Stödet från ledning och politiker är viktigt för att möjliggöra en inkludering av 
barnfrågor i den löpande planeringen.39  

Barns deltagande i planeringen handlar om urban rättvisa och att värdera alla samhällets 
medlemmar lika och säkerställa social hållbarhet i städerna. Chawla har påvisat att vuxna 
beslutsfattare sällan har rätt uppfattning om barns problem och prioriteringar och att den mest 
effektiva metoden för att uppnå förändring är att involvera och jobba tillsammans med barn 
och unga. Barn kan engageras i planeringen på ett meningsfullt sätt och bidra med realistiska 
rekommendationer för förändring och förbättring.40 Studier gjorda med barn har även visat att 
de har ett intresse för att vara med och delta och påverka sin miljö och att de upplever att de 
själva har erfarenheter som skulle vara av värde för planerare. Att barn inte får dela med sig 
av sina åsikter kan påverka deras syn på demokratin negativt.41 Genom att sätta unga i fokus 
för samhällsutvecklingen finns dessutom möjlighet att bidra till en mer människocentrerad 
utveckling generellt. Att inte bara lyssna utan även höra barnens röst kan bidra till att 
barnkonventionens principer kan implementeras i praktiken.42 

Det finns mycket som pekar på att inkludering av barn i planeringen kan få positiva effekter 
för barn men även planerare och hela samhället.43 Det finns ett samband mellan hållbara 

 
34 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.509.   
35 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.14-17. 
36 Ibid. s.17. 
37 Ibid. s.48. 
38 Ibid. s.25. 
39 Ibid s.18-23. 
40 Chawla, Louise & Driskell, David. “The Growing Up in Cities Project: Global Perspectives on Children and 
Youth as Catalysts for Community Change”. Journal of Community Practice 14 (1–2). 2006. s.198. 
41 Jansson, Märit., Sundevall, Elin & Wales, Mark. ”The role of green spaces and their management in a child-
friendly urban village”. 
42 Chawla, Louise & Driskell, David. “The Growing Up in Cities Project: Global Perspectives on Children and 
Youth as Catalysts for Community Change”. Journal of Community Practice 14 (1–2). 2006. s.198. 
43 Freeman, Claire., Ergler, Christina & Guiney, Tess. ”Planning with Preschoolers: City Mapping as a Planning 
Tool”. Planning Practice & Research, 32(3), 2017. s.297-318. 
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städer och barnvänliga städer. Nordström argumenterar för att barn är en verkande kraft för 
förändring som kan bidra till inte bara social hållbarhet utan en hållbar utveckling överlag. 
Städer förändras och utvecklas av de aktörer som har makt att påverka utvecklingen och för 
att bygga en hållbar stad behövs en balans mellan dessa. För att möjliggöra denna balans 
behövs strukturella förändringar i samhället. Barns inflytande i planeringen kan spela en 
viktig roll i att jämna ut de strukturer som finns mellan barn och vuxna och således skapa mer 
balans. Avsaknaden av kunskap att inkludera barn är idag en av de största barriärerna för 
denna förändring och det krävs därför en dedikation till att kommunicera med barnen och 
inkludera dem i planeringsprocesser.44 Inkluderingen av barn är viktig för att bidra till 
uppfattningen om att hållbar utveckling kommer från mänsklig handling och att barnen kan se 
sig själva som deltagare i denna.45 Barnens deltagande kan fungera som en bro till hållbarhet 
även genom att de är kopplingen mellan nutid och framtid. Barns utveckling går ur ett 
tidsperspektiv hand i hand med den hållbara utvecklingen och genom att inkludera dem och 
rikta deras uppmärksamhet mot dessa frågor kan en kapacitet att både som barn och framtida 
vuxna engagera sig i lokala och globala problem utvecklas.46  

Det har visat sig vara svårt att hitta konkreta sätt att stärka barnfrågornas position i 
samhällsplaneringen. Ofta landar de förslag som finns i att det behövs större förändringar i 
processen generellt.47 Förändring kräver att man förstår och utmanar maktstrukturer och 
samhällsnormer. Nordström menar att planeringssystemet behöver ha en mer 
kommunicerande karaktär och vara en arena för kapacitetsbyggande som stöttar unga 
medborgare. Planerare behöver omvärdera sin roll från att agera för de ungas räkning till att 
agera tillsammans med de unga. Relationer behöver förändras och en nyckelstrategi bör vara 
att inkludera barn och unga. Det är endast genom att ge erkännande till barnens inflytande 
som de existerande strukturerna kan utmanas och förändring kan uppnås.48 Planerare och 
politiker behöver alltså bestämma vilket förhållningssätt som ska finnas kring barns 
deltagande i planering. Det är också viktigt att ha ett tydligt syfte och föra en diskussion kring 
varför inkluderingen är värdefull, och att det görs av rätt anledning. Om agendan för dialogen 
inte är att öka barns inflytande på planeringen finns det risk att den gör med skada än nytta, 
både för planarbetet och de deltagande.49 Att uppnå en betydelsefull förändring kräver ett 
nätverkande och samarbete med barn och aktörer och att det finns resurser för att förverkliga 
barnens idéer.50 Generellt sett behövs en uppdatering av planerares förmåga att gå från teori 
till praktik när det handlar om barns deltagande.51 Både brist på teoretisk och praktisk 
kunskap kan bli ett hinder för att skapa effektiva och värdefulla dialoger med barn. Att 
samarbeta med andra aktörer som jobbar med barnfrågor men även forskare som har 

 
44 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.509-509.   
45 Heft, Harry & Chawla, Louise. ”Children as agents in sustainable development: The ecology of competence”. 
Spencer & M. Blades (Eds.), Children and their Environments: Learning, Using and Designing Spaces. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2006. s. 212 
46 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.512.   
47 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.25. 
48 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.511.   
49 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.15-26. 
50 Chawla, Louise & Driskell, David. “The Growing Up in Cities Project: Global Perspectives on Children and 
Youth as Catalysts for Community Change”. s.198. 
51 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.18. 
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förståelse för barns behov, rättigheter och kompetenser är en möjlighet att förbättra 
arbetet.52 Det finns resultat som pekar på att praktiska verktyg som riktlinjer och 
barnkonsekvensanalyser kan vara effektiva för att ge barn en mer aktiv roll i planeringen.53  

För att barns deltagande i planering ska bli värdefullt finns det även behov av att utmana 
synen på vilken typ av planer som är relevanta för barn. Idag fokuseras barnfrågor mest på de 
formella platser som finns för barn, men forskning visar att kommunerna behöver se till ett 
bredare perspektiv för barnvänliga miljöer.54 55 Till skillnad från den föreställning som finns 
hos många vuxna är transport, natur och människor tre av de saker som barn uppmärksammar 
mest i staden. Alla dessa aktiviteter kan relateras till ett större perspektiv och bekräftar 
därmed att barn upplever staden som en helhet. Genom att bara fokusera på barnrelaterade 
miljöer så är det alltså de vuxnas syn på barnen och inte barnens egen syn på staden som 
beaktas.56  

Sammanfattningsvis behövs för att lyfta barnfrågor i planering en metodik som både bedömer 
hur och när barns deltagande är värdefullt och i vilken geografisk skala arbetet behöver ske. 
Det behövs riktlinjer för i vilken del av planprocessen barnperspektiv respektive barns 
perspektiv är relevant att beaktas. Viktig är alltså planerarnas kompetens att göra dessa 
bedömningar.57 Grunden ligger dock i att erkänna barn som urbana intressenter och förstå och 
ta hänsyn till värdet av barns perspektiv och kompetenser för samhället.58  

3.2. Inkludering av barn i dialoger  

Barnkonventionen stipulerar att barns röster ska höras och att deras åsikter ska bli lyssnade på 
i förhållande till deras ålder. Därför är det egentligen irrelevant vad man anser om vilken 
kompetens barnen kan eller inte kan bidra med. Om en plan inte inkluderar barn i frågor som 
är relevanta för dem går den alltså emot barnkonventionen och handlar därmed inte i barnets 
bästa.59 Kommuner måste alltså ta barnkonventionen i beaktning. Ett annat dokument som 
planerarna måste förhålla sig till är plan- och bygglagen. Enligt lagen ska medborgare ha full 
demokratisk insyn i det lokala planeringsarbetet och möjligheten att influera.60 Dock är det 
inte passande att använda traditionella dialogmetoder vid dialoger med barn då de inte 
använder samma kommunikationsvägar och uttryckssätt som vuxna. Konsekvensen av att inte 
anpassa metoden är att dialogen inte ger användbara resultat vilket minskar motivationen att 
inkludera barns perspektiv i fortsättningen. Det har i sin tur resulterat i att barn globalt sett är 

 
52 Freeman, Claire. ”Twenty-five years of children's geographies: a planner's perspective”. s.117-118. 
53 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.509.   
54 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.23-24. 
55 Whitzman, Carolyn & Mizrachi, Dana. ”Creating Child-Friendly High-Rise Environments: Beyond 
Wastelands and Glasshouses”. Urban Policy and Research. 30(3), 2012. 
56 Freeman, Claire., Ergler, Christina & Guiney, Tess. ”Planning with Preschoolers: City Mapping as a Planning 
Tool”. s.314. 
57 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.26-27. 
58 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.511.   
59 Freeman, Claire., Ergler, Christina & Guiney, Tess. ”Planning with Preschoolers: City Mapping as a Planning 
Tool”. s.297-298 
60 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.17. 
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underrepresenterade i planering. Flera studier har visat att detta bidragit till en känsla av 
exkludering och isolering hos barn i städer.61  

En annan utmaning som planerare i flera delar av västvärlden har identifierat, handlar om att 
få barn att uttrycka egna åsikter. Barn förväntas vara självständiga och ha egna åsikter, men 
kulturella strukturer kan ha bidragit till att den förmågan inte har utvecklats i tillräckligt stor 
utsträckning. Barn ses ofta som en separat grupp som inte tillhör de vuxna. Därför kan vi inte 
förvänta oss att barnen i dialogsammanhang ska agera på liknande sätt som vuxna och 
uttrycka sina åsikter.62 Trots svårigheter uppmanar forskare planerare att använda sig av barns 
perspektiv i planeringen då effekterna är övervägande positiva.63 Det finns också en mängd 
forskning som visar att barn är kompetenta informanter och att det ofta handlar om att 
tillvägagångssätten för dialogerna behöver förändras för skapa ett lyckat samarbete.64 
Utmaningar som handlar mer om hur planerarna hanterar dialoger har också identifierats. En 
grundförutsättning för att kunna ta in och använda barns information är att de accepterar sin 
egen makt och därmed ansvar över den kunskap som skapas i mötet mellan de två parterna.65 
De måste också se bortom uppfattningen att barn inte har de färdigheterna som krävs för att 
vara med i planering och således ge barn mer förtroende. Barn bör ses som är fullvärdiga 
medlemmar i samhället därför ha samma rättigheter som vuxna.66  

Planerare är ofta positiva till att inkludera barn i sitt arbete, men det finns vissa oklarheter i 
hur och vad de ska få ut av det. Detta kan vara kritiskt för dialogens värde då den kan 
begränsas till något som endast sker i demokratiskt syfte och utan att ge barn 
påverkansmöjligheter. Förståelsen för hur barnen kommunicerar måste generellt bli bättre. 
Barnen är experter på sin verklighet och inte planering vilket gör att planeraren måste 
omvandla det barnen säger för att informationen ska kunna användas. Det handlar alltså inte 
om att barnen är inkompetenta att komma med relevanta åsikter utan att planerarna bör 
förbättra sina tillvägagångssätt och tolkningsförmåga.67 Synen på barn som kompetenta 
deltagare blir dessutom mindre vanlig desto yngre åldrar det handlar om.68 En anledning till 
detta är alltså kommunikationen, planerare upplever att det är enklare att prata med tonåringar 
då de lättare anpassar sig efter situationen.69 För att förändra bilden av barns kompetens krävs 
att planerare engagerar sig utan att ha förutfattade meningar om begränsningar för barnens 
kompetens och förståelse. Barn kan se alternativ som vuxna ofta missar.70  

