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Efter en praktikplats i Östersund där jag var med och sammanställde material för 
kommunens barnkonsekvensanalys, väcktes ett intresse av att fördjupa mig i 
barnens roll i den fysiska planeringen. Projektet fick mig att vilja undersöka 
djupare vad barnens medverkan i planeringen faktiskt innebär och hur de kan vara 
med och påverka. Detta projekt är med i denna uppsats. Som medverkande i deras 
arbete tillförde jag inget nytt material, i den meningen att jag skulle använda 
material jag själv framställt för denna uppsats. Enbart data som de själva tagit fram 
används.  

Denna uppsats, omfattande 15 högskolepoäng, är slutprodukten av en treårig 
kandidatutbildning inom programmet för Fysisk Planering på Blekinge Tekniska 
Högskola, våren 2012. Handledare har varit Agneta Sundberg som jag vill tacka 
för vägledningen genom arbetsprocessen. Jag vill också rikta ett tack till Ulrika 
Åkerlund på Boverket för givande kommunikation och information inom ämnet 
och Maria Boberg och Carina Andersson på Östersunds Kommun för våra samtal 
och de synpunkter och det intresse de haft för mitt arbete. Även Thomas Larsson 
på Trafikverket har varit till hjälp med insyn i Barnombudsmannens arbete och 
kunnat ställa upp med kunskaper om FN:s barnkonvention och ska ha ett stort tack 
för denna vägledning. 

 

Niklas Idesjö 

2012-05-21 



Sammanfattning 
Kandidatarbetet syftar till att redogöra för hur barn medverkar i 2010-talets 
detaljplanering. Arbetet utgår ifrån FN:s Barnkonvention om barnens rätt till att få 
höras och uttala sig i frågor som berör dem och hur konventionen implementeras i 
den kommunala detaljplaneringen. Utifrån det grundar sig problematiken på att 
barn är användare av de flesta miljöer men har ingen eller endast liten förutsättning 
att påverka dessa. Syften med kandidatarbetet blir därmed att, i samtida 
detaljplaner där man uttryckligen haft som mål att implementera 
barnkonventionens mål, analysera hur barn faktiskt medverkar och till vilken grad. 
 
Den teoretiska ramen för arbetet återfinns i forskningsöversikten vilken är indelad i 
tre olika forskningsområden, detaljplaneprocessen, demokrati samt pedagogik. 
Analysverktyg som belyses i denna del är Hart’s delaktighetsstege för att mäta 
barnens delaktighet i detaljplaneprocesser och Gunilla Halldéns definition av 
barnperspektiv samt barns perspektiv. I kandidatarbetet definieras begreppet 
medverkan som att vara med men inte tillföra eller påverka exempelvis ett projekt, 
medan deltagande innebär att man tillför information och/eller är med och kan 
påverka i beslutsfattande processer. 
 
De kommuner varifrån detaljplaner studerats jobbar aktivt för att implementera 
FN:s barnkonvention inom området för den fysiska planeringen. I fallstudien 
behandlas detaljplaner från Östersunds Kommun och Staffanstorps Kommun, där 
Östersunds detaljplan gäller ett nytt bostadsområde och Staffanstorps detaljplan 
hanterar en eventuell omlokalisering av en ridsportsanläggning. Utifrån 
planhandlingarna och de teoretiska analysverktyg som plockats från 
forskningsöversikten kan dessa analysera barnens delaktighet, hur de är med och 
om det har någon påverkan på detaljplaneutformningen. 
 
Analysen av detaljplaner visar att det finns intressen av att låta barn medverka och 
att de till viss nivå faktiskt kan bjudas in till att påverka planeringen enligt 
barnkonventionen men att det också finns en eventuell problematik med att 
realiserandet av barnkonventionen inskränker andra demokratiska intressen. Vidare 
har kandidatarbetet också visat på svårigheter att analysera kommuners arbete i och 
med att offentliga handlingar sällan redovisar hur processen för planeringen 
genomförts.  
 



 

SAMMANFATTNING

     



År 2009 fyllde FN:s barnkonvention 20 år och Sverige skrev på redan 1990.  
Konventionen definierar alla människor under 18 år som barn och i Sverige uppgår 
antalet barn till drygt 2 miljoner vilket motsvarar 22 % av befolkningen (SCB, 
2012). Artikel 12 i konventionen fastställer barnets rätt att uttala sig och höras i alla 
frågor som rör honom/henne (Barnombudsmannen, 2012). I den representativa 
demokratin krävs att du är myndig, alltså 18 år för att få rösta och delta i 
demokratin. I Plan- och Bygglagen (PBL) däremot så har alla medborgare rätt att 
få vara med och delta i samrådsskedet av planer i den fysiska miljön, givet vissa 
andra kriterier, men inte myndighetskriteriet 18 år gammal. Detta tillsammans med 
undertecknandet av barnkonventionen har gett goda incitament för att ett 
barnperspektiv kan användas i den fysiska planeringen. Detaljplaneringen specifikt 
sker för att pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och en 
eventuell detaljplan ger en rättsverkan, är därmed ett juridiskt bindande dokument, 
även vid prövning av lov och är genom detta det främsta verktyget som reglerar 
exploateringens rättigheter och skyldigheter(Boverket, 2012b). PBL förnyades 
1987 för att omorganisera plansystemet och göra det mer demokratiskt genom att 
minska avståndet mellan beslut och berörda och genom det förstärka just 
medborgarinflytandet. Medborgarinflytandet skulle alltså enligt PBL skapa en mer 
deltagardemokratisk process där medborgare skulle få aktivt delta och påverka sin 
omgivning (Henecke, Khan, 2002). Men vilka är det som deltar i planprocessen? 
Det är nämligen upp till medborgaren själv att ta ansvaret att delta i denna process 
(Sellers, Lindberg, 2002). Boverkets utredningar visar att det främst är gruppen 
medelålders män som deltar medan möjligheterna är begränsade för andra grupper 
såsom invandrare, kvinnor, unga och arbetslösa (Henecke, Khan, 2002). Men som 
användare av de flesta miljöer har barn endast en väldigt liten chans att få 
inflytande över sin närmiljö, om ens någon. Trots att miljöer ska fungera för de 
som använder den (Göteborgs Stad, 2011). Inom forskningen och i 
myndighetsrapporter som ska ligga som vägledande dokument för 
planeringsarbetet ser man att samhället tjänar på att barns inflytande säkerställs i 
den fysiska planeringen men att det i planprocessens alla delar inte tas som en 
självklarhet (Sellers, I & Lindberg, M, 2002).  
 
I detta kandidatarbete är fokusgruppen barn, som enligt FN:s barnkonventions 
tolfte artikel ska få rätt att uttala sig och höras i alla frågor som rör dessa 
(Barnombudsmannen, 2012). Mot bakgrunden i att detaljplanen är det juridiska 
dokumentet för exploatering är det detta som skapar yttersta förutsättningarna för 
byggande, där en medverkan i detaljplaneprocessen ger direkt inflytande i miljöns 
utförande. Det, och med utgångspunkt i de demokratiska rättigheter som 
konventionens artiklar innehåller och mot problematiken om att barn inte tillhör 
den del av medborgare som deltar i den representativa demokratin, berör denna 
uppsats barns medverkan i detaljplaneringen och tittar på hur denna medverkan ser 
ut.  
  



Syftet med uppsatsen är att studera barns medverkan i den fysiska planeringen, 
närmare bestämt detaljplanering, i början av 2010-talet. 

1. Hur medverkar barn i processen och utformningen av ett urval av 
detaljplaner i början av 2010-talet?  

2. Hur tas barnens synpunkter tillvara i detaljplanerna för Östersunds 
Kommun och i Staffanstorps Kommun? 

3. Återfinns barnens synpunkter i den antagna detaljplanen? 
4. Vilka dokument/checklistor används för att inkludera barnen i 

detaljplanearbetet? 
5. Går det att dra generella slutsatser från denna studie? 

 
Avgränsningen i arbetet har gjorts demografiskt genom att förhålla sig till 
barnkonventionens målgrupp, nämligen barn 0-18 år. Med det måste man dock 
vara medveten om att barn inte är en homogen grupp som har samma 
förutsättningar eller har samma behov.  

Geografiskt avgränsas uppsatsen till att beröra ett par detaljplaneprocesser som 
fallstudien analyserar. Dessa har valts ut genom litteraturstudier och rådfrågning 
med sakkunniga inom planering gällande barn, vilka har uppdaterad kunskap om 
rådande forskningsrön och aktuella projekt.  

Syftet med uppsatsen är att studera barns deltagande i detaljplaneringen. 
Avgränsningen kan delas upp i tre olika forskningsområden utifrån syftet genom 
att titta på orden som syftet består av. För att göra det måste processerna inom 
detaljplanering i allmänhet studeras. Deltagandet i detaljplaneringen innebär också 
att demokratiprocesser som är kopplade till planeringen, även de måste belysas för 
att ge en förståelse för deltagandets grunder och förutsättningar i detaljplaneringen. 
För att se hur just barns förutsättningar för att vara med i planeringen ser ut och få 
kunskap om detta, måste ett nedslag inom forskningen även göras i pedagogiken. 
På så sätt täcks syftet in i en avgränsning genom dessa tre fokusområden. Att ge 
uppsatsen en bredare forskningsram genom att låta den behandla översiktlig 
planering, och exempelvis beslutsfattande på kommunal nivå, hade gett en alldeles 
för stor bredd. 

 
Uppsatsen utgörs av en del där vetenskapliga texter undersöks och används för att 
skapa en teoretisk ram och en del där en fallstudie över detaljplaner görs i 
Östersunds Kommun samt Staffanstorps Kommun.  
 
