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Lomma Hamn har goda förutsättningar att kunna erbjuda en utemiljö som
passar barnets behov. Det lilla samhället har med sina korta avstånd mellan
olika funktioner en god grund att utgå ifrån. Att småstaden utgör Lomma
Hamns förebild talar också för en stadsdel som är rik på intryck och varia-
tion och utgår ifrån den mänskliga skalan. Men vilka möjligheter har barn
framöver att få sina intressen tillgodosedda i planering av andra områden?
Med barnens försämrade hälsa som bakgrund blir vi snart tvungna att fun-
dera över utemiljöns kvalitet. Forskares upptäckter kring den gröna miljöns
betydelse för människors hälsa kommer att trycka på vikten av en god
utemiljö.
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Sedan antagandet av Barnkonventionen 1989 har fler och fler vuxna börjat fun-
dera kring hur barnens vardag kan förbättras. Även inom arkitekt- och planerar-
yrkena har ett antal röster hörts som försöker få oss att förstå vad som är det
bästa för barnet. Ibland hör man att en miljö som barn trivs i passar alla männis-
kor. Detta påstående stämmer till viss del men barns intressen kan också stå i
motsatsförhållande till andra, ofta ekonomiskt starka, gruppers intressen. Detta
faktum blir tydligt bland annat när det handlar om biltrafik. Det är viktigt att göra
denna typ av intressekonflikter synliga och få beslutsfattare och planerare med-
vetna om att de existerar. Att väga olika alternativ och intressen mot varandra -
det är ju det som planering handlar om.

Barnperspektiv är en het politisk fråga för närvarande. För att barnfrågor inte
enbart ska vara intressanta för att vinna politiska poäng krävs människor som är
engagerade, duktiga på att sprida sitt budskap och som vill utveckla dessa frågor
även när den politiska debatten svalnat. I detta examensarbete har jag kommit
fram till att både platsens övergripande struktur och dess detaljer är av betydelse
för att skapa barnvänliga miljöer. Tankar kring barnets bästa bör därför finnas
med i planering på alla nivåer, från den översiktliga planeringen ner till projekte-
ring och förvaltning. Ett samhälles struktur och funktioners inbördes placering är
av stor betydelse för barnets möjlighet att använda utemiljön på ett bra sätt, att
kunna ta sig till skola, kompisar och fritidsaktiviteter.

I dagens stadsbyggnadsdebatt diskuteras strategier för framtida byggande. Ska
man addera områden till stadens ytterkanter eller förtäta i centrala lägen? I denna
diskussion bör också barnens intressen uppmärksammas. Platser såsom öde-
tomter, vildvuxna naturområden och parkeringsplatser, som kan vara ändamål
för en förtätning, kan visa sig ha höga värden för barnen. På några håll har man
uppmärksammat att barns markanvändning skiljer sig från vuxnas och insett vik-
ten av att lyssna till barnens åsikter. I arbetet med översiktsplanen för Vestfolds
län i Norge har man använt sig av sk barnspår, där barn och unga har visat vilka
stråk och platser som de använder. På Stockholms stadsbyggnadskontor arbetar
Anders Sandberg med att upprätta en sociotopkarta som visar vilka parker och
andra platser som används av barn och ungdomar, vilken betydelse dessa platser
har och hur barnens rörelsemönster ser ut. Detta arbetssätt kan vara inte bara ett
sätt att uppmärksamma platser som är viktiga för dagens barn, utan även en
utgångspunkt i diskussionen kring vilka ytor som krävs för morgondagens unga.

Det finns olika sätt att säkra barnets intressen i planeringen. FN:s barnkommitté
rekommenderar alla länder som har godtagit Barnkonventionen att framställa
barnkonsekvensanalyser vid varje beslut som berör barn. En sådan analys ska visa
vilka konsekvenser ett beslut kan få för barn och kan göra att beslut som skulle
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försämra barnens situation kan dras tillbaka (Barnombudsmannen 2001). Läns-
styrelsen kräver numera att en rad olika konsekvensbeskrivningar plockas fram i
samband med planering av ett område. Jag anser att alla dessa konsekvenser bör
samlas i ett dokument, där de sociala konsekvenserna, bl a barnens förutsätt-
ningar till en god uppväxtmiljö, utgör en del. Ett samlat dokument ger en helhets-
syn och kan synliggöra eventuella intressekonflikter. Konsekvensbeskrivningen
kan ha sitt berättigande eftersom den, i ett skede då förändringar ännu kan göras,
kan belysa konflikter och negativa konsekvenser.

I vissa kommuner följer barnchecklistor varje större beslut som tas. Checklistan
ska säkra att hänsyn har tagits till barnets bästa samt att barnen har haft möjlighet
att lämna sina synpunkter. Listan visar på god vilja men kan tyvärr sakna förank-
ring. Risken finns att den enbart fungerar som en bricka i det politiska maktspelet,
med syfte att visa att kommunen implementerar Barnkonventionen, och inte di-
rekt får förvaltningar och nämnder att lyfta barnfrågorna i sitt arbete. I och med
att den lyfts in i ett mycket sent skede i processen har jag svårt att se att den skulle
ha möjlighet att förända något till barnens fördel.

Jag anser att en grundkunskap kring barns utveckling kopplat till utemiljön och
hur man arbetar tillsammans med barn bör finnas inom kommuner och andra
planeringsorgan. Men barnen måste också bidra med sina synpunkter. Det är
enbart barnen själva som verkligen känner till vilka miljöer som de efterfrågar.
Inflytande är mycket viktigt!

Min förhoppning är att denna studie kan få tjänstemän och beslutsfattare att
förstå utemiljöns betydelse under barnets uppväxtår samt utgöra en bas att utgå
ifrån vid förändring av befintliga områden och planering av nya.

Slutligen vill jag önska alla er som inser vikten av dessa frågor och som jobbar, i
ett ofta kärvt klimat, för ett samhälle som är bättre för barn och unga LYCKA
TILL! Kämpa på, ni behövs!!
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