 
61 Frank, Kathryn. ”The potential of youth participation in planning”. Journal of planning literature, 20(4), 2006. 
s.351. 
62 Jans, Marc. ”Children as citizens - towards a contemporary notion of child participation. Childhood”. 11(1), 
2004. s.28, 34 & 40. 
63   Freeman, Claire., Ergler, Christina & Guiney, Tess. ”Planning with Preschoolers: City Mapping as a 
Planning Tool”. s.297-315. 
64 Carroll, Penelope et al. ”Children Are Citizens Too: Consulting with Children on the Redevelopment of a 
Central City Square in Auckland, Aotearoa/New Zealand”. s.272-282. 
65 Porter, Gina. Townsend, Janet & Hampshire, Kate. ”Children and young people as producers of knowledge”. 
Children's Geographies. 10:2, 2012. s.133. 
66 Frank, Kathryn. ”The potential of youth participation in planning”. Journal of planning literature, 20(4), 2006. 
s.253. 
67 Cele, Sofia. ”Lyssnar du på riktigt? Kritiska punkter om barns delaktighet i planeringen.” Stockholm, 
Skolhusgruppen och respektive författare, 2014. s.47. 
68 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.21. 
69 Cele, Sofia. ”Lyssnar du på riktigt? Kritiska punkter om barns delaktighet i planeringen.” Stockholm, 
Skolhusgruppen och respektive författare, 2014. s.46. 
70   Freeman, Claire., Ergler, Christina & Guiney, Tess. ”Planning with Preschoolers: City Mapping as a 
Planning Tool”. s.301 
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En nyckel till att förstå vad barn kan bidra med är att förstå hur de fungerar. För barn är det 
naturligt att leka och på det sättet samspelar de med den fysiska och sociala miljön. De 
utforskar sin omgivning och lär sig om den samtidigt som de anpassar sig till och påverkar 
den i samband med att de provar sina förmågor. Barn har också en naturlig acceptans för 
förändring samt en förmåga att observera och därmed bidra till och undersöka resultatet av 
förändringar i miljön. Det man kan lära sig av barnen är hur de interagerar med miljön, hur de 
ser på den och hur de påverkar den. Barn tar in miljön med hela kroppen på ett sätt som vuxna 
inte gör. De har en flexibel inställning till den och kan därmed anses som viktiga aktörer i 
förändringen av den.71 Planeraren vet inte alltid vad som är bäst för barnet och ett samarbete 
kan ge flera nya idéer och perspektiv på planeringen.72 Beslutsunderlaget blir bättre, planen 
får en högre legitimitet och planerare vinner förtroende hos medborgarna.73 

Även barnens utveckling gynnas av att delta vid planering. Nyttan som deltagande ger kan till 
exempel förse individen med makt att styra samhällets utveckling, ge mer kunskap om 
samhället, utveckla förmåga att delta i offentliga dialoger och bygga upp sociala relationer 
med övriga deltagare.74 Barns deltagande är också värdefullt för att fostra dem som aktiva 
medborgare och uppmuntra demokrati samt stärka barns position i förhållande till 
vuxenvärlden. Det finns även ett utbildningsvärde i att involvera dem.75 De lär sig om hur 
städer fungerar, de får planeringsfärdigheter, deras självförtroende att uttrycka åsikter ökar 
och det kan skapa intresse för att vara med och påverka.76 Deltagande är sammanfattningsvis 
viktigt för att barn ska kunna utveckla sin kompetens och självförtroende att lära sig om och 
bidra till komplexa problem i en offentlig process.77  

Barn är oftast positiva till att vara med och påverka, men det kan vara svårt skapa 
engagemang och motivation.78 Metoder behöver utvecklas som säkrar att barn, oavsett ålder, 
vill och kan vara med.79 Det finns forskning som visar att om metoderna anpassas till barnets 
ålder och mognadsnivå kan de komma med mycket relevanta åsikter till planering, även om 
de inte kan uttrycka det verbalt.80 För att kunna ta del av deras åsikter behöver man dock ha 
en förståelse för barns förmågor och kunskap. Barn får kunskap genom sin erfarenhet av 
staden de bor i och denna kunskap kan kopplas till det rumsliga sammanhanget.81 Det finns en 
uppfattning som bygger på gammal, men etablerad, forskning om att barn bara kan förstå 
större strukturer när de blir äldre än 7 år. Denna uppfattning har i stor utsträckning levt kvar 
inom planeringspraktiken trots att det finns många andra studier som visar på motsatsen. Barn 

 
71 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.509.   
72 Johansson, Eva. ”Att närma sig barns perspektiv- Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv”. 
s.46. 
73 Khakee, Abdul. ”Medborgardeltagande i samhällsplanering”. Linköping: Linköping University 
Interdiciplinary Studies. 2006. s.15. 
74 Khakee, Abdul. ”Medborgardeltagande i samhällsplanering”. s.15-16. 
75 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.14-27. 
76 Frank, Kathryn. ”The potential of youth participation in planning”. s.359-360. 
77 Carroll, Penelope et al. ”Children Are Citizens Too: Consulting with Children on the Redevelopment of a 
Central City Square in Auckland, Aotearoa/New Zealand”. s.272-286. 
78 Frank, Kathryn. ”The potential of youth participation in planning”. Journal of planning literature, 20(4), 2006. 
s.369. 
79   Freeman, Claire., Ergler, Christina & Guiney, Tess. ”Planning with Preschoolers: City Mapping as a 
Planning Tool”. s.297-298. 
80 Nordstrom, Maria & Wales, Mark. ”Enhancing urban transformative capacity through children’s participation 
in planning”. s.509.   
81   Freeman, Claire., Ergler, Christina & Guiney, Tess. ”Planning with Preschoolers: City Mapping as a 
Planning Tool”. s.301-313 



11 
 

från 2 års ålder har i studier visat förståelse för kartor och demonstrerat att de har en förståelse 
för stadens skala och dess komponenter. De kan även uttrycka vad de gillar och inte gillar i 
sin upplevelse av staden.82 Forskning har också visat att elever i grundskolan kan förstå 
komplexa problem och komma med välgrundade förslag i deltagandet av dialoger.83 Ett 
hinder för dialoger är att barn och planerare talar olika språk, exempelvis beskriver planerare 
utemiljöer med övergripande ord medans barn istället beskriver allt som de kan göra i 
miljön.84 Detta beror på att barn ofta har sinnliga eller kroppsliga utgångspunkter som 
exempelvis aktivitet. De reflekterar alltså på den fysiska miljön via rörelse och lek.85 Det 
finns ingen allomfattande dialogmetod för varken dialog med barn eller vuxna. Planerare 
måste ha kunskap att analysera situationen och avgöra hur dialogen bör gå till för att få ett så 
bra resultat som möjligt.86 Metoden bör alltså fungera som ett anpassningsbart verktyg för att 
få fram barnens erfarenheter.87  

Viktiga aspekter vid utformningen av metoder är att ämnena ska vara meningsfulla, 
relevansen ska vara tydlig och deltagandet ska vara värdefullt både för barnen och 
planerarna.88 Vuxna bör finnas närvarande under dialogens gång för att uppmuntra barnen att 
ta egna initiativ och ha åsikter. Det är dock viktigt att de närvarande vuxna inte lägger sig i 
allt för mycket då barn har en tendens att anpassa vad de säger efter vad de tror att de vuxna 
vill höra och istället för att komma med egna åsikter endast hålla med det som de vuxna säger. 
Detta är ett exempel på när maktstrukturer påverkar relationen mellan planerare och barn, 
vilket till följd även påverkar den kunskap som skapas.89 För att barn inte ska känna 
begränsningar när de delar med sig av sina erfarenheter och åsikter bör dialogen ske på 
platsen som ska planeras, det gör att barnet kan uttrycka sig på ett kreativt sätt. Kreativa 
tillvägagångssätt är generellt sett mer barnvänliga då barn enklare kan utgå från sina konkreta 
erfarenheter och aktivt visa vad de menar. Kreativiteten kan också få utlopp via pyssel som 
exempelvis modellbygge där barn kan översätta sina berättelser till konkret rumslighet.90 
Andra vanliga metoder är att måla kartor, intervjuer, gå promenader, foto och att arbeta med 
tekniska verktyg som exempelvis GIS.91 Förutom att metoden behöver anpassas för att vara 
barnvänlig behöver den också vara planerarvänlig. Planerare kan ha svårt att förstå det som 
barnen uttrycker och därför måste informationen sammanställas i ett format som även kan 
användas av planerare som inte är insatta i ämnet kommunikation med barn. Viktigt är dock 
att reflektera över vad som händer med informationen när den ändras från barnformat till 
planerarformat. En annan utmaning som uppstår när informationen modifieras är att 
barnperspektivet kan ta över då planerarens minnen från barndomen börjar spela in, 
planeraren måste ha förmågan att kunna tolka informationen och vad “barns bästa” betyder 

 
82   Freeman, Claire., Ergler, Christina & Guiney, Tess. ”Planning with Preschoolers: City Mapping as a 
Planning Tool”. s.301 
83 Carroll, Penelope et al. ”Children Are Citizens Too: Consulting with Children on the Redevelopment of a 
Central City Square in Auckland, Aotearoa/New Zealand”. s.272-286. 
84 Kylin, Maria. ”Från koja till plan: om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammanhang”. Dept. of 
Landscape planning, Swedish Univ. of Agricultural Sciences; 2004. s.11. 
85 Kylin, Maria. ”Från koja till plan: om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammanhang”. s.13. 
86 Cele, Sofia. ”Lyssnar du på riktigt? Kritiska punkter om barns delaktighet i planeringen.” Stockholm, 
Skolhusgruppen och respektive författare, 2014. s.47. 
87 Freeman, Claire. ”Twenty-five years of children's geographies: a planner's perspective”. s.115. 
88 Ibid. s.115. 
89 Porter, Gina. Townsend, Janet & Hampshire, Kate. ”Children and young people as producers of knowledge”. 
132-133. 
90 Cele, Sofia. ”Lyssnar du på riktigt? Kritiska punkter om barns delaktighet i planeringen.”. s.48 
91 Freeman, Claire. ”Twenty-five years of children's geographies: a planner's perspective”. s.116. 
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både i lokalt och större perspektiv.92 Sammanfattningsvis är medskapandet av kunskap mellan 
barn och vuxna troligt att förbättras i takt med att ansträngningen som läggs ner växer och att 
planerare experimenterar med nya metoder för deltagande.93 

  

 
92 Cele, Sofia & Van der Burgt, Danielle. “Participation, Consultation, Confusion: Professionals’ Understandings 
of Children’s Participation in Physical Planning”. s.18. 
93 Porter, Gina. Townsend, Janet & Hampshire, Kate. ”Children and young people as producers of knowledge”. 
s.134. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretisk utgångspunkt för studien används begreppen barnperspektiv, barns perspektiv 
och barns bästa. Syftet är att teoretiskt förankra resonemanget kring värdet av att se till barns 
behov ur olika perspektiv, och hur dessa kan komplettera varandra. Det finns dock delade 
meningar om hur begreppen kan användas och bör definieras. Vad som är bäst för barn, vad 
barnen vill eller vad vuxna tror att barn vill. Det är bara några av de olika sätt som begreppet 
barnperspektiv används på i den allmänna debatten. Barns perspektiv kan ses som ett mer 
självklart begrepp, men faktum är ordet perspektiv också har flera betydelser som exempelvis 
utgångspunkt, synsätt för teori, hur man ser något eller att befinna sig i ett perspektiv.94 Vid 
vetenskapliga sammanhang är det därför viktigt att varje enskild forskare problematiserar 
användningen av begreppen.95 Vi har valt att tillämpa begreppen på det sättet som det inom 
barnforskning har argumenterats för att begreppen bör användas och denna definition 
presenteras nedan.96 
 

4.1. Barns perspektiv 
Barns perspektiv innebär enligt barnforskningen att barn har lämnat ett bidrag. Det kan röra 
sig om allt ifrån ett perspektiv eller en kultur som är barnets. Det finns en viss oenighet hos 
forskare angående om vuxna överhuvudtaget kan göra något med ett råmaterial från ett barns 
bidrag och att det fortfarande får kallas barns perspektiv.97 Barnombudsmannen definierar 
begreppet som det sätt som det enskilda barnet ser på sitt liv och omvärld. Barnets perspektiv 
förändras alltså i samband med att barnet växer upp och får nya värderingar, erfarenheter och 
en högre grad mognad.98 
 

4.2. Barnperspektiv 
Barnperspektiv handlar däremot om att verka för att det ska bli så bra som möjligt för barn, ta 
tillvara på barns villkor och deras kultur samt studera dem. Detta ideologiska begrepp är inte 
bara mångtydigt utan har också en stor retorisk kraft vilket kan vara en anledning till att det 
används flitigt i den allmänna debatten och även som ett metodologiskt begrepp i 
vetenskapliga sammanhang. Den starka retoriska kraften har också gjort begreppet till ett 
politiskt verktyg för att driva förändringar och ordet har blivit en fråga som har enat 
politiker.99 Barnperspektiv är alltså ett begrepp som kan användas i många olika sammanhang 
och det kommer därför aldrig finnas någon slutgiltig definition av begreppet. Argument för 
begreppet har dock gått från att barnperspektiv behöver innehålla någon form av barns 
perspektiv men att barnets perspektiv då är tolkat av exempelvis en forskare eller en pedagog. 
Barns perspektiv kan dock tolkas olika beroende på vem det är som tolkar barnet, detta är 
viktigt att ha i åtanke vid arbete med barnperspektiv. Barnperspektiv kan som sagt handla om 
mycket mer än att endast återge och tolka barns perspektiv på olika fenomen, det kan 
exempelvis röra sig om ett barns plats i samhället och vad det kan innebära för barnets 