Tillvägagångssätt 
Kapitlet för forskningsöversikten består av den teoretiska ram som ligger till grund 
för att med metoder analysera barn i detaljplaneringen. Studier av litteratur har 
gjorts genom att gå igenom myndighetsrapporter och rekommendationer för att se 
vilka riktlinjer som ges från statligt håll och vad som finns inom forskningen 
gällande barnperspektiv, demokratiforskning och detaljplaneprocesser. Således 
delas forskningsöversikten in i tre olika kategorier av forskningsfält, vilka är 
detaljplaneprocessen, demokrati samt pedagogik. Tillsammans skapar detta 



teoretiska perspektiv en vetenskaplig utgångspunkt för den fortsatta analysen 
genom att använda den till analytiska verktyg såsom centrala begrepp inom  

I den demokratiska delen av forskningsöversikten tas vissa begrepp upp såsom 
barns deltagande och delaktighetsstege. Detta tangerar både pedagogiken och 
detaljplaneprocessen eftersom de olika pusselbitarna till slut ska sammankopplas i 
den avslutande analysen. En begreppsdefinition av ordet deltagande krävs för att 
förstå vad ett deltagande innebär. Medverkan och deltagande kan tyckas som 
synonymer, men i denna uppsats har en åtskillnad mellan dem gjorts. Medverkan i 
detta fall innebär att man är med i exempelvis ett projekt eller en process, men 
behöver inte betyda att man har något inflytande, påverkar eller tillför projektet 
eller processen någon information. Således blir ordet medverkan ett vidare begrepp 
än deltagande. Deltagande däremot säger att man tillför projektet något och aktivt 
deltar och påverkar genom exempelvis information eller är med i beslutsfattanden. 
Medverkan och framför allt begreppet deltagande redogörs mer om i kapitlet 
Forsknings- och kunskapsöversikt i och med Harts delaktighetsstege (se sid.15). 

IPA, en ideell organisation för att främja barns lek, används som källa och kan ses 
som en subjektiv informationshandling eftersom organisationen har en given och 
samhällskritisk hållning. Men även om de är subjektiva och har en agenda så är den 
i linje med barnkonventionen, som Sverige ratificerat och således ska följa. Därför 
granskar de hur konventionens implementering i Sverige fortgår och att 
konventionen följs vilket därmed kan ge underlag för diskussion om problematik 
och utvecklingsområden för utförande av konventionen. 
 
Uppsatsens undersökning utgörs av en fallstudie, vilket har bedömts vara det bäst 
lämpade tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna som ställts upp. Det, 
för att fallstudien som tillvägagångssätt används för att undersöka enstaka 
undersökningsenheter, vilket har passat bäst i förhållande till tidsramen för arbetet 
och medgett en mer kvalitativ analys (Denscombe, 2009). Analysen innehåller två 
undersökningsenheter, men går trots det under benämningen fallstudie och inte en 
masstudie eftersom samma typ av analys kan göras på de båda utan att en större 
ändring av analysmetoden behöver göras. Fallstudien kan som tillvägagångssätt 
studera komplexa frågor i enstaka fall, men vad som bör hållas i åtanke är huruvida 
man kan applicera analysens resultat på slutsatser av generell karaktär eftersom den 
bara undersöker en eller några få enstaka undersökningsenheter. Dessutom tillhör 
de kommunala detaljplaner som analyseras inte majoriteten då de har uttryckta mål 
om att få med barnen i processen. Detaljplanerna för Östersund och Staffanstorp 
kan därför inte stå som exempel för generella synsätt. Däremot visar de på olika 
tillämpningar för hur man på olika sätt kan arbeta när det väl gäller att involvera 
barn i samhällsplaneringen. Denscombe nämner att värdet för en fallstudie ligger i 
mer än bara resultaten, utan även processen som leder fram till det. Vilket i sig 
motsvarar syftet för kandidatarbetet: Att studera barnens medverkan (Denscombe, 
2009). 
 
Metod - Dokumentstudie 
De dokumentstudier som genomförs behandlar de offentliga dokument som tillhör 
detaljplanens planhandlingar vilka är bland annat plankartan med bestämmelser, 
planbeskrivning, samrådsredogörelser samt utredningar av projekt. För 
detaljplanen i Östersunds Kommun gäller studerade handlingar även 
regeringsbeslut och projekthandlingar för just det projekt som detaljplanen ingår i. 
Detta kommer beskrivas vidare under tredje kapitlet, 3.4. Dokumentstudien 
genomförs med hjälp av frågeställningarnas avgränsning och den teoretiska ram för 
kandidatarbetet som forskningsöversikten lett fram till för att hitta handlingar som 
möter upp mot dessa. Fördelen med metoden är att den enkelt fungerar för att ta 



fram stora mängder data och har en hög tillgänglighetsgrad för en senare 
granskning tack vare beständigheten i informationen. Det som däremot är en 
svårighet med dokumentstudien att kunna läsa underliggande information och att 
bedöma trovärdigheten av källan (Denscombe, 2009). Dokumentstudien uppskattas 
vara en fullgod metod för det här kandidatarbetet eftersom de dokument som 
studerats anses trovärdiga eftersom de tillhör offentliga planhandlingar som 
genomgår flera skeden av granskning av olika berörda. Såväl berörda medborgare, 
myndigheter, politiker och kommunala tjänstemän.  
 
Metod - Intervjustudie 
Det har i informationsinsamlingsarbetet varit relevant att ta kontakt med 
planarkitekter och andra anställda på både kommuner, myndigheter och föreningar. 
IPA – Barns rätt till lek, har varit en sådan förening där kontakt tagits för att veta 
vad de har för kunskaper om projekt som skulle motsvara uppsatsens syfte. Syftet 
med kontakten har varit att få vägledning var relevant material kan finnas, vilka 
metoder som de har haft i sitt arbete med barn eller vilka kontakter de har i ämnet 
barnperspektiv inom samhällsplaneringen. Någon djuplodande intervju har inte 
gjorts i dessa fall utan snarare har den haft strukturen av en icke strikt intervju i 
form av en dialog vilket också inneburit att några transkriberingar, fältanteckningar 
eller inspelningar inte tillämpats. Snarare har minnesanteckningar gjorts för att 
hitta nyckelpersoner, projekt, litteratur, föreningar och nätverk kopplade till ämnet. 
Trots det har det varit motiverat att ta med dessa för att visa på en arbetsprocess 
och i källförteckningen visa på vilka personer som författaren varit i kontakt med 
för att få veta mer om pågående projekt, barnkonsekvensutredningar etc. för att 
kunna följa förloppet för det här kandidatarbetet. 
 
Informationen som framkommit i dessa intervjuer har mest bestått av de 
kontaktade personernas uppfattning och vetskap om vilka projekt som just nu är 
aktuella inom området. Med tanke på deras position och att de själva är engagerade 
i ämnet har dessa personer bedömts fungera som nyckelpersoner och deras 
synpunkter bedömts som intressanta att vidare studera för att dels titta på 
detaljplaner som kan anses lämpliga utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, 
dels hitta checklistor och barnkonsekvensanalyser som används samt även att se 
vad för material som finns att tillgå i forskningen i stort. På så sätt kan man kanske 
inte tala om att det är en renodlad intervjumetod, men samtidigt har den heller inte 
använts för få fram direkt information till en forsknings- och kunskapsöversikt. 
Snarare har den använts just för att hitta fler informationskällor som kan ge en 
bredare översikt över hur situationen ser ut och utifrån det hitta material för 
fallstudien. Likt Denscombe beskriver intervjuer, så är fördelen med metoden att 
information i dialog med informanten har kunnat diskuteras och på så sätt ökat 
validiteten och tillåtit en viss flexibilitet i form av att frågor kan vidareutvecklas 
och formas av dialogens fria karaktär. Nackdelen är dock att metoden är tidsödande 
med tanke på att mycket tid och arbete går till att hitta rätt tidpunkt att talas vid 
eller hitta bästa kommunikationsvägen och dessutom förklara i vilket syfte man tar 
kontakt och vad man kan tänka sig vilja ha i utbyte av personen (Denscombe, 
2009). Intervjuer har gjorts framför allt i form av telefonintervjuer, men även av 
personlig intervju och e-postkorrespondens. Intervjumetoder, som detta kan liknas 
vid, innebär också en viss form av intervjuareffekt där data påverkas av relationen 
mellan informanten och intervjuaren. Vilken information som ges till informanten 
bestämmer vilken riktning dialogen tar (Denscombe, 2009). De intervjupersoner 
som deltagit i kandidatarbetet är: 
Ulrika Åkerlund, Boverket  
Gerd Cruse Sondén, Göteborgs stad 
Ulrika Lundqvist, Göteborgs stad 
Eva Sigurd, Göteborgs stad 



Sofia Elfvåg, Göteborgs stad 
Eva Sigurd, Göteborgs stad 
Gunnar Lunnergård, Örnsköldsviks kommun 
Anna Lina Axelsson, Haninge kommun 
Jan-Åke Claesson, Borås kommun 
Unni Öhman, Borlänge kommun 
Anna Lenninger, IPA – Barns rätt till lek 
Annika Thore, IPA – Barns rätt till lek 
Thomas Larsson, Trafikverket 
Carina Andersson, Östersunds kommun 
Maria Boberg, Östersunds kommun 
Katarina Jeraeus, Staffanstorps kommun 
 
Val av metoder 
Metoderna som används i detta kandidatarbete har valts för att intervjuer och 
dokumentstudier kompletterar varandra väl, genom att höra till väl insatta inom 
forskningsfältet och berörda kommuner och myndigheter samt att dokumentstudier 
tillåter en mer djupgående studie av det material som framkommit i dialog med de 
insatta personerna. Genom det kan en granskning av vad som sagts göras i 
dokument samt att intervjuer kan komplettera de områden där dokument inte 
hänvisar till annat utfyllande material. Observation som metod där inventeringar 
görs är i detta fall inte möjligt då detaljplanerna som pågått redan involverat barnen 
men ännu inte färdigställts. Det gör det svårt att se både arbetsprocessen där barnen 
varit med, samt det slutgiltiga och genomförda resultatet av detaljplanerna. Även 
frågeformulär är svåra att frågorna som ställs, i synnerhet till barn, påverkar vilket 
svar man kan få och riskerar att bli ledande. Det är också en omfattande metod som 
tar mycket tid (Denscombe, 2009).  
 
Bortfall av empiri 
Empiriskt material som varit tänkt att vara med i kandidatarbetet har varit fler 
detaljplaner för fallstudien. Syftet med det har varit att kunna jämföra hur olika 
kommuner arbetar, om de skiljer sig åt och på samma gång också visa på olika sätt 
att låta barn medverka, goda som dåliga. Bland annat Göteborgs Stads eget projekt 
för att få med ett barnperspektiv i sina framtida detaljplaner har varit en sådan 
detaljplan. Varför detta material trots utgångspunkten inte kommit med är just på 
grund av att de i Göteborgs Stad vid skrivandet av den här kandidatuppsatsen inte 
hunnit komma igång på allvar med implementeringen av barnkonsekvensanalysen 
eller socialkonsekvensanalysen i sin arbetsprocess. Lillhagsparken i Göteborg är 
tänkt ska innefatta en barnkonsekvensanalys där barnens situation tas upp, men 
tidsmässigt har det inte passat in för empiriska studierna för det här kandidatarbetet 
då man inte kommit så långt in i planprocessen att relevant data kan analyseras 
(Gerd Cruse Sondén, 2012-04-23). Således har inget funnits att hämta från detta 
och i intervjuer som gjorts med personerna nämnda i intervjuavsnittet ovan, har det 
framkommit att mycket av barnens medverkan och det som 
barnkonsekvensanalyser tar upp, såsom i Örnsköldsviks Kommun och Haninge 
Kommun, oftast tas hänsyn till i främst översiktsplaner och fördjupade 
översiktsplaner (Gunnar Lunnergård, 2012-04-19, Anna Lina Axelsson, 2012-04-
19). Det är dock ett resultat som det här arbetet har gjort men som behöver vidare 
utredning för att kunna säkerställa att inte felaktiga generella slutsatser riskerar 
dras. Istället för en fallstudie med flera detaljplaner har kandidatarbetet därför 
enbart berört två detaljplaner där barn har deltagit och där material för denna 
process funnits att tillgå vid sidan av men också i detaljplanehandlingarna. Mer av 
detta resonemang och en diskussion gällande kandidatarbetets omfattning och 
avgränsning fortsätter under rubriken ’6. Slutsatser och reflektioner’ på sidan 26.  



Under kapitlet redovisas det kunskapsunderlag från myndigheter och forskning 
som utgör den teoretiska ramen för analysen som senare görs.  

FN:s barnkonvention innehåller 54 artiklar vilka samtliga framhäver barnens rätt 
till frihet och hälsa på olika sätt. Framförallt är det artiklarna 2, 3, 6 och 12 som är 
intressanta för den fysiska planeringen och barnens plats i stadsrummet. Således 
även de artiklar som detaljplaneringen har att förhålla sig till (Barnombudsmannen, 
2012): 
 
Artikel 2 - Barnkonventionen avser alla barns lika värde oavsett bakgrund och att 
ingen får diskrimineras. 
Artikel 3 – Barnens bästa skall komma i första rum i frågor som rör barn. 
Artikel 6 – Konventionsstaterna skall säkerställa barnens rätt till överlevnad och 
utveckling. I fysisk planering kan detta ske med exempelvis säkrare 
trafikplanering. 
Artikel 12 – Barn skall ha rätten att uttrycka sin mening och höras i de frågor som 
rör dem och ges möjlighet för att påverka, antingen genom direkt delaktighet eller 
genom företrädare på sätt som är förenliga med lagstiftningens procedurregler.  
 
Viktigt att nämna angående FN:s barnkonvention är emellertid att de olika 
artiklarna är breda i sina formuleringar och att utrymme för tolkningar finns. Bland 
annat säger den tredje artikeln att barnets bästa ska komma i främsta rummet, men 
om detta frångås i beslut ska en redovisning och motivation för detta göras 
(Boverket, 2000). 

Den sjätte artikeln som ska säkerställa barnens rätt till överlevnad och utveckling 
ska tolkas som att varje undertecknande konventionsstat ska göra sitt yttersta efter 
förmåga att tillgodose detta. För olika stater innebär det olika åtaganden, men det 
ska baseras på statens egen förmåga att ge barn optimala uppväxtförhållanden 
(Boverket, 2000). 

Den tolfte artikeln i konventionstexten talar om att barnen skall ha rätt att uttrycka 
sin mening och höras i de frågor som berör dem. Det är dock viktigt att 
uppmärksamma att barnens direkta talan kanske inte är det som är det allra bästa 
för dem på grund av att de kanske har sämre förmåga att förmedla sin åsikt eller 
synpunkt. Artikeln är underställd den tredje artikeln om just barnens bästa med 
hänsyn till att barnens rätt till yttrande ska ses som en rättighet och inte en 
skyldighet från staten som undertecknat konventionen. Att se konventionen som en 
sådan skyldighet skulle innebära att behöva belasta barnen med ett ansvar som inte 
ligger i linje med konventionens syfte (Boverket, 2000). I Göteborgs 
barnkonsekvensanalys (BKA) uppmärksammar man detta och menar att vuxna har 
det yttersta ansvaret för att förmedla och tala om barnets bästa, eftersom de själva i 
vissa fall inte har kunskapen till detta (Göteborgs stad, 2011). 

FN:s barnkonventions internationella implementering är dessutom inte helt 
oproblematisk i och med tolkningsutrymmet som den medför. Johanna Schiratzki 
belyser begreppet barnets bästa i förhållande till barnkonventionen och påtalar att 
det finns en diskussion om att barnets bästa är ett flexibelt begrepp som i en kultur 
och en tradition kanske inte alls överensstämmer med en annan. Kritik till 
barnkonventionen, som ett verktyg för att skapa en universell likhet inför lagen för 
alla barn och beakta barnens rättigheter, menar att det inte är möjligt och att det 
kommer att fortsätta råda tvetydigheter om vad barnens fri- och rättigheter innebär. 



Rättsliga bedömningar där barnets bästa utifrån barnkonventionen ämnas tillämpas 
är ett exempel på situationer där tolkningsutrymmet skapar olika förutsättningar. 
Samtidigt skapar flexibiliteten i tolkningsutrymmet möjlighet för att enskilda barns 
situation ska kunna ses och bedömas, istället för att konventionstexten är snäv och 
inte tar hänsyn till kulturella och moraliska värderingar (Sandin & Halldén, 2003). 

Detaljplaneprocessen är till för att detaljplaner och områdesbestämmelser ska 
reglera mark- och vattenanvändningen inom kommunen och är ett instrument för 
att pröva om området är lämpligt för bebyggelse (Boverket, 2012a). 

I detaljplaneprocessen ingår flera skeden som detaljplanen måste genomgå innan 
den vunnit laga kraft och vilka skeden skiljer sig mellan enkla och normala 
planförfaranden. Vid ett normalt planförfarande påbörjas ett detaljplaneärende med 
att beslut tas från kommunen om att en detaljplan bör utformas, varpå ett eventuellt 
planprogram utformas där kommunen anger planens utgångspunkter och mål enligt 
10§ Kap.5 i PBL. Om ett program görs gäller samma regler för samråd som vid ett 
planförslag, vilket enligt 11§ Kap.5 PBL kortfattat innebär att kommunen ska 
samråda med (Boverket, 2012a):  

• Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner,  
• de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende som berörs, 
• de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om 

förhandlingsordning, och  
• de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt 

intresse av förslaget.  

Det upprättade programmet ska sedan ligga till samrådshandlingarna om förslag till 
detaljplan. En behovsbedömning för att avgöra om planen kan komma att leda till 
en betydande miljöpåverkan och en eventuell miljökonsekvensbeskrivning görs, i 
vilken det är viktigt att allmänheten deltar, antingen vid samråd och utställning av 
programmet eller planen. Den ska sedan ligga som bilaga och som underlag 
tillsammans med andra planhandlingar vid samråd, utställning och antagande 
(Boverket, 2009). I nästa skede kommer samrådet vilket syftar till att förbättra 
beslutsunderlaget för detaljplanen genom kunskaper och synpunkter vad gäller 
planområdet och ge berörda intressenter möjlighet till insyn och påverkan. Det kan 
ske på olika sätt, beroende på samrådskretsens storlek och således antalet berörda 
sakägare. Viktigt att betänka är att det ofta är fler än bara fastighetsägare som 
berörs av ett planförslag (Boverket, 2012a). Bland eventuella personer som berörs 
av en plan och som ska beredas tillfälle till samråd nämns boende, vilka Boverket 
definierar som bor i berört område men som inte står för kontraktet, såsom 
exempelvis familjemedlemmar, inneboende och andrahandshyresgäster (Boverket, 
2009). I nästa skede sker en granskning där kommunen ställer ut planförslaget som 
man har för avsikt att anta. Berörda och sakägare får ta del av förslaget som har en 
granskningstid på minst tre veckor, varefter en sammanställning av synpunkter 
görs och kommunen meddelar specifikt vilka synpunkter som inte hänsyntagits. 
Till slut antar normalt kommunfullmäktige planen som vinner laga kraft inom tre 
veckors tid om ingen överprövning av beslutet beslutas göras av länsstyrelsen 
(Boverket, 2012a). 