 
94 Qvarsell, Birgitta, ”Barns perspektiv och mänskliga rättigheter- Godhetsmaximering eller kunskapsbildning?”. 
Pedagogisk forskning i Sverige. Årg. 8, 2003. s.102. 
95 Halldén, Gunilla. ”Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp”. s.21. 
96 Ibid. s.13. 
97 Ibid. s.17-18. 
98 Dahlin, Elisabeth. ”Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi”. 
Barnombudsmannen. Stockholm-Kulturdepartementet. 2019. s.2. 
99 Halldén, Gunilla. ”Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp”. s.12&14 
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generella erfarenheter.100 Barnombudsmannens definition på begreppet är att barnperspektiv 
är det sätt som en vuxen person ser på barndom, barn och villkor kopplat till barndom.101  
 

4.3. Barns bästa 

Vid slutet av 1900-talet dök en ny variant av barnperspektiv upp i samband med att 
barnkonventionen skrevs. Den nya varianten kallas barns bästa och historiskt sätt användes 
ordet främst i samband med att adopterade barn skulle placeras i nya familjer. Även detta 
begreppet har använts på olika sätt men det handlar i grund och botten om hur barns behov 
kan tillgodoses på bästa sätt.102 

  

 
100 Ibid. s.13&21. 
101 Dahlin, Elisabeth. ”Demokratins skattkammare – Förslag till en nationell biblioteksstrategi”. 
Barnombudsmannen. Stockholm-Kulturdepartementet. 2019. s.2. 
102 Halldén, Gunilla. ”Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp”. s.13. 
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5. Metod och material  
Den empiriska strategin är till viss del inspirerad av Jon Loits avhandling “En stad i 
världsklass- hur och för vem?” där ett liknande problemområde har studerats, och utgår från 
två insamlingsmetoder och en analysmetod.103 Den första metoden som används för att samla 
in material är en dokumentstudie av kommuners planeringsdokument och internetbaserade 
sidor. Syftet med dokumentstudien är att bygga ett resultat som är av mer övergripande och 
generell karaktär och som kan användas för att få en överblick av tillvägagångssätt för arbetet 
med barnfrågor i svenska kommuners planering. Den andra insamlingsmetoden är kvalitativa 
intervjuer. Dessa används för att ge en djupare och mer komplex bild av de utmaningar, 
brister och möjligheter som experter på barnfrågor upplever kopplat till planering för 
barnperspektiv och barns perspektiv. Insamlingsmetoderna kompletterar varandra på ett sätt 
som möjliggör en bred och nyanserad bild av de tillvägagångssätt samt utmaningar, brister 
och möjligheter som finns för arbetet med barnfrågor i planeringen, och skapar i sin tur 
förutsättningar för en djup och problematiserande diskussion. Båda insamlingsmetoderna är 
av kvalitativ karaktär och möjliggör således inga strikta generaliseringar. Det är dock inte 
omöjligt att säga något om resultatet i ett större sammanhang då många aspekter av 
planeringsförutsättningarna är desamma i svenska kommuner. Allt material är insamlat under 
en kortare tidsperiod på sex veckor, och tidsaspekten i relation till förändringar i planeringen 
kan med största sannolikhet inte ha bidragit till att det finns olika förutsättningar för olika 
empiriska resultat.104 För att sammanställa allt material som inhämtats genom 
insamlingsmetoderna har dessa kompletterats av en analysmetod. En tematisk analys har 
genomförts för vardera delen av materialet. Resultatet presenteras alltså i form av teman som 
har arbetats fram med hjälp av analysmetoden.  
 

5.1.  Dokumentstudie  
En del av undersökningen utgörs av en omvärldsanalys i form av en dokumentstudie av 20 
svenska kommuners dokument och internetbaserade sidor där en samling av visioner, 
strategier, riktlinjer, metoder och verktyg för arbete med barnfrågor i planering har 
formulerats, dessa benämns i denna rapport med samlingsnamnet tillvägagångssätt. 
Dokumentstudier är en vanlig metod för att studera samhällsplanering, dokumenten visar hur 
kommunerna förhåller sig till olika frågor vilket har inverkan på beslut och planer. Vi har 
använt oss av en kvalitativ ansats för att samla in centrala föreställningar kopplat till 
kommunernas arbete med barnperspektiv och barns perspektiv. Det betyder att vi inte har 
gjort en kvantitativ sammanställning av till exempel hur många gånger begrepp eller specifika 
tillvägagångssätt förekommer utan snarare fokuserat på innehållet kopplat till dess betydelse i 
termer av förhållningssätt till barnfrågor. Dock har vi under insamlingen haft ett objektivt 
förhållningssätt till innehållet utifrån förutsättningar hos olika kommuner och vilka 
tillvägagångssätt som är bättre eller sämre i förhållande till varandra. Detta var viktigt för 
resultatet då syftet med dokumentstudien var att ge en överblick av vilka tillvägagångssätt 
som generellt sett används i Sverige och vilka de sammanfattningsvis mest relevanta 
aspekterna av dessa är. De dokument och internetbaserade sidor som studerats är skrivna 
representationer av planeringen som genom att utgöra resultatet av beslut och förhållningssätt 
av planeringsaktörer formar den sociala och rumsliga förändringen. I officiella dokument 
uttrycks, genom vad som inkluderas och inte inkluderas, kommunens prioriteringar av frågor 

 
103 Loit, Jon. ”En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering”. 
Geographica: 4. Uppsala: Kulturgeografiska institutionen, 2014. 
104 Loit, Jon. ”En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering”. 2014. 
s.30-33. 
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och intressen i planeringen och de kan således ses som ett uttryck för avsikten av framtida 
planläggning.105  
 
Det praktiska angreppssättet för insamlingen har utformats för att kunna ge en så heltäckande 
bild av de tillvägagångssätt som kommuner använder som möjligt. I det första steget 
genomfördes därför en genomgång av alla Sveriges kommuners hemsidor. Genomgången av 
hemsidorna utgick från en systematisk sökning på begreppen “barnperspektiv”, “barns 
perspektiv” och “barns bästa” samt orden “barnkonsekvensanalys” och “barnchecklista”. 
Sökorden valdes ut för att täcka in alla begrepp som används som teoretisk utgångspunkt för 
studien, samt de tillvägagångssätt som barnombudsmannen rekommenderar att kommuner 
använder sig av i arbetet med barnfrågor. För att kunna identifiera dokument eller texter som 
eventuellt faller utanför dessa sökord gjordes även en översiktlig genomgång av hemsidans 
“samhällsplaneringsflik” och av den information som fanns tillgänglig där. Av alla kommuner 
som publicerat skrifter som kan kopplas till barnfrågor i planeringen identifierades 20 
kommuner vars dokument uttryckte ett tillvägagångssätt kring arbetet med dessa för vidare 
granskning. I nästa steg gjordes en sammanställning av de mest relevanta aspekterna av 
kommunernas olika dokument. Formatet för de skrifter som sammanställdes såg olika ut för 
de olika kommunerna. Den gemensamma nämnaren för alla dokument och internetbaserade 
sidor är att de uttrycker kommunens förhållningssätt till arbetet med barnfrågor i planering. 
Ingen hänsyn tog alltså till att skrifterna kan ha olika juridisk eller storleksmässig status, 
vilket kan betyda att det finns en obalans i vilken grad de olika kommunerna behöver förhålla 
sig till det som uttrycks. Det finns även en osäkerhet i ifall alla tillvägagångssätt som finns i 
kommunerna är tillgängliga på respektive hemsida, vilket är en förutsättning för att de 
kommuner som studerats är de mest relevanta utifrån de aspekter vi undersökt.  
 
I resultatet presenteras en abstrahering av kommunernas både konkreta och övergripande 
strategier för att arbeta med barnfrågor i planeringen i generella teman. Dessa konkretiseras 
vidare med exempel från de kommuner som studerats. Detta betyder emellertid inte att de 
exempel som tas upp är heltäckande för sammanställningen, utan dessa fungerar endast som 
just exempel på större aspekter som har identifierats som relevanta kopplat till ett flertal 
kommuner. 
  

5.2. Intervju  
Intervjuer genomfördes för att få ett kompletterande och djupgående informationsunderlag 
som även visar hur relevanta aktörer resonerar kring barnfrågor i planering. Det är vanligt att 
intervjuer används som ett hjälpunderlag på just detta sätt. Intervjuerna är kvalitativa och kan 
ge kunskap om erfarenheter, uppfattningar och händelser. Kritiker menar att denna typ av 
insamlingsmetod inte resulterar i vetenskap då den är subjektiv och därför inte generaliserbar. 
Det finns även en uppfattning att resultatets reliabilitet är diskuterbar vilket är en vanlig kritik 
till många kvalitativa metoder. Kvalitativa intervjuer som kopplas till information om 
personers yrkeskunskap ses oftare som en möjlighet att benämna resultatet som kunskap än de 
som kopplas till personlig information. Till den här studien görs intervjuer för att få 
information som är mer kopplad till intervjupersonernas yrkesroll och materialet behandlas i 
detta fall som en källa till kunskap.106 
 

 
105 Loit, Jon. ”En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering”. s.33-
36. 
106 Ibid. s.37-38. 
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Det är svårt att avgöra hur många intervjuer som krävs för att resultatet ska bli tillräckligt 
omfattande och djupgående men på samma gång hanterbart.107 Till den här studien 
genomfördes sammanlagt sex intervjuer med experter på barnfrågor. Tre planerare med 
erfarenhet av kommunal planering kopplat till barnfrågor intervjuades för att få en djupare 
och mer komplex bild av de utmaningar, brister och möjligheter som finns hos kommunerna 
som undersöktes i dokumentstudien. Ytterligare tre intervjuer genomfördes med pedagoger 
som är experter på nära arbete med barn i olika åldrar. Syftet med dessa var att komma så nära 
barnens syn på problemformuleringen som möjligt genom att använda pedagogerna som 
representanter. Intervjupersonernas bakgrund beskrivs mer utförligt i resultatdelen för att 
motivera personernas relevans för studien och varför de kan ses som källor som kompletterar 
varandra.  
 
Strategin för att hitta planerare som är experter på barnfrågor utgick i ett tidigt stadium från 
referenser från Linköpings kommun. Dokumentstudien utgjorde ytterligare en källa till 
relevanta personer och bidrog till att vi kunde hitta personer som kompletterade varandra 
utifrån geografiska och storleksmässiga aspekter hos de kommuner där personerna är 
verksamma. Många av de namn som identifierades genom dokumentstudien överensstämde 
med de Linköpings kommunen refererat till vilket antingen betyder att antalet experter inom 
området är begränsat, alternativt att de ingår i ett av flera nätverk som finns kopplat till 
barnfrågor i planering. Utgångspunkten för intervjuerna med pedagoger var att hitta tre 
personer som jobbar med barn i olika åldrar men på liknande sätt vad gäller relationen till 
dem. Det var även relevant att personerna arbetade i Linköpings kommun för att kunna 
identifiera utmaningar, brister och möjlighet i arbetet mellan kommunen och de barn och 
pedagoger som är relevanta för framtida samarbete.  
 
Alla intervjuer genomfördes via Skype och inleddes med en presentation av oss och vår studie 
samt alla samtyckesaspekter. Innan intervjun påbörjades förtydligades även hur 
intervjumaterialet kommer att användas. Trots att informationen som inhämtas från 
intervjupersonerna är kopplad till deras yrkesroll har vi fört en etisk diskussion kring 
anonymiserings och därefter valt att inte inkludera personernas namn i rapporten, då vi inte 
anser att de har relevans för resultatet. Den bakgrundsinformation om personerna som 
presenteras i resultatet har godkänts av respektive intervjuperson. Intervjun inleddes med 
frågor om personernas bakgrund, både då denna är relevant för resultatet och för att det ger 
förutsättningar för ett gynnsamt och avslappnat samtal.108 För att strukturera intervjun och 
säkerställa en genomgång av alla för resultatet kritiska frågor användes en intervjuguide. 
Frågorna var till största del halvstrukturerade för att möjliggöra öppna och mer reflekterande 
svar.109 De anpassades även till respektive grupp av intervjupersoner och formulerades efter 
de tre områdena barnfrågor inom samhällsplanering, barnperspektiv och barns perspektiv. 
Frågorna baserades dels på aspekter som framkom under dokumentstudien men även på 
relevanta tidigare studier.  
 