I PBL finns det lagstadgade tillfällen då medborgarinflytande garanteras i 



detaljplaneprocessen och även till viss del hur dessa ska gå till (Boverket, 2000). 
Medborgarinflytandet är en demokratisk process vilken, som PBL säger, är till för 
att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan i planprocessen och samtidigt ge 
ytterligare kunskaper till underlaget för planförslaget (Boverket, 2000). De olika 
skeden där berörda kommer till tals är också desamma som tillfällena där barn kan 
släppas in i processen, såväl i samrådet som i utställningsskedet både vad gäller 
programmet och planförslaget. Någon skillnad i detta görs inte vad gäller vilka 
medborgare som tillåts komma till tals i detaljplaneprocessen som att det 
exempelvis endast är myndiga medborgare eller uteslutande fastighetsägare som är 
berörda. Dock konstateras i Boverkets skrift ”Unga är också medborgare” att ungas 
inflytande till viss del är outnyttjat i och med att det finns en diskrepans mellan det 
lagliga stöd de har och den faktiska medverkan och inflytandet som man ser i 
samhällsfrågor (Boverket, 2000). Med undertecknandet av FN:s barnkonvention 
har Sverige visat att det är viktigt med barnens rättigheter. Men finns det problem 
med att barn inte får komma till tals eller att konventionens artiklar inte beaktas i 
samhällsplaneringen? Föreningen IPA – Barns rätt till lek, har gett ut Barnens stad 
(2002) där de tar upp ett antal olika hinder för barns deltagande i beslutsprocesser. 
Bland annat så nämner de att förutfattade meningar som att barn inte har tillräckligt 
med erfarenhet och att de anser det vara svårt och inte heller vill ha något ansvar är 
som ett stort hinder för deltagandet. Likaså utgör gamla vanor och jargong hinder 
(inte bara för barn), där ett visst professionsspråk genomsyrar verksamheten och 
försvårar för utomstående samtidigt som de gamla vanorna gör det svårt att testa 
nya vinklar utan snarare bekvämare att välja en metod man sedan tidigare vet 
fungerar. Även tidspress och brist på kunskaper om barns deltagande gör att det är 
svårt att ta initiativ till att involvera dem och bjuda in i beslutsprocessen (Nilsson, 
2002). Det finns olika Det finns flera olika demokratimodeller för 
medborgardeltagande, men gemensamt är det demokratiska samhällets 
medborgerliga fri- och rättigheter och den vanliga formen av demokratimodell är 
den representativa demokratin, vilket Sverige har som innebär att myndiga 
medborgare styr genom val av representanter (Henecke & Khan, 2002). 

Regeringen beslutade 2009, med bakgrund av rapporten ’Unga är också 
medborgare’, att dåvarande Vägverket och Boverket skulle samordna ett projekt, 
med sex utvalda kommuner, där barn skulle involveras i samhällsplaneringen. 
Detta i ett led för att ”förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige” 
och öka ungas inflytande. Projektet som pågår hela 2012 ut, kallat 'Barn och unga i 
samhällsplaneringen’, syftar till att få fram kunskaper och erfarenheter om barns 
inflytande i den kommunala samhällsplaneringen som kan spridas till Sveriges 
kommuner i form av en skrift utgiven av Trafikverket och även rapporteras tillbaka 
till regeringen via Socialdepartementet (Regeringsbeslut, 2009). De deltagande 
kommunerna är Borlänge, Göteborg, Hällefors, Trelleborg, Örebro och Östersund. 
Trafikverket har en längre erfarenhet av att ta med barnens perspektiv i sin 
planering och därför är en del av tanken med att projektet delas med Boverket att 
de ska kunna tillföra Boverket en del av sina kunskaper och erfarenheter 
(Regeringsbeslut, 2009). 
 
S2020 är Göteborgs stads initiativ för att jobba för social hållbarhet där S:et står för 
social hållbarhet och 2020 för året då man ska ha klarat de mål som man i 
kommunfullmäktige har ställt på uppdraget. Enligt informationsfoldern gällande 
S2020 är tanken med det att den sociala aspekten inom hållbar utveckling (som 
utgörs av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet) ska få samma betydelse som 
de andra två. I samarbete mellan S2020, stadsbyggnadskontoret och nätverket 
’Barn och unga i fysisk planering’ har Göteborgs Stad tagit fram tre verktyg som 



ska möta målen som kommunen har för en socialt hållbar stad. Ett är en 
kunskapsbank på webben, det andra är en social konsekvensanalys och det tredje är 
en barnkonsekvensanalys som behövs för att kunna uppnå målet om att ”all 
stadsutveckling ska ske utifrån ett barnperspektiv” (Göteborgs Stad, 2012a).  
I barnkonsekvensanalysen skriver Göteborgs Stad gällande barnperspektivet 
kopplat till barnkonventionen att det är viktigt att komma ihåg vad tredje artikeln 
säger vad gäller barnens bästa, nämligen att barnens bästa alltid ska komma i 
främsta rummet (Göteborgs Stad, 2011). Göteborgs Stad har samarbetat över flera 
olika sektorer med att få in en implementering av barnkonventionen i sitt arbete, 
vilket har utmynnat i en sammanställd barnkonsekvensanalys. I den 
barnkonsekvensanalys har Göteborgs Stad tagit med både Roger E. Harts 
delaktighetsstege och Gunilla Halldéns teorier om barnperspektivet, vilka kommer 
redogöras vidare i det här kapitlet. Nätverket barn och unga i fysisk planering inom 
Göteborgs Stad är ett forum för samverkan kring metodfrågor om hur 
barnperspektiv ska kunna uppnås inom olika ansvarsområden (Göteborgs stad, 
2011). ”Miljöer ska fungera för de människor som använder dem. Barn är 
användare av de flesta miljöer men har ingen eller endast en liten möjlighet att 
påverka utformningen. Barn är också medborgare men har ingen rösträtt, de har 
heller inga lobbygrupper som för deras talan. De blir inte inbjudna till sam- 
rådsmöten, de tillfrågas inte heller som sakägare” (Göteborgs stad, 2011). 
Med bakgrund av detta finns det alltså aktuella projekt inom fältet för barnens 
deltagande i den fysiska planeringen och med det syftet som projektet har, bör det 
ligga i framkant för barnperspektivet och utgöra intressant studiematerial inom 
ämnet.  

Checklistor och barnkonsekvensanalyser är verktyg som kommuner, länsstyrelser 
och myndigheter använder för att kunna ha riktlinjer när planarbetet genomförs för 
att uppmärksamma hur projektet och planer påverkar barnens situation. Checklistor 
och barnkonsekvensanalyser är inte samma sak, men kan båda användas för att 
uppmärksamma en plans konsekvenser för barn. Som man i kunskapsunderlaget 
från Länsstyrelsen i Blekinge skriver så kan en väl utformad barnchecklista vara ett 
bra stöd för en barnkonsekvensanalys (Axelsson, Stark, 2007). 

Trafikverket har exempelvis utarbetat riktlinjer i form av ett värderingsunderlag, 
’Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen’, för att hantera 
barnperspektivet i sin verksamhet och använt Barnombudsmannens handbok 
’Barnens bästa – från vision till verklighet’ som underlag för detta. 
Värderingsunderlaget kopplar olika artiklar ur FN:s barnkonvention till olika 
förändringar i arbetssätt och ger på så sätt stöd för mera konkreta åtgärder för att 
uppfylla konventionen (Larsson, 2003). Modellen som gjorts, har omarbetats och 
publicerats i flera skrifter och 2007 publicerade Pia Björklid, forskare inom 
miljöpsykologi och pedagogik, en utvärdering som syftade till att följa arbetet med 
barnkonsekvensanalyser i dåvarande Vägverkets regioner (Björklid, 2007).



  
 
Även Göteborgs stad har utformat en barnkonsekvensanalys som är tänkt ska 
inkorporeras i såväl deras planarbete som inom andra sektorer i den kommunala 
verksamheten. Från och med årsskiftet 2011/2012 är det meningen att denna ska 
användas inom all planering när det gäller att synliggöra planers konsekvenser för 
barn (Göteborgs stad, 2011). 
 
Länsstyrelsen i Blekinge sammanställde 2006 ett kunskapsunderlag för att göra 
barn delaktiga i planeringen som liksom andra dokument bygger på 
barnkonventionens andra, tredje, sjätte och tolfte artikel. De rekommenderar i 
skriften att man i planärenden ska använda deras barnchecklista för att avgöra 
huruvida det kan vara lämpligt att upprätta en barnkonsekvensanalys eller inte, då 
Länsstyrelsen menar att inte alla planförslag berör barn. Barnchecklistan som de 
ger som exempel är (Axelsson, Stark, 2007): 



 
 
 
Ett annat exempel på hur man arbetar med checklistor och barnkonsekvensanalyser 
kan ses i Stockholms Stad, där har man har gjort ett fördjupat program över 
stadsdelen Hjorthagen som sedan kan användas till framtida detaljplaner inom 
området, i det här fallet stadsdelen (Stockholms stad, 2008). 
Barnkonsekvensanalysen har här gjorts som en kartläggning över barns 
vardagsmiljö med utgångspunkt från ett antal frågor som ställts upp i det 
fördjupade programmet (Stockholms stad, 2009). 

Sherry Arnstein skrev på sextiotalet om deltagande och skapade då en 
delaktighetsstege som kunde ligga till grund för att förstå vilka delaktighetsnivåer 
som finns i ett beslutsfattande. Den är fortfarande tillämpningsbar i och med att 
andra forskare har använt och utvecklat den efter vilket forskningsområde som ska 
undersökas (Arnstein, 1969). Roger Hart har utvecklat den till att passa för att 
förstå specifikt barns deltagande i fysisk planering. Av de åtta stegen som ingår är 
de fem översta stegen olika former av deltagande, medan de nedre stegen är olika 
former av icke-deltaganden. Nivåerna i delaktighetsstegen i ordningen lägsta till 
högsta graden av medverkan är som följer: manipulation, dekoration, symbolisk 
medverkan, tilldelad uppgift men informerad, konsulterade och informerade, 
initierat av barn och drivet av dem och initierat av barn men delade beslut med 
vuxna (Harts, 1992). 



 
1. Manipulation är när barn inte blir informerade eller förstår vad deras 

agerande innebär. Syftet med deras medverkan är inte klart för dem. 
2. Dekoration är när barnen deltar, återigen, utan att riktigt veta varför eller 

vara medvetna om syftet. Det som skiljer sig från manipulationen är att de 
drivande vuxna är medvetna om att barnen inte är med och driver projektet 
utan mer är där som ett extra inslag. 

3. Symbolisk medverkan är när barnen får säga till, men problemet är här att 
de inte har något utrymme för att påverka och skapa sin egen åsikt i 

Åtta nivåer av barns 
medverkan, där de första tre 
är icke-deltagande och de 
övre stegen är olika nivåer 
med deltagande. 



frågan/projektet. Enligt Hart är det här vanligt förekommande när man har 
intentioner om att barn ska få medverka men inte riktigt har förstått hur. 

4. Tilldelad uppgift men informerad är det första steget i skalan där man kan 
tala om ett deltagande. Däremot så är det styrt genom att barnen redan har 
fått uppgiften tilldelad. För att kunna delta måste de berörda barnen: 
• Förstå intentionerna med projektet, 
• Veta vem/vilka som involverat dem och varför, 
• De fyller ett högre syfte än att bara vara dekoration, 
• De väljer att, efter att ha blivit införstådda i vad projektet innebär, 

delta. 
5. Konsulterade och informerade är när vuxna utformar och driver projektet, 

men låter barnen höras och verkligen låter dem påverka. 
6. Initierat av vuxna men delade beslut med barn är ett riktigt deltagande 

eftersom barnen får vara med och påverka.  
7. Initierat av barn och drivet av dem talar i mycket för sig själv, att barnen 

driver ett projekt på egen hand utan vuxnas inblandning. 
8. Initierat av barn men delade beslut med vuxna är när de vuxna rådfrågas 

av barnen i ett projekt eller en fråga som de själva startat upp och driver. 
Detta sker oftast i de högre åldrarna, även om de inte är särskilt vanligt 
förekommande (Hart, 1992). 

Att kategorisera olika typer av deltagande respektive icke-deltagande ger en bättre 
genomsiktlighet i en process. Rekommendationer från Boverket har även de 
försökt visa på vikten av detta (Boverket, 2000). Samma sak som gäller för 
barnperspektivet gäller även för deltagandet i projekt: är man medveten om hur 
olika sorters deltagande kan ge olika resultat kan chanserna för att utforma 
arbetsprocessen och barnens insyn i den riktning man önskar. Vad som måste 
tydliggöras är förstås att alla olika projekt man vill företa sig inte kan sträva efter 
att nå så högt på delaktighetsstegen som möjligt. Vissa projekt skulle helt enkelt 
inte fungera optimalt då. Det gäller att hitta rätt nivå i förhållande till syftet.  
 
Kimberly L. Knowles-Yánez har liksom Hart beskrivit olika former av deltagande 
men har, när hon undersökt olika forskningar och undersökningar, snarare sett att 
man har använt sig av fyra olika angreppssätt när man involverat barn i planeringen 
(Knowles Yánez, 2005):  

 Akademiskt tillvägagångssätt,  
 praktiskt tillvägagångssätt,  
 lärande tillvägagångssätt,  
 rättsligt tillvägagångssätt.  

Det akademiska tillvägagångssättet överlappar lätt det lärande tillvägagångssättet 
och har dessutom en ganska svag koppling till tillämpning i planeringen. Snarare 
handlar det mer om barnens uppfattning och barnens perception. Barnen kan 
tillexempel delta på så sätt att man genom olika metoder presenterar vad som 
påverkar en mest i närmiljön för planerare som sedan med den informationen kan 
utveckla bättre miljöer (Knowles Yánez, 2005). 

Det praktiska tillvägagångssättet deltar barnen mer direkt i ett projekteringsfall 
eller en plan genom konsultation, egna ansvarsområden och initiativ eller vara 
delaktiga i det direkta beslutsfattandet (Knowles Yánez, 2005). 



Det lärande tillvägagångssättet behöver inte vara direkt kopplat till ett 
planförfarande utan fokuserar främst på att lära barnen om planeringens 
beståndsdelar och genom det introducerar dem för ämnet (Knowles Yánez, 2005). 

Det rättsliga tillvägagångssättet utgår från rättigheter som medborgare men 
framförallt just FN:s barnkonvention och artiklarna i denna. Här nämner Knowles 
Yánez två olika förfaranden: Det ena där man studerar forskning om barn och 
planerar utefter det och det andra där man lär av barnen själva och för en dialog 
med dem (Knowles Yánez, 2005). Dessa båda förfaranden är vad Gunilla Halldén 
kallar barnperspektiv respektive barns perspektiv (Halldén, 2003). 

Vidare för uppsatsen är det viktigt att klargöra några begreppsdefinitioner för att 
kunna anlägga ett vetenskapligt perspektiv på analysen av fallstudierna. Det är 
viktigt att tydliggöra distinktionen mellan begreppet barns perspektiv och 
barnperspektiv och vad de innebär för att kunna använda dem som legitima 
begrepp och som verktyg för att kunna analysera barnens faktiska roll i olika 
projekt och sammanhang.  

Gunilla Halldén, forskare inom pedagogik, har utvecklat tankarna kring 
barnperspektivet och hur det som begrepp riskerar att få en särskild ställning i och 
med att det ses som allmänt positivt och används utan någon närmare 
begreppsförklaring eftersom begreppet får en slags självklar karaktär (Halldén, 
2009). Således kan begreppet barnperspektiv bli ett retoriskt begrepp (som utifrån 
FN:s barnkonvention även blir ett ideologiskt sådant) och kan bli ett starkt 
genomförandeinstrument eftersom det inte preciseras närmare och då kan fungera 
enande i politiska diskussioner. Som metodologiskt begrepp strävar man efter att 
skapa metoder som gynnar ett barnperspektiv. Skillnaderna i den retoriska och 
metodologiska definitionen av barnperspektiv kan tyckas oviktiga, men att 
problematisera begreppen ger möjlighet att kunna klargöra vad man i skrift och 
fallstudierna menar med dem och veta vad det är som man själv tillämpar (Halldén, 
2003). 

Det metodologiska begreppet barnperspektiv beskriver de två olika synvinklarna 
barns perspektiv och barnperspektiv, där barns perspektiv innebär att man tar del 
av barnens upplevelse och deras kultur. Barnperspektiv innebär att man strävar 
efter att se effekterna av beslut och erfarenheter där barn är givna en plats och 
studera en kultur skapad för barn. Det betyder alltså att information inte behöver 
komma direkt från barnen men att man utgår från dem och inte använder ett 
vuxenperspektiv, medan barns perspektiv är information som förmedlas direkt från 
barnen (Halldén, 2003). 

Flera av de svenska forskningar, rutinunderlag och rekommendationer som gjorts 
gällande barns rättigheter använder sig av Harts delaktighetsstege (med vissa egna 
justeringar) och Halldéns begreppsförklaringar om barns perspektiv respektive 
barnperspektiv. Vad gäller teoretiska utgångspunkten för denna uppsats så kommer 
Harts delaktighetsstege ligga till grund för att analysera detaljplaner och se hur 
pass de stämmer in på olika delaktighetssteg. Även Gunilla Halldéns forskning om 
barnperspektiv ligger till grund för dessa analyser för att se om man har arbetat 
metodologiskt eller retoriskt. Utifrån det metodologiska perspektivet kan även 
barns perspektiv respektive barnperspektiv åskådliggöras.   



I fallstudiekapitlet redovisas hur detaljplaneprocessen har fortskridit översiktligt 
och vad syftet med dem har varit. Det som redovisas är framför allt barns 
medverkan för att se var de kommit till tals i processen och vilka synpunkter de 
haft. Dessa kan sedan kopplas till de övriga planhandlingarna för att se om några 
av deras synpunkter har haft någon direkt påverkan på det slutgiltiga förslaget. 
Genom att undersöka detaljplaneprocessens samrådsskede, utställningsskede och 
särskilt barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser, kan uppsatsens teoretiska 
verktyg sammanföras med fallstudiens resultat i en efterföljande analysdel. Efter 
det görs en gemensam analys om generella resultat i nästa kapitel. 

Här följer fallstudien gällande detaljplaneområdet i Östersund Fjällmon, som ligger 
i Torvalla, 5 km sydväst om Östersund. Planförfarandet har varit ett normalt 
planförfarande och vid den här uppsatsens skrivande är planen inne i ett 
antagandeskede.  