Empirin från intervjuerna analyseras och presenteras i resultatet i två delar som representerar 
de två olika expertgrupperna.  
 

 
107 Loit, Jon. ”En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering”. s.38. 
108 David, Matthew & Sutton, Carole D. Torhell S-E. ”Samhällsvetenskaplig Metod”. 1. uppl. Studentlitteratur. 
2016. s.115-119. 
109 Loit, Jon. ”En stad i världsklass – hur och för vem?: En studie om Stockholms sociala stadsplanering”. s.41. 
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5.3. Tematisk analys 
Den metod som använts för att sammanställa och analysera empirin från dokumentstudien och 
intervjuerna är en form av kvalitativ innehållsanalys som fokuserar på att identifiera teman.110 
Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och presentera mönster i materialet i 
form av teman. Teman används för att illustrera analyser av materialet som identifierats som 
centrala kring en idé eller koncept. Den tematiska analysen har potential att generera en rik, 
detaljerad och komplex sammanställning av empiri. Fördelar med att använda denna metod 
framför andra analysmetoder är att den på grund av sin flexibilitet kan anpassas efter studiens 
syfte och mål. Den är även passande för att på ett effektivt sätt summera nyckelaspekter i 
material av större omfattning och erbjuda en bred beskrivning av detta. Den är också effektiv 
för att belysa likheter och skillnader och generera oförutsedda insikter kring informationen i 
materialet. En potentiell brist i metoden är att den i de flesta fall inte ger möjlighet för 
tolkningar av materialet utan snarare en beskrivning av detta. I det här fallet ses det dock inte 
som ett problem då vi använder den tematiska analysen i syfte att på ett beskrivande sätt 
sammanställa resultatet av den materialinsamling som genomförts. Flexibiliteten som 
metoden erbjuder förutsätter dock att de teman som identifieras inte ses som en heltäckande 
eller 100 % sann bild av verkligheten då flera aspekter påverkar hur dessa väljs ut och skiljs 
från varandra. För att öka analysens reliabilitet beskrivs därför vårt förhållningssätt till denna 
nedan.111  
 
Innan det praktiska tillvägagångssättet för analysen beskrivs vill vi klargöra ett antal aspekter 
kring vårt förhållningssätt som är relevanta för denna och även hur dessa skiljer sig åt mellan 
de olika delarna av empirin. Det första som bör klargöras är hur ett tema identifieras och 
definieras i denna studie. Alla teman representerar ett mönster och kan sägas fånga något 
viktigt i materialet i relation till de övergripande forskningsfrågorna. Eftersom detta är en 
kvalitativ analys finns det inget krav på specifik kvantitativ storlek för att ett tema ska 
bedömas vara relevant. Det som är gemensamt för alla teman är att de i förhållande till 
materialet som helhet bedöms ha relevans för frågeställningarna. Det finns en flexibilitet i hur 
centrala teman identifieras, i vissa fall består ett tema av vanligt förekommande koder, men 
detta är alltså inte avgörande. Frågan om hur pass bred beskrivning av materialet som teman 
innefattar skiljer sig mellan materialet från de olika insamlingsmetoderna och utgår från syftet 
med dessa. När det gäller materialet från dokumentstudien har vi i största mån försökt ge en 
heltäckande bild av de tillvägagångssätt som framkom då syftet med metoden är att ge en 
översikt. Materialet från intervjuerna har istället sammanställts i teman av en mer djupgående 
karaktär och bör inte uppfattas som heltäckande för materialet. Anledningen till detta är att 
samtalet i intervjuerna lätt kan hamna i sidospår som inte är relevanta för frågeställningarna 
och därför har vi i analysen fokuserat på de viktigaste aspekterna av materialet och 
sammanställt dessa i djupare teman. All tematisk analys har genomförts induktivt, vilket 
betyder att de teman som presenteras har en stark koppling till materialet. Analysen är alltså 
inte teoridriven utan empiridriven och det finns därmed inga medvetna försök att forma teman 
efter teori eller tidigare forskning. En sista aspekt som är viktig att poängtera kring 
förhållningssättet till analysen är att teman som identifierats är semantiska. De har alltså 
identifierats inom den explicita ytan av betydelsen. Vi letar i analysen alltså inte efter 
betydelser “bortom” det som sagts eller skrivits.112  
 

 
110 David, Matthew & Sutton, Carole D. Torhell S-E. ”Samhällsvetenskaplig Metod”. 1. uppl. Studentlitteratur. 
2016. s.292. 
111 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. ”Using thematic analysis inpsychology” Qualitative Research in 
Psychology, 3:2, 2006. s.96-97. 
112 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. ”Using thematic analysis inpsychology”. s. 82-86. 
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Det praktiska tillvägagångssättet för analysen har följt sex rekommenderade steg för tematisk 
analys. I det första steget har vi genom att göra en enkel transkribering av intervjuer och 
genomläsningar av utdrag från kommunernas dokument och internetbaserade källor bekantat 
oss med materialet. Nästa steg bestod av en systematisk produktion av koder utifrån 
materialet där alla intressanta aspekter sammanfattades utan att för den skull förlora 
kontexten. I det tredje steget skapades och sorterades potentiella teman utifrån koderna och en 
övergripande struktur och nivåer för helheten arbetades fram. Efter detta gjordes granskningar 
för att säkerställa de preliminära temanas relevans och validitet för både de innefattade 
koderna och empirin i sin helt. I steg fem definierades och namngavs till slut de slutgiltiga 
temana på ett sätt som skapade en helhet för varje resultatdel. I detta steg var det viktigt att 
fastställa essensen i varje tema och även identifiera eventuella underteman inom dem. I det 
sista steget sammanställdes och presenterades analysen kopplat till varje tema och exempel 
från materialet valdes ut för att illustrera dess betydelse.113  

 
113 Braun, Virginia & Clarke, Victoria. ”Using thematic analysis inpsychology”. s.86-93. 
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6. Resultat 
För att sammanställa empirin som inhämtats med hjälp av de två insamlingsmetoderna har vi 
genomfört en tematisk analys. Nedan presenteras och motiveras de teman som har 
identifierats som centrala för respektive empirisk del.  
 
 

Dokumentstudie Intervju med planerare Intervju med pedagoger 
Övergripande: Förankring på högre nivå s.27 Vuxnas ansvar s.30 
Stöd s.22 Stöd och inspiration s.28 Förtroende och relation s.31 
Samarbete s.23 Individuell vilja s.28 Återkoppling s.31 
Kunskap s.23 Tidig inkludering s.29 Anpassade metoder s.31 
Riktlinjer s.23 Arbete på olika nivåer s.29  
Verktyg s.24 Upprätthålla arbetet s.30  
Tidsöverskridande arbete s.24   
Planprocessen:   
Förebyggande s.24   
Situationsanpassat s.24   
Samhällsövergripandes s.25   
Inkluderande s.25   
Uppföljande s.25   
Dialogprocessen:   
Tidig start s.26   
Representativ inkludering s.26   
Anpassning s.26   
Tydlighet s.27   

 
 

6.1. Dokumentstudie  
Det insamlade materialet från dokumentstudien är en samling av olika typer av 
tillvägagångssätt som används av 20 svenska kommuner, en lista över kommunerna som 
studerats presenteras nedan. Kommunerna skiljer sig i det att det finns olika många dokument 
som är relevanta för frågeställningen. De teman som vi identifierat som centrala i materialet 
har delats upp i tre nivåer, övergripande teman, teman kopplade till planprocessen och teman 
kopplade till dialogprocessen.   
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Kommuner:  
 

Falu kommun 114 Nykvarns kommun 115 Skellefteå kommun 116 
Göteborg stad 117 118 Nässjö kommun 119 Sollentuna kommun 120 
Haninge kommun 121 Orust kommun 122 123 Stenungssunds kommun 124 
Lindesbergs kommun 125 Sandvikens kommun 126 127 128 Stockholm stad 129 
Lunds kommun 130 Sigtuna kommun 131 132 Söderköpings kommun 133 
Malmö stad 134 Simrishamns kommun 135 Västerviks kommun 136 
Nybro kommun 137 Sjöbo kommun 138  

 
6.1.1. Övergripande 

Teman som vi har klassat som “övergripande” är stöd, samarbete, kunskap, riktlinjer, verktyg 
och tidsöverskridande arbete. Det dessa teman har gemensamt är att de kan kopplas till det 
övergripande arbete som sker med barnfrågor i planeringen.  
 
Stöd 
Olika typer av stöd är i många fall avgörande för att möjliggöra arbetet med barnfrågor i 
planeringen. Att frågorna har en plats i, och förankras i den kommunala politiken är en viktig 
framgångsfaktor och det krävs ofta att det finns ett intresse för frågorna hos beslutsfattare. 
Ställningstaganden och beslut behöver även förankras på den strategiska nivån, till exempel i 

 
114 Matsson, Gittan. ”Elevers delaktighet och inflytande vid utformning av skolgårdar och andra offentliga 
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översiktsplanen, för att åtgärder ska kunna vidtas på detaljnivå. Det är även viktigt att det 
finns ett aktivt stöd från ledningen i form av tid och resurser för planering, genomförande och 
uppföljning. Nässjö kommun tar upp detta som en strategisk insats som ligger på 
chefsorganisationens ansvar.139 En övergripande förståelse och intresse i organisationen är 
alltså grundläggande för arbetet med barnfrågor.  
 
Samarbete 
Samarbete och samverkan skapar möjligheter för arbetet med barnfrågor. Att jobba med 
frågorna från olika perspektiv och intressen är även viktigt för att arbetet ska bli hållbart då 
det säkerställer att de framsteg som görs är positiva för så många som möjligt. Ett sätt att göra 
detta är att jobba förvaltningsövergripande. Simrishamns kommun har arbetat 
förvaltningsövergripande för att ta fram handlingsplaner för arbetet med barnfrågor.140 Genom 
att ha ett brett genomförande och införa övergripande riktlinjer skapas fler chanser till 
påverkan. En inventering av organisationen kan leda till att möjligheter till samarbete kring 
frågorna uppmärksammas. 
 
Kunskap 
För att uppnå både stöd och samarbete i organisationen är det viktigt att det finns en 
grundkunskap om barnperspektiv och barns perspektiv. Att säkerställa kunskapsnivån hos 
politiker och personal benämns som en viktigt faktor för att möjliggöra arbetet.141 Att sprida 
kunskap om barnkonventionen är ett sätt att öka medvetenheten om frågorna.  
 
Riktlinjer 
Det är viktigt att det finns mål för arbetet med barnfrågorna. Ett sätt att sedan jobba mot dessa 
mål är att införa riktlinjer som går i linje med det man vill uppnå. Exempel på riktlinjer som 
kan stödja arbetet är: 

• riktlinjer för friytor och förskolor för att säkerställa tillräckligt utrymme för barnen142  
• lekplatsplan för att ge en helhetsbild av de lekplatser som finns och säkerställa barnens 

behov143 144  145 146 147 148 149 
• barnkonsekvensanalyser och andra konsekvensbeskrivningar150 151  
• strategi för barn och ungas inflytande i planeringen152 

 
 
 

 
139 Nässjö kommun. ”Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun”. 2014. s.7. 
140 Larsson, Linda. ”Barnbokslut, Samhällsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2018”. Simrishamns kommun. 
Diarienummer: SBN 2018/1138. 2018. s.2. 
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Verktyg 
Det är bra om kommunen kan erbjuda stöd i arbetet i form av en person eller arbetsgrupp som 
stöttar inkluderingen av barnfrågorna i olika planer. Även andra verktyg som kunskapsbank, 
barnchecklista, rutiner för dialoger och konsekvensbeskrivningar och hjälpredor för struktur 
kan assistera arbetet. En inventering av kvaliteter och brister i organisationen kan skapa en 
bild av vilken typ av verktyg som behövs. För att stödja processen är det även positivt om 
arbetet visualiseras på ett tydligt sätt och detta har av kommunerna gjorts på olika sätt.153 154 
 
Tidsöverskridande arbete 
Att jobba tidsöverskridande är en viktig faktor för ett hållbart och effektivt arbete när det 
gäller barnperspektiv och barns perspektiv. Arbetet ska vara integrerat och genomsyra 
processen och uppmärksammas i alla steg. I och med att planeringsprocesser kan vara långa 
och utdragna är det viktigt att inte “tappa bort” perspektivet i någon del. De avslutande 
faserna av projekt har identifierats som speciellt kritiska vad gäller att följa upp arbetet och 
faktiskt implementera det. Därför är det viktigt att hålla arbetet levande. Även de riktlinjer 
och strategier som används behöver uppdateras löpande då både barnens behov och 
planeringsförutsättningar kan förändras i takt med att samhället utvecklas och den politiska 
inriktningen skiftar. Stockholm stad har tagit fram en integrerad barnkonsekvensanalys där en 
av de viktigaste aspekterna är att just hitta en metod för integrerat arbete med barnfrågorna 
och se till att det som görs är långsiktigt och hållbart även genom en längre process.155 
 

6.1.2. Planprocessen 
Teman som vi har kopplat till planprocessen är förebyggande, situationsanpassat, 
samhällsövergripande, inkluderande och uppföljande. Gemensamt för dessa teman är att de är 
relevanta för arbetet med barnfrågor kopplat till planprocessen. 
 