Planhandlingarna består av: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Illustrationskarta 
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta 

Fjällmon är ett av tre grannskapsområden i Torvalla, vilka är Fjällmon, Skogsmon 
och Ängsmon. Detaljplanen gäller en planändring som skulle innebära möjlighet 
att stycka av ca 30 villatomter och tiotalet radhus i Fjällmon, en 
naturmarksbestämmelse där marken inte får bebyggas samt ett reservområde för ett 
eventuellt äldreboende och en förskola. Allt ligger inom området för tidigare 
detaljplan från 1983 som ger tillstånd till flerbostadshus i två våningar, vilken inte 
har fullföljts. Syftet för planändringen menar man är för att behovet av villatomter 
är större än vad behovet av flerbostadshus är. Nuläget för området är att det till stor 
del är obebyggt, bestående av både ängs- och skogsmark och används som 
rekreationsområde och i undervisning för närliggande skolorna (Östersunds 
Kommun, 2011a). Befintlig bebyggelse i detaljplaneområdet är uppfört nyligen 
utifrån tidigare detaljplan för området. Enligt tidigare dispositionsplan från 1978 
skulle Torvallaområdet som inbegriper dessa tre grannskapsområden vara 
självförsörjande med ett eget stadsdelscentrum i mellersta grannskapet, Skogsmon, 
medan det i varje enskild grannskapsdel skulle finnas närservice (Östersunds 
Kommun, 1978). Numera är närbutiken i Fjällmon nedlagd, men ett genomförande 
av den eventuella planändringen i Fjällmon skulle kanske ge nytt underlag för att 
öppna upp den igen. Aktuellt planområde var i tidigare dispositionsplan en del av 
ett reservområde som skulle kunna byggas ut 10-15 år efter övriga Fjällmon 
(Östersunds Kommun, 2011a). 

I den föreslagna ändringen i detaljplanen har kvartersmark lagts ut för bostäder, 
äldreboende, vård och förskola. Vad gäller allmänna platser har stora delar i 
detaljplanen markerats ut som naturområde som ej får bebyggas. Barnens 
synpunkter inom planområdet har varit att bevara värdefulla platser där de vistas, 
vilket har dokumenterats genom deras modeller och intervjuer. Vad som 
framkommit av det materialet har varit att barnen främst vill bevara planområdets 



norra del medan den södra delen skulle kunna bebyggas (Östersunds Kommun, 
2011b). 
 
Vad gäller checklistor för att bedöma detaljplanens påverkan på barn så har man i 
barnkonsekvensanalysen utgått från tidigare Vägverkets publikation ”Vägledning 
för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen”, vilken är densamma som modellen 
enligt Barnombudsmannen. Frågorna i modellen nedan har varit de som främst 
behandlats i BKA:n för detaljplanen Fjällmon 9:9. Någon checklista inför 
barnkonsekvensanalysen har inte gjorts.  

 

 

I den bebyggda delen av Fjällmon ligger Ottfjällets förskola, Lillfjällets förskola, 
förskolan Smörkransen och till sist också Fjällängsskolan, som har årskurserna 
första till och med femte året i grundskolan. Av dessa har Fjällängsskolans fjärde- 
och femteklasselever samt Ottfjällets femårsgrupp medverkat i 
detaljplaneprocessen. Urvalet av barn har gjorts med anledning till skolornas närhet 
till berört område och med det barnens lokalkännedom samt att de involverade 
barnen tillhör de äldsta årskurserna på respektive skola för att få in olika 
kunskapsnivåer och olika barns förutsättningar (Östersunds Kommun, 2011b). 

Tillvägagångssättet för barnens medverkan har gjorts genom att planarkitekter från 
Östersunds kommuns stadsbyggnadsförvaltning varit på besök på skolorna och 
först och främst introducerat barnen för stadsplaneringen och uppgiften och arbetat 
med dem för att lära dem läsa och skapa kartor, gjort intervjuer, byggt modeller, 
gjort skogsvandringar, resultatredovisning för politiker och allmänhet, återkoppling 
och haft särskilt samråd med barnen och tillslut även skapat ett webbaserat forum 
på Östersunds kommuns hemsida där barnen återigen kunnat lämna synpunkter på 
den utställda detaljplanen (Östersunds Kommun, 2012). Under besöken i 
planområdet tillsammans med barnen har de anställda på planavdelningen kunnat 
följa barnen och se vilka platser som varit mer värdefulla respektive vilka som varit 
mindre värdefulla för dem (Östersunds Kommun, 2011b). 



I sin slutrapport för inlämning till Trafikverket skriver Östersunds kommun vad de 
har gjort för återkoppling till barnen efter att informationsinsamlingen gjorts och 
man har gått igenom materialet för att lägga fram ett planförslag. Där beskrivs hur 
de träffat de medverkande barnen på skolan i efterhand och informerat dem om vad 
som tillvaratagits av deras förslag och vad som skilt sig från dem, varpå barnen 
sedan gett direkta synpunkter på den detaljplan som gått ut på samråd. Man har 
även i samrådsskedet låtit de barn som var med i projektet få tycka till genom att 
skapa en inloggning på kommunens hemsida där de i form av en blogg kunnat 
lämna sin synpunkt. Även en utställning har skett på Fjällängsskolans bibliotek för 
att övriga elever på skolan ska få möjlighet till att lämna synpunkter eftersom 
planområdet även berör dem (Östersunds kommun, 2012). 

Fallstudien i Staffanstorps kommun gäller en detaljplan för en ridsportsanläggning 
och hästnära boende i Kabbarp, som ska syfta till att flytta Staffanstorps 
ridsportsanläggning från sitt befintliga läge i tätorten, ut till landsbygden vid 
Tottarp där det kommer att passa med en större anläggning än den nuvarande och 
en bättre anpassad hästverksamhet (Staffanstorps kommun, 2012a). 
Ridsportsanläggningen beskrivs fungera som en mötesplats för barn i Staffanstorp 
och som andra största sport nationellt sett efter fotboll så är ridning en viktig del 
för kommunen att stärka genom att möjliggöra att fler får ta del av verksamheten 
(Staffanstorps kommun, 2008). Barnens medverkan har gjorts genom intervjuer 
som kommer belysas i fallstudien efter en introduktion av planärendet. I skrivande 
stund befinner sig planförslaget i antagandeskedet och genomförs med ett normalt 
planförfarande (Staffanstorps kommun, 2012b). Beslut om att upprätta ett 
planprogram för ridsportsanläggningen med omkringliggande bebyggelse togs av 
Kommunstyrelsen 2008-01-25 och planförslaget antogs av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2012-04-25 (Staffanstorps kommun, 2012b). I 
detaljplaneprocessen för Kabbarp 3:8 med ridsportsanläggning och hästnära 
boende, har samråd skett 2010-12-30 till 2011-01-30 med ett samrådsmöte den 19 
januari i Tottarps skola (Staffanstorps kommun, 2011a). Vid samrådet har 
synpunkter kommit in varvid stora delar av samrådskretsen ansett att det är viktigt 
att se över gång- och cykelvägarna till det föreslagna läget för 
ridsportsanläggningen från tätorten Staffanstorp (Staffanstorps kommun, 2011a). 
Efter samrådet har det gjorts justeringar i planförslaget där gång- och cykelvägar 
samt busshållplats flyttats för att bättre knyta an till Tottarp och Tottarps skola. 
Efter justeringar har även ett kompletterande samråd genomförts med en utökad 
samrådskrets. Den i antagandehandlingen föreslagna gång-, cykel- och ridvägen 
består av en tunnel som går under den biltrafikerade Malmövägen och skapar 
därmed en trafikseparerad korsning för oskyddade trafikanter (Staffanstorps 
kommun, 2011b). 
 
I planprogrammet för Kabbarp ridsportsanläggning under rubriken 
’hänsynstagande i planeringen’ tar man bland annat upp genusperspektiv, miljömål 
och tillgänglighet som viktiga faktorer att beakta i ett fortsatt arbete för en 
detaljplan, men även barnperspektiv tas upp som viktigt. Genom kommunens 
tillväxtprogram kallat ’Tillväxt 7000’ anges att barnens perspektiv ska tas hänsyn 
till vid all planering när det handlar om tillväxt och att detta ska göras genom att 
redogöra för planens konsekvenser genom barnkonsekvensanalys, Länsstyrelsens 
utarbetade checklista eller andra verktyg (Staffanstorps kommun, 2008). 
 
Checklistor och barnkonsekvensanalys 
I planprogrammet står det uttryckligen att en barnchecklista ska användas i 
kommunens nämnder när ett ärende berör barn under 18 år under en viss prövotid, 



vilket antyder att det även i denna detaljplan har gjorts ett sådant 
förundersökningsarbete (Staffanstorps kommun, 2008). I den plan- och 
genomförandebeskrivning som ligger bland antagandehandlingarna har man även 
beskrivit syftet med den barnkonsekvensanalys som gjorts, som en 
förhandsprövning av vad ridsportsanläggningens flytt skulle innebära för barnen. I 
barnkonsekvensanalysen, som gjorts av SWECO på uppdrag av Staffanstorps 
kommun, har analysen avgränsats till att undersöka barn i åldersspannet 11-18 år 
eftersom målet främst är att studera trafikplanering och barnens väg mellan 
målpunkter och barnen i dessa åldrar rör sig mer självständigt än yngre 
(Staffanstorps kommun, 2012a). Det har även gjorts en kartläggning av var barnen 
bor och deras förväntade färdvägar till ridsportsanläggningen (SWECO, 2010). 
Medlemmar vid ridsportsanläggningen som kommit till tals har konstaterat att det 
viktiga för en bra tillgänglighet är att kunna ta sig runt utan att behöva bli 
skjutsade, vilket i analysen konstateras innebära väl fungerande gång- och cykelnät 
samt korta avstånd. I slutet av den sammanfattning som i plan- och 
genomförandebeskrivningen redogör vad barnkonsekvensanalysen kommit fram 
till, skrivs det in att de redovisade faktorerna bör beaktas i det fortsatta arbetet 
(Staffanstorps kommun, 2012a). Mer ingående har frågorna i 
barnkonsekvensanalysen, som ställts till barnen, handlat om (SWECO, 2010): 

• vilket färdmedel som de väljer att ta idag, 
• vilket färdmedel som de kommer ta när anläggningen omlokaliseras, 
• vad de anser om den eventuella flytten, 
• hur de skulle vilja ta sig till den flyttade ridsportsanläggningen till fots och 

till cykel, och 
• vad säkra gång- och cykelvägar respektive tunnlar och busshållplatser 

innebär för dem. 

Tillvägagångssätt för materialinsamling för barnkonsekvensanalysen har alltså 
varit att se var barnen bor och avståndet till ridsportsanläggningen, deras bedömda 
färdväg och direkta intervjuer där de själva fått berätta vad de upplever och deras 
synpunkter. Tretton medlemmar har deltagit i intervjun och åsikterna i svaren på 
frågorna har i stort var desamma. Alla de intervjuade tyckte exempelvis att 
ridsportsanläggningen bör behålla sin nuvarande lokalisering och snarare ges mer 
mark att bygga på runtikring. De äldre var dock mer positiva än de yngre enligt 
barnkonsekvensanalysen för en eventuell flytt (SWECO, 2010).  
  



Analysen består av att med de teoretiska verktygen lyfta fram värden som kan 
diskuteras vad de innebär för barnens medverkan. Analysen görs för att se hur 
arbetet med att beakta FN:s barnkonvention fortgått. Dels är detaljplaneprocessen 
intressant att titta på, dels är slutprodukten intressant för att se om barnen gjort 
något avtryck i de slutgiltiga detaljplanerna och utformningarna. Var i processen 
har barnen introducerats och var har de fått göra sin röst hörd? Vilken nivå av 
deltagande har det varit? Har deltagandenivån motsvarat kravet som syftet på 
detaljplanen haft?  

Utifrån de arbetsmetoder som man använt när barnen medverkat i planeringen av 
det nya bostadsområdet finns en del viktiga saker att belysa vad gäller 
barnperspektivet samt barnens deltagande.  
 
I sin ansökan för att få delta i projektet Barn & unga i samhällsplaneringen 
motiverar Östersunds kommun sin medverkan med att de ingår i ’Partnerskapet för 
Barnkonventionens genomförande’ och att målet med deras projektgenomförande 
är att utveckla samarbetet med skolan och kunna sprida kunskap och metoder för 
att arbeta med barn i samhällsplaneringen (Östersunds Kommun, 2010). Vad säger 
detta? Huruvida kommunen hade låtit barnen delta i detaljplaneringen om man inte 
varit delaktiga i det nationella Barn & Unga i samhällsplaneringen-projektet är inte 
redovisat i planhandlingarna. Men i och med att man ändå ansökt till projektet med 
detta planområde visar att kommunen sett ett behov av ett barnperspektiv och i och 
med att kommunens arbete med detaljplanen för Fjällmon 9:9 varit del av det 
nämnda nationella projektet har det inte gjorts en förberedande checklista inför 
barnkonsekvensanalysen. Det, eftersom projektet naturligt skapar just kravet att 
barnen ska delta. Någon checklista inför en eventuell barnkonsekvensanalys har 
därmed inte redovisats. Att Östersunds kommun dessutom tillhör nämnda nätverket 
är också viktigt att ha i åtanke i sammanhanget då det kan innebära att deras 
medvetenhet om barnkonventionens implementering i kommunal verksamhet redan 
finns. 

Vad gäller barnperspektivet har man jobbat med det metodologiskt och både med 
barns perspektiv och ett barnperspektiv. Syftet för Östersunds kommun och hela 
projektet Barn & unga i samhällsplaneringen har varit att jobba fram metoder för 
att förverkliga FN:s barnkonvention, vilket stämmer överens med definitionen för 
ett metodologiskt arbetssätt enligt Halldén (Halldén, 2003). I och med att barnen 
har fått visualisera vad de tycker och känner, i både kartor och modeller samt att de 
har fått uttrycka sig i intervjuform, har barns perspektiv av planområdet och dess 
möjligheter uppmärksammats och beaktats. Konkreta exempel på deras synpunkter 
är att barnen pekat ut viktiga naturmarker och platser de tycker är värdefulla, vilka 
tjänstemännen tagit med i betänkandet kring planens utformning och tagit hänsyn 
till (Östersunds kommun, 2011). I Halldéns definition av barns perspektiv innebär 
att barnen själva har lämnat ett bidrag (Halldén, 2003). Det motiverar därför att 
arbetet skett metodologiskt med barns perspektiv.  
 
För att utgå från Gunilla Halldéns definition av barnperspektivet bör det sägas att 
arbetet med detaljplaneförslaget även tagit upp det metodologiska 
barnperspektivet, genom att se till vad som kan förbättra situationen för barnen 
(Halldén 2003). Barnen har nämnt en viss otrygghet på grund av eftersatthet i delar 
av området vilket man i plan- och genomförandebeskrivningen uttryckt ska 
förbättras, men även genom att förbättra gång- och cykelvägar i området genom att 



grusa dem och installera gatubelysning längs vissa delar görs ansatser utifrån vad 
man anser är bra för barnen (Östersunds Kommun, 2012). 
 
I Harts delaktighetsstege kan man konstatera att barnens delaktighet uppfyller de 
kriterier som Harts ställer på ett riktigt deltagande, nämligen att de förstår varför de 
är med och deltar, vad syftet är med projektet som sådant och att de verkligen har 
mer betydelse än att vara dekoration. Sista kriteriet med att få välja om de ska vara 
med och delta har dock inte barnen själva valt eftersom att projektet införlivats i 
skolans verksamhetsplan (Östersunds Kommun, 2012). Utöver det så bedöms 
kriterierna för nästa deltagandesteg, Konsulterade och informerade, uppfyllas även 
de. Uppgifter har visserligen tilldelats barnen, men samtidigt så innebär också, 
intervjudelen av deras deltagande, ett utrymme för diskussion och möjlighet för 
just en konsultation där barnen får mer möjlighet att fritt diskutera och vädra sina 
synpunkter. Eftersom detaljplanen inte vunnit laga kraft kommer det att dröja innan 
den genomförs, men i barnkonsekvensanalysen nämns att en uppföljning bör göras 
efter genomförandet för att se hur förändringar påverkat barnens upplevelse av 
området. Det förstärker ytterligare barnens chans att påverka genom ytterligare en 
konsultation. 

För Kabbarps detaljplaneförslag har barnperspektivet bestått av den metodologiska 
delen av begreppet, av vilka båda de olika undergrupperna barns perspektiv samt 
barnperspektiv använts. Barnen har medverkat genom att intervjuas i arbetet med 
barnkonsekvensanalysen vilket innebär att de fått uttrycka sig själva och föra fram 
sina synpunkter, precis som begreppsdefinitionen för barns perspektiv av Halldén 
gör gällande (Halldén, 2003). Det metodologiska begreppet barnperspektiv, som 
innebär att tillvarata barns villkor och studera en kultur skapad för barn, har 
använts genom att se till vilka mognadsfaktorer som kan påverka barnen i 
trafiksäkerhetssynpunkter. Det bästa för barnen som nämns, sett från 
trafiksäkerhetssynpunkter, är trafikseparering med gång- och cykelväg samt 
planskilda korsningar. Bland annat eftersom barns beteende i trafiken är 
oförutsägbart (SWECO, 2010). 
 
Barns deltagande 
Deltagandet från barns sida gällande detaljplanen för Kabbarp 3:8 med 
ridsportsanläggningen och hästnära boende har bestått av att man i tidigt skede av 
detaljplaneprocessen kontaktat barnen och i barnkonsekvensanalysen intervjuat 
dem för att främst titta på deras färdvägar till ridsportsanläggningen och hur den 
eventuella flytten av anläggningen skulle kunna ha för påverkan på hur de färdas 
och vad de upplever skulle vara en bra tillgänglighet. I och med att barnen får 
komma med synpunkter som enligt plan- och genomförandebeskrivningen bör 
beaktas i det fortsatta planarbetet, finns det en uttalad vilja att ta hänsyn till barnens 
synpunkter i utformningen av planen (Staffanstorps kommun, 2012a). Att det 
sedan kanske inte blir så som barnen önskat, behöver inte innebära att de inte fått 
delta. Svårigheten med att analysera detaljplanen för Kabbarps ridsportsanläggning 
är dock att det inte förs något resonemang i planhandlingarna huruvida barnens 
synpunkter tillgodosetts eller inte. Sett till Harts delaktighetsstege borde barnens 
medverkan hamna på antingen det tredje eller det fjärde steget. Som bilaga till 
barnkonsekvensanalysen ligger en karta som visar på föreslagna åtgärder utifrån 
vad som framkommit i de tidigare stegen i barnkonsekvensanalysen som visar på 
att man beaktat barnens situation (SWECO, 2010). Det mest konkreta som kan ge 
anledning till att tro att barnens synpunkter tillvaratagits är att man i intervjuerna 
med dem fått önskemål om att det ska vara möjligt att rida under den tungt 
trafikerade Malmövägen, där gång- och cykeltunneln ska ligga (Staffanstorps 
kommun, 2010). I planbeskrivningen nämns att tunneln, för att kunna möjliggöra 



ridning genom den, måste vara minst 3 meter i tak (Staffanstorps kommun, 2012a). 
Den bedömningen kan sedan också utläsas i plankartan där tunneln är utpekad med 
en höjd om minst 3 meter (Staffanstorps kommun, 2012c). Med det kan det tänkas 
att barnens synpunkter varit med och påverkat, varför delaktighetsstegens fjärde 
steg Tilldelad uppgift men informerad (se sid.16) med viss osäkerhet får anses ha 
uppnåtts.  
 



I slutsatsen besvaras frågeställningarna som uppsatsen haft, syftet diskuteras 
utifrån frågor som uppkommit och reflektioner om resultat tas upp. 
 