Förebyggande  
För att möjliggöra arbetet med denna typ av frågor är det viktigt att säkerställa att de finns 
med som en prioritering i början av planprocessen. Ju tidigare perspektivet beaktas desto 
större påverkansmöjlighet finns det. Det är även viktigt att tidigt uppmärksamma de olika 
aspekter av frågan som bör tas hänsyn till för att belysa möjliga intressekonflikter. Det finns 
även en poäng i att sätta upp konkreta mål och formulera syftet för arbetet tidigt. Som 
utgångspunkt för målen kan både aktuell forskning och områdesanalyser vara relevanta. 
Dessa är tillvägagångssätt som bland annat Stockholms stad använder sig av.156  
 
Situationsanpassat 
För att det integrerade arbetet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att ha en rutin för 
att avgöra om planen eller projektet i fråga har relevans för barnperspektiv och/eller barns 
perspektiv. Barnchecklistor är ett vanligt verktyg som kan användas för att bedöma hur stort 
arbetet med frågan bör vara utifrån situationen.157 Det är dock viktigt att avvägningen 
motiveras i förhållande till relevansen. Att göra denna bedömning är viktigt för att tidigt 
kunna fastställa och anpassa vilka arbetssätt och metoder som passar bäst för de olika stegen i 
planprocessen. Metoden för att inkludera barnperspektiv och barns perspektiv bör alltid 

 
153 Sollentuna kommun. ”Barnperspektivet i Väsjön”. 
154 Göteborgs stad. ”Hjälpreda för dialogprocesser i Älvstaden”. 
155 Klingwall, Lisa. ”Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog”. 
156 Ibid. 
157 Västerviks kommun. ”Checklista för barnperspektivet vid beslut i Västerviks kommun”. Kommunstyrelsens 
förvaltning, ledningskontor. 2017. 
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anpassas till de förutsättningar som finns för att de insatser som görs ska kunna få verklig 
effekt.158 159  
 
Samhällsövergripande 
Att arbeta samhällsövergripande innebär att barnfrågorna analyseras både utifrån olika sociala 
aspekter och geografiska nivåer i samhället. Genom att utgå från olika skalnivåer och 
analysera varje förslags påverkan på dessa kan en bedömning av dess konsekvenser göras. Då 
beslut på olika nivåer påverkas av varandra är det viktigt att ställa rätt frågor under rätt skeden 
i planprocessen för att säkerställa den önskade inriktningen för arbetet. Göteborgs stads 
barnkonsekvensanalys innehåller en matris för att underlätta sådana bedömningar.160  
 
Inkluderande 
Arbetet behöver vara inkluderande. Det är viktigt att både barnperspektiv och barns 
perspektiv tas hänsyn till då de kan väcka olika frågor. Genom att i första hand arbeta med 
barns perspektiv riskerar man inte att fastna i beslut som omöjliggör en inkludering av barn 
och ungas syn på frågor som berör dem. Alla aktörer ska vara delaktiga genom hela processen 
för att säkerställa deras inkludering. Att stämma av med intressenter och samla in åsikter 
kontinuerligt bidrar till möjligheten att fatta hållbara och välgrundade beslut. Att se barn som 
en heterogen grupp med olika behov är också viktigt för att kunna anpassa arbetet till dem det 
berör. Nybro kommun benämner i sitt hållbarhetsprogram barns möjlighet att påverka som en 
strategi för att uppnå hållbarhet.161  
 
Uppföljande 
Uppföljning och utvärdering betonas ofta som de mest kritiska delarna av arbetet med 
barnfrågor. Det beror på att det är i denna fas resultatet av arbetet kan göra avtryck på 
verkligheten. Uppföljning är viktigt för att säkerställa att arbetet gjort skillnad. Utvärderingen 
är lika viktig för att, oavsett resultatet, ta vara på alla erfarenheter. Genom att dokumentera 
och sammanställa utvärderingar och analyser av arbetet kontinuerligt kan också det framtida 
arbetet effektiviseras och förbättras. Lindesbergs kommun skriver att det i samband med 
strategin för att implementera och tillämpa barnkonventionen är viktigt att implementera nya 
rutiner för att säkerställa arbetets resultat.162 Om delaktighet och inflytande varit en del av 
arbetet är det viktig att återkoppla till de deltagande för att stärka tron på processerna och 
möjliggöra framtida samarbeten. Sandvikens kommun genomför regelbundet uppföljningar av 
ungdomars delaktighet i beslut.163  
 

6.1.3. Dialogprocessen 
Teman som kopplats till dialogprocessen är tidig start, representativ inkludering, anpassning 
och tydlighet. Det som är gemensamt för dessa teman är att de är relevanta för arbetet med 
barnfrågor kopplat till dialogprocessen. 
 
 
 

 
158 Klingwall, Lisa. ”Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog”. 
159 Lundquist, Ulrika. ”Barnkonsekvensanalys. barn och unga i fokus 1.2.”. 
160 Ibid.  
161 Nybro, kommun. ”Hoppfullt och hållbart – Nybro kommuns hållbarhetsprogram”. 2019. 
162 Kommunstyrelsen. ”Strategi för implementering och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter”. 
Lindesbergs kommun. 2019. 
163 Löfman, Josefine. ”LUPP 2019, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken”. Enheten för folkhälsa och trygghet. 
Sandvikens kommun. 2019.    
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Tidig start  
Tidsaspekten är något som påverkar flera delar av dialogarbetet. Dialoger och inflytande i 
planeringen bör initieras på ett tidigt stadium för att skapa så stort utrymme som möjligt för 
påverkan. Aktörer och intressenter som inte inkluderas tidigt har oftast sämre möjlighet till 
inflytande över resultatet. Hos Haninge kommun finns ett praktiskt exempel på en detaljplan 
där barns åsikter har efterfrågats under en rundvandring på förskolegården. Av utvärderingen 
framgår att åsikter som framkommer har små påverkansmöjligheter när det redan finns ett 
färdigt koncept för förskolan.164 Ofta krävs även ett långsiktigt arbete för att dialoger ska bli 
givande. Genom att bygga upp ett intresse och en relation med intressenter kan deltagandet bli 
meningsfullt för båda parter. I takt med att relationen utvecklas och man lär känna varandra 
byggs ett förtroende upp som är viktigt för att arbetet ska vara givande. Ur en tidsaspekt är det 
också viktigt att intressenter är involverade genom hela processen och att det finns ett levande 
samtal med aktörer som skola och förskola. Att dialogen pågår en längre tid är positivt då det 
skapar större värde för de deltagande. Om processen är väldigt lång är det dock viktigt att 
även tänka på att inkludera nya deltagare i takt med att behov och förutsättningar förändras.  
 
Representativ inkludering 
Dialogprocessen behöver ha en bred representation för att anses jämställd och inkluderande. 
Det finns alltså ett behov att identifiera och involvera alla för barnfrågor relevanta 
intressenter, vilket innebär att dialogen bör genomföras både utifrån barnperspektiv och barns 
perspektiv. Dessa intressenter är sällan en homogen grupp och därför är det viktigt att hitta 
olika former för deltagande för att uppnå en representativ inkludering. När det gäller barn 
finns det därför anledning att vända sig till verksamheter där så många som möjligt är 
representerade. Det finns i denna respekt även anledning att se till att alla kommer till tals vid 
dialogtillfällena. Falun kommun har en handledning som ska användas vid elevers delaktighet 
och inflytande. Denna har till exempel anpassats för elever i olika åldrar ska kunna bidra på 
bästa sätt.165 
 
Anpassning 
För att dialogen ska nå ut till så många som möjligt av de relevanta intressenterna är det 
viktigt att anpassa de metoder som används till målgruppen. Då barn inte ska ses som en 
homogen grupp finns det anledning att använda flera olika kanaler och verktyg för 
kommunikation. En viktig aspekt vid inkludering av barn är att utgå från barnens sätt och 
möjlighet att kommunicera, detta innefattar även att anpassa metoder och kommunikation till 
olika åldrar. Vad gäller väldigt små barn kan kommunikationen behöva ske med hjälp av 
pedagoger, eller på sätt där de inte behöver uttrycka sig verbalt. Rundvandringar eller 
ritövningar kan vara bra metoder för att inkludera de yngre barnen. När det handlar om äldre 
barn som har möjlighet att med ord kommunicera är det också viktigt att hitta metoder som är 
anpassade till barnens mognadsnivå, men även utifrån intressen och värderingar. Om metoden 
känns intressant och värdefull för de deltagande finns det större möjlighet att skapa en 
meningsfull dialog. I Orust kommun har barn och unga fått möjligheten att vara med och delta 
i utformningen av en platsanalys på ett kreativt sätt. Barnen har fått göra detta genom att 
lokalisera sig på kartan och själv rita och identifiera olika platser av intresse.166 
 

 
164 Stadsbyggnadsförvaltningen, planavdelningen. ”Barnens syn på Blåsippans utemiljö, Platsobservation och 
dialog”. Bilaga till samrådshandling. Haninge kommun. 2019. s.8. 
165 Matsson, Gittan. ”Elevers delaktighet och inflytande vid utformning av skolgårdar och andra offentliga 
miljöer”. Falu kommun. 2019. 
166 Westin, Elin. ”Uppdrag i Henån & Barns rätt till inflytande”. Designstudio Planering och gestaltning för 
hållbar utveckling i lokalsamhället: ORUST - Den Rurbana Ön. Chalmers Tekniska Högskola. 2017. 
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Tydlighet 
En grundläggande faktor för en lyckad dialog är tydlighet. Tidigt i dialogprocessen är det 
viktigt att vara tydlig med vilken typ av delaktighet som önskas och vilka 
påverkansmöjligheter som finns. Ramar för tidsaspekter och struktur för vad synpunkterna 
kommer användas till är viktigt både för tydligheten hos planerare och deltagare. Detta är en 
viktig erfarenhet från Lunds kommuns arbete för barns rättigheter och inflytande.167 
Informationen som skickas ut ska vara konkret och man bör vara medveten om vilket språk 
som används. Kunskap och grundförståelse hos deltagarna är viktigt för att dialogerna ska bli 
meningsfulla, därför bör upplägget inledas med ett kunskaps moment. För tydlighetens skull 
är det även bra om det finns en metod för återkoppling och att denna inkluderar återkoppling i 
flera olika steg, då långa tidsperspektiv kan leda till otydlighet kring genomförandet och 
deltagandet. Att återkoppla hur idéer och synpunkter har tagits emot på ett tydligt och ärligt 
sätt är också viktigt för att deltagarna ska få en känsla av att de bidragit och blivit lyssnade på. 
Ett sätt att uppmuntra deltagande kan vara att presentera resultatet av dialogen i till exempel 
en utställning, då blir deltagandet både synligt och tydligt.168 
 

6.2. Intervjuer med planerare 
Vi valde att intervjua tre planerare som är experter på barnfrågor i planering och som 
kompletterar varandra genom att de arbetar i olika stora kommuner som ligger på olika platser 
i Sverige. De teman som identifierats som centrala för denna del av resultatet är förankring på 
högre nivå, stöd och inspiration, individuell vilja, tidig inkludering, arbete på olika nivåer 
och upprätthålla arbetet. 
 
Planerare 1 är utbildad till landskapsarkitekt och har arbetat med att ta fram en integrerad 
barnkonsekvensanalys åt Stockholm stad. Nu arbetar hon med barnfrågor på Uppsala 
kommun.  
 
Planerare 2 är utbildad till arkitekt och arbetar på Göteborgs kommun. Hon har varit med och 
tagit fram boken Barnkonsekvensanalys som bland annat innehåller komplexitetsnivåer för att 
enklare kunna bedöma hur stort arbetet med barnfrågorna bör vara.  
 
Planerare 3 är utbildad till landskapsarkitekt och arbetar nu på en mindre kommun i Skåne. 
För 5 år sen utbildade hon sig till barnrättsstrateg och har sedan dess varit en del av ett 
barnrättsteam på kommunen.  
 
Förankring på högre nivå 
Alla planerarna som intervjuades talade om vikten av en stark politisk förankring då det både 
uppmärksammar perspektivet och skapar en möjlighet för planeraren att inkludera det i sitt 
arbete.169 170 171 Planerare 1 berättar dock att det i många fall är svårt att få en gedigen politisk 
förankring.172  Förutom engagerade politiker kan också andra högt uppsatta medarbetare 
fungera som nyckelpersoner för att förankra perspektivet uppåt.173 En strategi för att öka 
intresset kan vara att inkludera barnfrågor i andra frågor som politiker anser är viktiga.174 

 
167 Lunds kommun. ”75. Barns delaktighet och inflytande”. Naturskolebladet nr 75:2019. 
168 Larsson, Linda. ”Barnbokslut, Samhällsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2018”. Simrishamns kommun. 
169 Planerare 1. Intervju. 2020-04-03. 
170 Planerare 2. Intervju. 2020-04-06. 
171 Planerare 3. Intervju. 2020-04-10. 
172 Planerare 1. Intervju. 2020-04-03. 
173 Planerare 3. Intervju. 2020-04-10. 
174 Planerare 1. Intervju. 2020-04-03. 
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Förutom att få stöd från högre uppsatta aktörer framkom det även i intervjuerna med planerare 
1 och 3 att stöd även bör finnas i dokument som planerarna måste eller bör förhålla sig till.175 
176 Ett exempel på detta är att om perspektivet finns med i översiktsplanen så är det enklare att 
motivera förändringar i detaljplanen.177 Ett problem som uppmärksammades var att politiker 
och högt uppsatta medarbetare ibland prioriterar hårda värden eftersom det kan vara enklare 
att mäta och beräkna kostnader för dessa. Det är alltså enklare att skaffa resurser till frågor 
som lättare går att räkna på ekonomiskt. Att det finns politisk förankring för barnfrågor är 
också viktigt för att planeringen ska bli mer jämställd och skapa lika möjligheter för alla 
barn.178 
 
Stöd och inspiration  
Det kan i vissa fall finnas olikheter i definitionen om vad barnperspektiv i planering innebär, 
en förutfattad mening kan exempelvis vara att det till största del handlar om öppna ytor. Det 
är därför viktigt att informera om andra viktiga aspekter samt att inspirera till arbete med 
barnfrågor, berättade planerare 1. Om planerare har en egen vilja att inkludera barnfrågor i sitt 
dagliga arbete kommer det integreras in i arbetsprocessen naturligt.179 Planerare 3 berättade 
att ett bra sätt att informera och inspirera kan vara att ta tillvara på erfarenheter och planerare 
2 berättade att en annan metod kan vara att det finns stöd från kommunen i form av experter 
på barnfrågor.180 181 En annan viktig aspekt är att ha metoder som kan vägleda och strukturera 
arbetet med perspektivet, det kan röra sig om allt från en checklista i det tidiga skedet till en 
struktur för vad som bör beaktas i samband med dialoger.182 183 Frågorna bör dock inte bara 
mynna ut i ja eller nej svar, planeraren behöver analysera och reflektera själv utifrån 
metodiken.184  
 
Individuell vilja 
Som tidigare nämnts pratade två av planerarna om vikten av viljan att arbeta med 
barnfrågor.185 186 Det handlar dock inte bara om viljan hos politiker och högt uppsatta utan 
även hos planerarna då de inte är tvungna att inkludera barnperspektiv eller barns perspektiv i 
någon viss mängd. I vilken grad barnperspektiv och barns perspektiv beaktas kan vara väldigt 
personberoende, och ju fler personer i processen som inkluderas det desto större blir 
möjligheterna. Planerare 1 menar att planeraren måste tidigt bestämma om och hur mycket 
utrymme att influera resultatet som ska ges till andra aktörer och allmänheten. Vid själva 
dialogen poängteras också vikten av att inte bara informera om planen utan att förklara för 
medborgarna vilka möjligheter de har för att inflytandet ska bli verkligt. Planeraren måste 
också ha viljan att verkligen lyssna på vad som sägs och göra något med resultatet av dialogen 
för att det ska vara en givande demokratisk process.187  
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Tidig inkludering  
Alla planerarna som intervjuades poängterade vikten av att arbete med barnfrågor bör 
inkluderas i ett tidigt skede av planprocessen.188 189 190 För det första är planprocesser långa 
och möjligheten att förändra blir av flera anledningar sämre desto längre in i processen man 
kommer.191 Om arbetet inleds tidigt så kan strategier användas genom hela processen vilket 
gör att kvaliteten på arbetet blir bättre.192 Alla involverade aktörer bör också informeras om 
perspektivet i det tidiga skedet för att möjliggöra att mer tid kan läggas på att göra planen 
bättre för barn.193 Planerare 1 hade som förslag att en barnchecklista kunde användas för att i 
början av planprocessen lyfta barnfrågan och bedöma hur stort arbetet med barnperspektiv 
och barns perspektiv bör vara och på så sätt sätta standarden för hela arbetsgången.194  
 
Arbete på olika nivåer 
Ett genomgående tema för intervjuerna med planerarna var att olika aspekter i olika planer är 
avgörande för hur mycket vikt som bör läggas på att inkludera barnperspektiv och barns 
perspektiv. De var också överens om att en bedömning som inkluderar dessa aspekter bör ske 
med hjälp av ett analyserande arbete som stöds av någon form av metodik.195 196 197 I vissa 
planer som exempelvis inkluderar skolor behöver barnperspektiv och barns perspektiv 
inkluderas i hög grad medan andra planer inte behöver inkludera detta alls, planerare behöver 
dock alltid motivera beslutet. Genom att satsa på att inkludera frågorna i de planer som är 
relevanta för barn finns det störst chans att det faktiskt går att genomföra.198 Planerare 2 
berättade att det i kommunen finns en matris som används för att analysera hur stort arbete 
med barnfrågor bör vara i varje plan. I matrisen kunde förändringar tas upp som sedan 
analyserades på olika geografiska nivåer. På detta sätt fick planeraren en förståelse för hur 
stor påverkan på de olika nivåerna olika beslut hade.199 200 En annan aspekt kopplat till olika 
geografiska nivåer är barns åldrar. Planerare 2 beskrev det som att ju yngre ett barn är, desto 
mindre område rör barnet sig på. Små barn rör sig alltså mer i närområdet medan äldre barn 
har en tendens att röra sig i ett större geografiskt område. Det gör att yngre barn kan vara mer 
relevanta att inkludera i planer av mindre omfattning medan äldre barn kan vara mer relevanta 
att inkludera vid arbetet av en större plan.201 Tillvägagångssättet för att inkludera barns 
perspektiv bör också förändras baserat på barnets ålder. Planerare 1 berättade att när dialoger 
med yngre barn sker kan det vara bra att ta hjälp av exempelvis förskolepersonal. De kan både 
hjälpa till med metoder för hur dialogen kan ske och hjälpa till att förtydliga vad barnen 
menar.202 Planerare 3 har också positiva erfarenheter av detta tillvägagångssätt fast kopplat till 
barn och lärare på olika skolor.203 
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Upprätthålla arbetet 
Som tidigare nämnts pratade planerarna om att barnperspektivet bör finnas med i alla delar av 
planprocessen men att arbetet även ska anpassas efter planen.204 Det är dock lätt hänt att 
perspektivet glöms bort i olika steg av processerna, och för att inte riskera detta är ett bra 
tillvägagångssätt att visualisera planprocessen för att se var det möjligtvis kan finnas glapp.205 
En annan aspekt som bidrar till att arbetet sker mer naturligt genom hela processen är att 
använda en integrerad metod. För att göra arbetet mer integrerat kan det kopplas till flera 
olika frågor som finns i planprocessen och på olika avdelningar, enheter och förvaltningar.206 
För att det inte ska glömmas bort i den långa processen är det också bra med en kontinuerlig 
uppföljning, det är dock en utmaning att upprätthålla detta från början till slut.207 Uppföljning 
och utvärdering bör också sparas för att det ska vara tydligt vad som är gjort och för att kunna 
dra lärdomar av detta i framtiden.208 209 Både planerare 1 och 3 menar att en annan utmaning 
med långa processer är att behov kan förändras över tid vilket gör att arbetet med 
barnperspektiv kan behöva modifieras efter att en planprocess har pågått ett tag. Detta bör alla 
i processen vara medvetna om redan vid start så att inga oklarheter uppstår under arbetets 
gång.210 211 
 

6.3. Intervjuer med pedagoger 
Vi valde att intervjua tre pedagoger som arbetar i olika verksamheter och med barn i olika 
åldrar för att få en så heltäckande bild som möjligt för olika aspekter kopplat till de olika 
åldrar som studien avgränsats till. De teman som identifierats är vuxnas ansvar, förtroende 
och relation, återkoppling och anpassade metoder. 
 
Pedagog 1 är utbildad förskollärare och arbetar i nuläget som rektor på en förskola men jobbar 
fortfarande kontinuerligt även i barngruppen. På förskolan som ligger i centrala Linköping går 
barn i åldrarna 1–6 år.  
 
Pedagog 2 arbetar med fritidsverksamhet på en skola i Linköping. Eleverna som hon arbetar 
med är 7–12 år. Hon har tidigare erfarenhet av deltagande i planering då hon varit med och 
hjälpt planerare att designa skolgården där hon arbetar. 
 
Pedagog 3 har under hela sitt liv arbetat med ungdomsfrågor och ungdomar genom 
exempelvis på fritidsgårdar och barnteaterscener. Nu arbetar han som utvecklingschef för 
kultur och ungdom i Linköping. Under intervjun fokuserades svaren på barn som är 13–18 år.  
 
Vuxnas ansvar  
Alla tre pedagogerna som intervjuades poängterade vikten av att ta hänsyn till barns vilja men 
som vuxen stötta barnet och ta ansvar för barnets bästa.212 213 214 En del i detta har och göra 
med att vuxna måste förhålla sig till barnkonventionen och alla dess artiklar.215 Pedagog 3 
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uttryckte dock en viss frustration över att kommunen kanske borde göra detta mer i vissa 
situationer.216 Alla tre pedagoger var också överens om att barn i alla åldrar kunde komma 
med relevanta åsikter vid planering.217 218 219 Pedagog 2 pratade om hur bra barnen var på att 
berätta om saker från deras perspektiv och att det är en “win-win” situation att planerarna får 
mer kunskap samtidigt som att barnen lär sig att de har en röst som verkligen kan skapa 
förändring.220 Både pedagog 1 och 3 nämnde att modeller för dialoger behöver modifieras och 
anpassas om det ska bli ett lyckat samarbete för båda parter. Vuxna har även ett ansvar att ta 
vara på och genom tolkning anpassa barnens idéer till planeringen. Det innebär både ett 
ansvar för att idéerna fungerar i verkligheten och att barnen inte ska känna att deltagandet var 
värdelöst.221 222 
 
Förtroende och relation 
Under intervjun med pedagog 3 framkom att en annan viktig aspekt för lyckade dialoger 
mellan planerare och barn är att det finns ett förtroende från barnens sida. Dialogen är ett 
långsiktigt arbete som kan vara krävande då det bygger på att information, kommunikation 
och metoder anpassas för att successivt bygga upp relationen. Pedagog 3 har även 
erfarenheten att förutsättningen för att själva dialogen ska bli bra och givande är att frågorna 
som ställs till barnen är av öppen och reflekterande karaktär. Planeraren bör också försöka 
inkludera aspekter som relaterar till ett värde hos barnen och på så sätt skapar engagemang. 
Djupare diskussioner är att föredra framför ytliga svar.223 Pedagog 2 tror att ett bra och 
kontinuerligt samarbete mellan kommun och skolor skulle ge förutsättningar för givande 
dialoger.224 Pedagog 3 talade också till viss del om att inkludera andra verksamheter där barn 
vistas för detta ändamål225  
 
Återkoppling 
Ett tema som tidigt framkom i den tematiska analysen är vikten av återkoppling för barn i alla 
åldrar.226 227 228 Pedagog 3 tror att ungdomarna bara kommer vilja fortsätta vara delaktiga i 
planering om de vet att planeraren värderar deras åsikter.229 Återkopplingen är viktig både för 
barnens utveckling kopplat till deltagande och argumentation men även för att stärka 
förståelse och tro på den demokratiska processen.230 231  
 
Anpassade metoder 
Under intervjuerna pratade pedagogerna om de nuvarande metoderna som används för 
dialoger med barn och ungdomar. Sammantaget kan sägas att kvaliteten på dialogen beror till 
stor del på om metoden är anpassad till målgruppen, och vilka frågor som ställs. Barn är inte 
en homogen grupp, det rör sig inte bara om åldersskillnader utan även andra sociala aspekter. 
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Därför är det viktigt att varje dialog anpassas efter den specifika målgruppen som dialogen 
riktar sig till. Planerare behöver också bli bättre på att engagera barn och ungdomar i 
planeringsfrågor. Nya metoder för att skapa intresse måste formuleras. Till exempel är det 
mest effektivt att jobba uppsökande och att använda sig av de forum som barnen använder. 
Det kan exempelvis handla om att nå dom via olika verksamheter som idrottsföreningar eller 
fritidsgårdar. Pedagog 3 tror att olika typer av verksamheter skulle vara intresserade av ett 
samarbete med kommunen då det gynnar barnen på flera olika sätt. Ett samarbete skulle också 
ge kommunen fler ingångar och möjligheter till dialoger med barn.232 Både pedagog 1 och 
pedagog 2 pratade om att platsen kan ha betydelse för vad barnen vågar säga då de kan känna 
sig mer bekväma på platser som de är vana vid.233  
 
Pedagogen som jobbat med barn i åldrarna 0 till 6 berättade att metoder som innefattar 
teckningar och pyssel skulle passa barnen. Metoderna kan även anpassas på andra sätt för att 
dialogen ska bli meningsfull trots att barnen inte fullt kan uttrycka sig verbalt. Till exempel att 
barnen kan visa platser runt om i sin miljö och att man kan analysera deras beteende. För de 
barn som kan prata tror hon även att intervjuer enskilt och sedan diskussioner i grupp kan 
fungera som metod.234 
 
Under intervjun med pedagog 2 framkom många fördelar med deltagande för barn i åldern 7 
till 12. Dels tror pedagogen att det skulle vara värdefullt för planeringen att inkludera barnens 
åsikter då det har mycket bra idéer. Dessutom skulle det vara värdefullt för barnens utveckling 
av förmågan att framföra sina åsikter och se att det blir något av dem. Hon tror att barnen 
skulle tycka att det var kul att få delta i en dialog och hon ser inga hinder för detta eftersom de 
i skolan jobbar mycket med delaktighet, vilket då skulle ha förberett barnen. Hon menar att 
barnen idag lär sig att argumentera i skolan tidigt, och att detta skulle vara en bra övning i det. 
Tidigare har pedagogerna fått chansen att vara med och påverka utemiljön på skolan, men hon 
tror att det finns större värde i att lyssna mer på barnen då dem har bäst kunskap om sitt eget 
perspektiv. Ur pedagogens perspektiv finns det inte heller hinder för att samarbeta mer med 
kommunen överlag. Det skulle kunna inkluderas i verksamheten på fritidshemmet på något 
sätt. Som metod skulle gruppsamtal och diskussioner vara effektivt, speciellt om pedagogerna 
som känner barnen kan vara med och ha en stödjande roll i dialogen.235 
 
Pedagoger som arbetat med barn och ungdomar i åldern 13 till 18 ser ett problem i att 
dialogen inte är mer anpassat till barnens förutsättningar. Han menar att inflytande kan 
fungera bra, men då kommer initiativet ofta från barnen, och det är inte så vanligt idag. Barn 
har inte samma förutsättningar som vuxna och det duger inte att skicka samma information till 
dem och tro att de ska engagera sig. Istället bör kommunen fokusera på kanaler som är 
aktuella ur barns perspektiv. Han ser även ett hinder i att använda skolan som forum då det 
ofta ligger många andra uppdrag på den verksamheten. Istället bör man vända sig till olika 
verksamheter som barn är engagerade i på sin fritid. Barn och ungdomar är inte en homogen 
grupp och därför krävs det att flera olika metoder och kontaktvägar används och anpassas. 
Olika frågor engagerar även olika barn och ungdomar och man kan behöva rikta 
informationen till en viss målgrupp för att engagera och inspirera till deltagande.236 
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7. Diskussion  
De teman som undersökningen resulterat i kan relateras och problematiseras i förhållande till 
den svenska, men även i vissa fall den internationella, kontexten för samhällsplanering. Nedan 
diskuteras studien resultat i förhållande till dess teoretiska utgångspunkt och tidigare 
forskning inom ämnet.  

7.1. Förankring och nyansering av barns kompetens 
Under de senaste fem åren har det visats i både internationella och svenska studier att barn 
generellt sett inte har någon reell möjlighet att delta eller påverka planprocessen.237 238 En 
anledning till att barn kan anses vara en marginaliserad grupp i planeringen är att denna oftast 
endast fokuserar på de platser som traditionellt sett är till för barn, som lekplatser och 
skolgårdar. Barnfrågan kommer sällan upp som en aspekt i staden som helhet, trots att 
forskning visar att barnen påverkas direkt eller indirekt av hela staden, precis som vuxna.239 I 
de intervjuer som gjordes med planerare framkommer det att det på senaste tiden har funnits 
exempel på arbete där man lyckats inkludera barnen i planering av platser, men att detta 
främst har varit på en låg geografisk nivå, till exempel i parker eller andra detaljplaner som 
kan relateras till typiska barnmiljöer.240 241 Temat arbete på olika nivåer visar att det finns en 
uppfattning bland planerarna att barns inkludering behöver anpassas utifrån deras geografiska 
revir, och att detta blir mindre desto yngre barnet är.242 243 Freeman argumenterar för varför 
detta förhållningssätt inte är effektivt i syftet är ta hänsyn till barns kompetens och ge dem 
plats i staden. Att fokusera på typiska barnmiljöer kan ge sken av att perspektivet har tagits 
hänsyn till och därför distrahera från att ta upp barnfrågorna i ett större sammanhang.244 
Forskning har visat att barnen fokuserar på bredare aspekter i staden, som transport, natur och 
människor, vilket bekräftar att de upplever staden som en helhet.245 Att endast fokusera på en 
liten del av barns livsmiljö är alltså inte tillräckligt för att säkra goda miljöer för barn, det 
leder till att det endast är de vuxnas syn på barnen som beaktas och inte barnens eget 
perspektiv.246  Temat anpassade metoder visar att alla pedagoger som intervjuades är eniga 
om att barn kan komma med relevanta åsikter om sina livsmiljöer som är viktiga att beakta 
oavsett barnets ålder.247 248  249 Även Chawlas forskning visar att unga kan erbjuda realistiska 
rekommendationer utifrån sina erfarenheter och att det är viktigt att ta hänsyn till detta då 
vuxna beslutsfattare sällan har en korrekt uppfattning av barns problem och prioriteringar.250 
Att planerarna har erfarenheten att barnfrågorna har störst möjlighet att beaktas när det 
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handlar om typiska barnmiljöer kan ses som ett bevis på Celes forskningsresultat kring den 
svenska planprocessens rigiditet samt behovet av den förankring på högre nivå som togs upp i 
temat med samma namn.251 De planerare som är engagerade i att inkludera barnfrågorna 
behöver hitta sätt att göra detta, och oftast krävs det att de försöker koppla perspektivet till 
andra frågor som politiker tycker är viktiga.252  
 
Uppfattningen om barns kompetens kopplat till deras ålder är en annan aspekt som bidrar till 
marginalisering i planeringsfrågor.253 Temat anpassade metoder ger en entydig bild av att 
pedagoger som faktiskt jobbar med barn i olika åldrar har en uppfattning om att det finns 
möjligheter att skapa effektiva och värdefulla dialoger med barn, men att de metoder som 
används behöver anpassas efter ålder men också andra förutsättningar. Resultatet visar att det 
kan krävas mer ansträngning att inkludera de små barnen (0–6) då dessa inte alltid har den 
verbala förmågan, men också att äldre barn (13–18) kan vara svåra att engagera, då det krävs 
att deltagandet inkluderar värden som har betydelse för dem personligen.254 255 256 Forskning 
visar att barn ofta är positiva till att delta men att metoderna som finns i många fall behöver 
förbättras eller utvecklas.257 Studier från tidigt 2000-tal visar på trenden att barn i västvärlden 
är dåliga på att uttrycka sina egna åsikter och att detta bidrar till svårigheter att genomföra 
dialoger.258 Vår studie indikerar dock att detta är något som har förändrats under de senaste 
åren då alla pedagoger uttrycker en tro på att barnen skulle kunna bidra med relevanta 
erfarenheter.259 260 261 Av intervjuerna framgår också att en bakgrund till att detta har 
förändrats kan vara att barn i större utsträckning idag får lära sig att argumentera och dra egna 
slutsatser i skolan. Detta är något som under de senaste åren har lagts mycket fokus på och 
pedagogerna är måna om att barnen ska känna att de kan komma med bra åsikter och att dessa 
tas på allvar av de vuxna.262 Studier visar att barns inkludering i planeringen kan bidra till att 
de får bättre självförtroende och färdigheter i argumentation, vilket var en av de fördelar som 
pedagogerna ansåg att dialogen skulle ge barnen.263 264 265 Förhållningssättet till barn som 
kompetenta medskapare av information är även något som kan kopplas till teman som 
riktlinjer och anpassning i kommunernas dokument. Dessa handlar om att det behöver finnas 
riktlinjer som säkerställer att barns kompetens tas till vara, och att denna anpassas till rätt 
tillfälle och nivå.  
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7.2. Formellt och personligt ansvar 
De maktstrukturer som finns i det svenska planeringssystemet har bevisats bidra till den 
begränsade inkluderingen av barnfrågor.266 Medborgarinflytandet över lag och barns miljöer 
och inkludering specifikt påverkas just nu negativt av de, till stor del ekonomiska, 
intressekonflikter som finns.267 Detta är aspekter som i hög grad tas upp av planerarna som 
intervjuats till denna studie. I temat förankring på högre nivå benämns både politiskt stöd och 
riktlinjer, som helst ska vara lagstadgade, som förutsättningar för att effektivt kunna jobba 
med barnfrågor.268 269 270 Detta problem kan relateras till barns krympande plats i staden 
genom att se till hur det har sett ut historiskt sett. Innan det svenska systemet förändrades 
fanns fler riktlinjer för att säkra barnperspektivet i planeringen, ett utslag av detta var att barns 
miljöer klassades som några av de bästa i världen. Idag finns nästan inga riktlinjer och 
barnens miljöer försämras i takt med snabb urbanisering.271 Barns deltagande i 
beslutsprocesser är en viktig faktor för att jämna ut maktbalansen mellan barn och vuxna i 
samhället. Bara genom att erkänna barns rättigheter och makt i planeringsprocessen kan man 
uppnå de strukturella förändringar som behövs för att skapa en hållbar stad.272 Detta kan 
kopplas till temat representativ inkludering som genom dokumentstudien identifierats som en 
viktig aspekt under dialogprocessen, när barns perspektiv beaktas.  
 
Samhällsplanerare behöver inse och acceptera sin makt och därmed ansvar att agera för att 
jämna ut maktstrukturerna.273 Detta kan kopplas till temat vuxnas ansvar som kom upp i 
intervjuerna med pedagogerna. Planerarna har ett ansvar att ta vara på den kunskap som 
barnen delar med sig av och se till att det blir något av detta, både för barnens skull och deras 
tro på systemet men även för att utmana maktstrukturerna genom att skapa plats för barnen.274 
275 276 Detta ansvar kan dock vara svårt att uppfylla då de krävs en förmåga att tolka barnets 
vilja och översätta det till ett format som kan infogas i planeringen, en förmåga som få anser 
sig inneha.277 Pedagogerna som intervjuats ser en möjlighet i att kunna bidra med detta då de 
har god förståelse för och relation till barnen.278 279 Att hantera barns åsikter på ett bra sätt kan 
bidra till en god relation mellan planerare och deltagare och därmed även utökat förtroende.280 
Relationen mellan barn och planerare är grunden för den kunskap som skapas vid dialogen 
och det är viktigt att vara medveten om att denna påverkas av maktstrukturer.281 Temat 
förtroende och relation från intervjuerna med pedagogerna visar på vikten av att bygga en 
relation som är långsiktig, och att detta kan vara ett tidskrävande arbete som planerarna måste 
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vara beredda att anstränga sig för att uppnå.282 283 Pedagogerna tror att det finns en poäng i att 
hålla dialogerna på platser där barnen vistas i vanliga fall, då det kan leda till att de känner sig 
bekväma och öppnar upp sig mer.284 285 286 Detta och andra liknande anpassningar för 
dialogerna kan alltså vara ett sätt att jämna ut maktbalansen mellan barn och planerare.   
 
Vuxna har även ett ansvar för att skapa en bra relation och förtroende hos deltagarna. Det är 
även viktigt att ha ett tydligt syfte med de dialoger som genomförs. Det finns ofta ett glapp 
mellan de principer och visioner som finns för deltagande och vad de faktiskt ger i 
verkligheten.287 Planerare behöver i ett tidigt skede bestämma sig för om de vill ge inflytande 
till allmänheten och i så fall se till att det är möjligt att genomföra.288 Tydlighet är ett 
genomgående tema för de kommuner vars metoder för barnfrågor har analyserats. 
Tydligheten är viktig både för planerarnas och deltagarnas skull. Det behöver finnas strukturer 
och metoder för att bringa klarhet i vilken typ av åsikter som önskas samt hur dessa ska 
förvaltas och användas. Av intervjuerna med planerare framgår det att det är viktigt att 
bestämma tidigt på vilken nivå man vill lägga arbetet med barnperspektiv, och vad som 
faktiskt är möjligt att genomföra.289 290 291 Detta tas upp i temat arbete på olika nivåer där det 
framkommer att tidiga bedömningar och strukturer för arbetet är en hjälp för att bringa klarhet 
i det fortsatta arbetet.292 293 294 Tydlighet är även en hjälp i att hålla arbetet levande genom 
långa processer och säkerställa att det får resultat i verkligheten, vilket tas upp i temat 
upprätthålla arbetet.295 En struktur för återkoppling och utvärdering kan vara ett sätt att ta till 
vara på erfarenheter för att förbättra och utveckla arbetet i framtida planer.296 297 Återkoppling 
framkom även som en viktig faktor i intervjuerna med pedagogerna. I temat återkoppling 
belyses vikten av att bekräfta för barnen att åsikterna värderas och tas hänsyn till, det är 
viktigt både för deras utveckling, framtida engagemang och tro på processerna.298 299 300 Detta 
är även något som Cele bekräftar i sin forskning.301  
 

7.3. Strukturella förutsättningar 
Tidigare forskning visar att rigiditet och komplexitet i planeringsprocessen är en betydande 
orsak till att barn och andra samhällsgrupper i stor utsträckning är exkluderade från 
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samhällsplanering.302 Detta var något som framkom i flera delar av intervjuerna med 
planerare. De uttryckte att det fanns stora svårigheter att få genomslag för frågorna och 
resurser att arbeta med dem. En konsekvens av detta är att arbetet med barnfrågor har blivit 
väldigt personberoende, vilket tas upp i temat individuell vilja. Det krävs att det finns 
engagerade personer som jobbar för att implementera metoder och visioner, och 
möjligheterna för arbetet varierar väldigt mycket beroende på vilket stöd som finns från 
ledning och chefer.303 304 Även stöd från politiker och strategiska beslut är viktigt för att skapa 
möjligheter till förändring, detta tas upp i temat förankring på högre nivå men även som en 
generellt sak som ingår i de metoder som kommuner i Sverige använder sig av, vilket tas upp 
i temat stöd under dokumentstudien.305 306 307 Temat tidig inkludering visar att alla planerarna 
tryckte på vikten av att börja inkludera frågorna tidigt i planprocessen, just på grund av att den 
är så pass oflexibel att påverkansmöjligheterna minskar i de faser som ligger längre fram.308 
309 310 Forskning visar att en statisk planeringsprocess kan motverka att nya värden och 
aktörer inkluderas i planeringen och att det därför finns ett behov av att implementera nya och 
innovativa metoder som kan utmana gamla strukturer och ge barn mer plats.311 Denna 
uppfattning kan även kopplas till att de pedagoger som hade erfarenhet av dialoger mellan 
kommun och barn upplevde att det fanns anledning att anpassa metoderna mer efter 
målgruppen.312 313 Även vad gäller metoden för arbetet i stort visar temat upprätthålla arbetet 
att planerarna ansåg att det var viktigt att ha en metod som är integrerad i det övriga arbetet 
och att denna även kompletteras av riktlinjer och verktyg som kan stödja planerarna genom 
planprocessen.314 315 316 Dokumentstudien gav också en mer heltäckande bild av att dessa var 
viktiga aspekter för utformningen av metoder och arbetssätt. Temana riktlinjer, verktyg och 
tidsöverskridande arbete indikerar att de metoder som idag används i svenska kommuner har 
anpassats och utformats efter de förutsättningar som den svenska planprocessen erbjuder. 
Detta i kombination med det som planerarna beskrev i intervjuerna om sina metoder visar på 
att det finns initiativ och exempel på där kommuner försöker jobba med metoder som är 
integrerade, vilket var ett av de problem som 2015 identifierades som ett hinder för 
inkluderingen av barnfrågor i planeringen.317 Vissa av de metoder som finns idag, fungerar 
enligt planerarna bra för att upprätthålla arbetet, men det finns fortfarande många hinder för 
en lyckad inkludering av perspektivet.318 319 320 
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Studien från 2015 visade även att arbetet med barnfrågor i svenska kommuners planering var 
väldigt personberoende.321 Vår studie bekräftar att detta fortfarande är fallet då planerarna 
pratar mycket om att arbetet är beroende av att det finns intresse hos kommunens politiker och 
planerare som är engagerade och orkar driva arbetet och stötta andra i organisationen.322 323 
Andra studier har visat att inkludering av barns perspektiv bidrar till en mer 
människocentrerad utveckling generellt sett och att goda exempel på arbetet kan fungera som 
motivering till att ge stöd åt frågorna.324 Detta är en anledning att jobba med frågorna utifrån 
de förutsättningar som finns och vara noga med att dokumentera arbetet som faktiskt har varit 
möjligt att genomföra, vilket togs upp som en viktig aspekt av planerarna.325 326 327En annan 
viktig aspekt att belysa är dock att det finns lagstadgad rätt både genom barnkonventionen och 
plan- och bygglagen att låta barn delta i planering. Detta kan vara en indikation på att dessa 
regler behöver uppmärksammas mer inom organisationer. Denna kunskapsspridning är något 
som många kommuner belyser i sina strategier för att öka barnfrågornas plats i planeringen, 
vilket visas i temat kunskap. Kunskaps- och kompetensbrist är även något som både Cele och 
Freeman belyser som ett hinder för implementering av barnfrågor.328 329 Studier visade att 
planerare upplever att de inte har kompetensen att gå från teori till praktik när det gäller att 
inkludera barn. De hade även svårt att komma med konkreta förslag på lösningar då de ansåg 
att det behövdes större strukturella förändringar.330 Planerarna som deltog i denna studie har 
också uppfattningen att det som egentligen krävs är större förändringar. Trots detta kom de 
även med många förslag på konkreta erfarenheter av metoder och tillvägagångssätt som har 
fungerat för att förbättra arbetet utifrån de förutsättningar som finns. Även dokumentstudien 
visar att det finns exempel på metoder som har potential att uppnå en ett lyckat arbete ur både 
kommunens och barnens perspektiv. 
 
Studier visar att samarbete kan vara nyckeln till att överbrygga den kompetensbrist som finns 
hos planerare. Chawla menar att samarbete och nätverk är en av de viktigaste aspekterna för 
att säkra att ungas röster blir hörda och beaktade.331 Detta kan relateras till det ansvar som 
vuxna måste ta för att säkerställa att barnen inkluderas på riktigt. Samarbete mellan olika 
aktörer som jobbar med barnfrågor är även något som kan kopplas till flera av de teman som 
kommit fram både genom dokumentstudien och intervjuerna, till exempel samarbete, 
inkluderande, stöd och inspiration och anpassade metoder. Pedagogerna uppmuntrar i 
intervjuerna att planerare borde samarbete med skolor eller andra verksamheter och den 
personal som vanligtvis jobbar med barnen för att skapa bra och värdefulla dialoger som är 
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anpassade.332 333 334 Tidigare forskning tyder på att detta skulle kunna vara ett bra 
tillvägagångssätt då kommunikationen måste anpassas på ett sätt som utgår från barnen, och 
att det är bra att hitta former där barnen känner sig bekväma.335 Förslag på andra 
samarbetsmöjligheter är forskare och geografer som är experter på att förstå barns behov, 
rättigheter och kompetenser.336  
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8. Slutsats  
För att sammanfatta rapporten och besvara frågeställningarna har resultat och diskussion 
sammanställts i tre övergripande, men centrala, slutsatser. Slutsatserna utgår från syftet med 
studien vilket var att undersöka och identifiera vilka utmaningar, brister och möjligheter som 
finns för att inkludera barnfrågor i kommunal planering.  
 
Den första och mest övergripande utmaningen handlar om att ta vara på barns kompetens. 
Den utgår i grund och botten från det förhållningssätt som finns till barns kompetens och 
förmåga att bidra med kunskap. En brist för att barnperspektiv och barns perspektiv ska 
inkluderas mer i planering är därför de, ofta felaktiga, uppfattningar som finns kring detta. 
Okunskap hos personer med beslutsfattande makt är speciellt kritiskt. Möjligheter som 
identifierats för att ändra denna syn på barns kompetenser är i huvudsak kunskapsspridning 
och anpassning av metoder för att kunna ta till vara på kompetenserna oberoende av barnens 
mognad och verbala förmåga.  
 
En utmaning som ligger på strukturell nivå är att prioritera barnfrågor som ett intresse både i 
politik, strategiska beslut och i organisationen i stort. De brister som finns och som hindrar att 
barnfrågor får högre prioritet handlar till stor del om de maktstrukturer som finns, och att det 
finns andra intressen som prioriteras högre. För att förändra detta behövs strukturella 
förändringar som utmanar maktstrukturer och ger starkare juridisk rätt åt frågorna. Det finns 
dock även möjlighet att jobba mot högre prioritet för barnfrågor inom planeringen. 
Engagemang, samarbete, tydlighet och riktlinjer är faktorer som identifierats som möjligheter 
att överskrida de brister som finns på högre nivå.  
 
Den sista utmaningen sammanfattar många för frågeställningarna centrala aspekter för 
inkludering av barnperspektiv och barns perspektiv på praktisk nivå. Att integrera 
barnfrågorna genom hela processen har identifierats som en övergripande utmaning för de 
tillvägagångssätt kommuner använder. De brister som finns för att lyckas grundar sig till stor 
del i oflexibilitet och komplexitet i planeringsprocessen. För att, trots dessa förutsättningar, 
lyckas integrera frågorna i det övriga arbetet har flera möjligheter och tillvägagångssätt 
identifierats. Förebyggande arbete, uppföljning och anpassning av metoder är några av de mer 
praktiska förhållningssätt som är viktiga för att uppnå en verklig förändring i den fysiska 
miljön. 
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10. Bilagor 
I det här avsnittet finns de intervjuguider som använts för intervjuer med respektive 
expertgrupp. Mer detaljerad information kring hur dessa tagits fram återfinns i metod och 
material.  
 

10.1. Intervjuguide för intervju med planerare 
Bakgrund 
 

• Kan du berätta lite om din bakgrund, till exempel utbildning och arbete? 
• Kan du berätta om din kompetens kopplat till barnperspektiv i planering?  

 
Praktiska frågor 
 

• Hur skulle du göra för att bedöma hur stort arbetet med barnperspektiv bör vara i olika 
planprocesser?  

• I vilken del av en planprocess tycker du att det är bäst att inkludera barnperspektiv och 
barns perspektiv? 

• Från vilken ålder tror du att barn kan komma med relevanta åsikter om planering?  
 
Erfarenheter 
 

• Vilka tillvägagångssätt för att inkludera barnfrågor anser du har varit mest effektiva?  
• Vilka har varit de största utmaningarna och vad har du lärt dig av detta?  
• Vilket är det viktigaste tipset att tänka på för att barnperspektiv och barns perspektiv 

ska integreras i det dagliga arbetet?  
 
10.2. Intervjuguide för intervju med pedagog 

Bakgrund  
 

• Kan du berätta lite om din bakgrund, till exempel utbildning och arbete? 
 

Förståelse för begreppen  
 

• Vad innebär barnperspektiv för dig? 
• Hur resonerar du kring begreppen barns bästa och barns vilja (barns perspektiv)? 

 
Tillvägagångssätt  
 

• Har du någon erfarenhet av samarbete mellan kommunen och ungdomsverksamheten 
kopplat till samhällsplanering? 

• Vilka positiva aspekter ser du med kommunens arbete med barnfrågor i planeringen? 
• Vilka brister ser du i kommunens arbete med barnfrågor i planeringen? 
• På vilket sätt tror du att barn i åldern … kan komma med relevanta åsikter om 

planering?  
• Saker att tänka på när man vill ha dialog/kommunicera med barn i den åldern?  

 
 