Delaktighet 
Det kan diskuteras om vilken möjlighet barn har för att delta i den fysiska 
planeringen. I fallet med Östersund kommuns detaljplan för Fjällmon når 
deltagandet upp till en nivå där barnen är med och påverkar genom konsultation 
och ges en återkoppling och på så sätt informeras om vilka ställningstaganden som 
vad gäller deras synpunkter. Nästa nivå innebär att barnen ska få vara med i 
beslutsfattande och det ställer stora krav på de vuxna som initierat projektet att veta 
hur barn på bästa sätt kan få det ansvaret. Är det möjligt? I begreppet 
beslutsfattande kontra deltagande måste man undersöka vad som är förenligt med 
detaljplaneprocessen. I slutänden är det kommunfullmäktige som tar beslutet om 
att anta en plan, vilket barn eller andra medborgare inte har befogenhet att göra. 
Snarare kanske det kan handla om att de får vara med i tjänstemannauppdraget där 
man i dialog kan ta hjälp av barnen i utformningen. Men då är det nästan på samma 
nivå som deltagandet i Östersund låg på. Harts delaktighetsstege är trots sitt 
genomslag inom den svenska samhällsplaneringen kanske inte det mest effektiva 
verktyget för att mäta barns deltagande eftersom att möjligheterna för att nå de 
övre stegen inte är förenliga med hur planeringsprocesser går till, men för att dra 
några säkra slutsatser i frågan krävs mer forskning inom diskussionen än vad som i 
denna uppsats tagits upp.  
 
Reflektioner gällande arbetsprocess 
Utifrån den materialinsamling som gjorts för att hitta detaljplaner för fallstudien 
utgick det hela från olika typer av intresseorganisationer för barn och olika nätverk 
som finns för att beakta FN:s barnkonvention i samhällsplaneringen. Med det och 
genom diskussion med människor som jobbar inom ämnet, var Göteborgs stad med 
sitt projekt ’S2020’ och ’Tryggare mänskligare Göteborg’ ett intressant fall 
eftersom det pekade på att deras färdigställda barnkonsekvensanalys skulle kunna 
bidra med en del kunskaper. Problemet med analysen är tyvärr att den inte helt 
hunnit implementeras i den vanliga verksamheten utan snarare är i sitt första skede. 
Några projekt genomförs med barnkonsekvensanalysen enligt utsagor från 
kontaktade personer på Göteborgs stads stadsbyggnadskontor, men att få tag på 
handlingar eller ansvariga tjänstemän för dessa gjordes inte så lätt. I efterhand 
skulle materialinsamlingen troligtvis ha gjorts smidigare och mer effektivt genom 
att besöka det stadsbyggnadskontor som varit under luppen.  
 
Överlag så har arbetet med att hitta lämpliga fallstudier varit svårt. Varför det har 
varit så kan diskuteras. Möjligen har uppsatsens frågeställningar och syfte varit så 
pass avgränsade att det i sig skapat alldeles för snäva ramar att förhålla sig till. Att 
använda sig av ett barnperspektiv i detaljplaneringen görs detaljplaner som i denna 
uppsats inte tagits upp, men i de som hittats har barnperspektivet beskrivits som att 
man i detaljplanen tagit hänsyn till FN:s barnkonvention, utan en djupare 
förklaring än så. I denna uppsats fanns en tidsavgränsning genom att barnens 
medverkan under 2010-talet skulle analyseras. I stort har sådana ramar gjort det 
svårt att hitta relevant material eftersom det är en snäv tidsgräns med begränsad 
mängd detaljplaner, särskilt med de övriga kriterierna som ställdes. I dialog med 
tjänstemän på kommuner och vid efterforskningar har även uppmärksammats att 
arbetet med barnperspektiv och eventuella barnkonsekvensanalyser även sker i 
fördjupade översiktsplaner och ligger som underlag för den senare 
detaljplaneringen. Kanske skulle även ett sådant alternativ ha undersökts för att se 
om barnens medverkan hade sett annorlunda ut där. Samtidigt måste hänsyn också 



tas till att kandidatuppsatsen har en begränsning i tid och som forskare måste man 
inse att man inte kan hinna allt man önskar genomföra. Ett avsteg från 
avgränsningen som gjorts är tillexempel att de detaljplaner som ingår i fallstudien 
inte vunnit laga kraft utan fortfarande är inne i en pågående detaljplaneprocess. 
 
Svårigheter med att hitta detaljplaner för fallstudien kan även konstateras vara att 
mycket av det intressanta materialet för denna uppsats är underlagsmaterial som 
föregår de handlingar som ingår bland planhandlingarna i detaljplaneprocessen. 
Exempelvis barnchecklistor som används för att se vilka konsekvenser 
planförslaget kan få för barn och som avgör om en barnkonsekvensanalys ska 
göras, redovisas inte alltid. Det, eftersom de tillhör informationsinsamlingen och 
utgör bakgrundsundersökningar som kanske inte direkt påverkar planförslaget, men 
som trots det måste föregå det redovisade resultatet. Hur stadsbyggnadskontoret 
sedan har tagit tillvara på det underlag man har när man ska utforma planförslaget 
är inte heller alltid redovisat. I Östersunds fall gav slutrapporten för projektet Barn 
och unga i samhällsplaneringen en utförlig beskrivning om detta och vägledde 
läsaren genom detaljplaneprocessen för att se vad man gjort och hur olika 
ställningstaganden gjorts. Denna slutrapport som studerats för kandidatuppsatsen 
måste dock påpekas är ett utkast och därmed inte den slutgiltiga, även om den 
troligen inte kommer förändras nämnvärt förutom några utfyllnader i resonemang 
som förs. Men, det som måste beaktas i fallet Fjällmon 9:9 är att detaljplanen och 
planprocessen som föregått den har varit ett speciellt projekt som krävt mer 
resurser än vad det vid ett vanligt planförfarande skulle ha gjort. Tidsmässigt och 
ekonomiskt är det inte heller relevant eller möjligt att ha denna omfattning av 
arbete kring varje detaljplan (Östersunds Kommun, 2012). 
 
Frågeställningar 
Besvarandet av frågeställningarna görs utifrån de detaljplaner som har studerats 
och kan i begränsad utsträckning vidgas till mer generella diskussioner. 
 

1. Hur medverkar barn i processen och utformningen av ett urval av 
detaljplaner i början av 2010-talet?  

Barnen i de utvalda detaljplanerna att studera medverkar på en nivå som innebär att 
de får komma till tals och lämna synpunkter som har möjlighet att påverka beslut 
och utformningen av barnens närmiljö. Dessa två detaljplaneprocesser är dock bara 
två av många som görs i Sverige och kan inte sägas representera majoriteten. 
Därför kan inga generella slutsatser dras om detaljplanearbetet i dessa som kan 
företräda någon slags typisk strömning för Sveriges kommuner och hur de arbetar 
med att införliva FN:s barnkonvention i samhällsplaneringen. Det som däremot kan 
utläsas av dessa båda är att ett intresse finns och att ansatser görs för att förbättra 
och utveckla metoder för barns deltagande, både genom kommunala politiska 
beslut som i Staffanstorps fall och genom statliga initiativ som i Östersunds fall. 
Med de projekt som pågår görs försök att skapa mer rutiner och underlag för 
metoder för att få med barn i detaljplaneringen vilket både projektet Barn och unga 
i samhällsplaneringen och S2020 tyder på.  
 

2. Hur tas barnens synpunkter tillvara i detaljplaneprocessen för Östersunds 
Kommun och i Staffanstorps Kommun? 

I de olika detaljplanerna har tillvaratagit barnens synpunkter på olika sätt. 
Östersunds kommun har i sin slutrapport till Trafikverket beskrivit hur de tagit 
tillvara barnens synpunkter och hur de återkopplat till barnen och skapat forum för 
barnen att kunna vara med i samrådsskedet. I Staffanstorps kommun och i 
planförslag för Kabbarp 3:8 har barnens synpunkter kring trafiksäkerhet tagit i 



beaktande vid utformningen av plankartan och har också nämnts i plan- och 
genomförandebeskrivningen. Dock har detta inte uttalat kopplats till vad barnen 
sagt, det har inte nämnts att deras synpunkter legat till grund för beslut vilket därför 
försvårar utläsandet av hur man tillvaratagit dessa. 
 

3. Återfinns barnens synpunkter i den antagna detaljplanen? 

Östersunds kommun påtalar att en del av barnens synpunkter inte går att reglera i 
detaljplanen för Fjällmon 9:9 utan snarare är något som kommer få beaktas i senare 
skeden. Däremot har planen utformats i så stor utsträckning som möjligt till 
barnens bedömning av värdefull naturmark respektive var de anser att den 
eventuella bebyggelsen bör ordnas inom området (Östersunds Kommun, 2012 
Rapport). I Staffanstorps kommun har man i plankartan för Kabbarp 3:8 skrivit in 
bestämmelser som ska kunna tillåta ridande att använda tunneln under trafikleden 
Malmövägen som ligger i anknytning till ridsportsanläggningen (Staffanstorps 
kommun, 2012c). I dessa två detaljplaner får det därför konstateras att synpunkter 
från barn återfinns i de befintliga aktuella planförslagen.  
 
 

4. Vilka dokument/checklistor används för att inkludera barnen i 
detaljplanearbetet? 

Olika kommuner använder olika sätt att inkludera barnen i planeringen. Återigen är 
dessa två enbart två utplock av en stor mängd detaljplaneprocesser och kan inte 
representera majoriteten. Inte heller kan alla checklistor som tittats visa på hur det i 
största allmänhet ser ut för de flesta kommuner eftersom de också letats upp genom 
att aktivt leta efter just kommuner där man har riktlinjer och policydokument som 
säger att man ska jobba med barnperspektivet. Men enligt de checklistor som tittats 
på, även utöver fallstudien, tycks Barnombudsmannens vägledning för utarbetandet 
av barnkonsekvensanalyser vara ett återkommande underlag och en vägledning 
som många som arbetar med barnperspektivet följer och utgår ifrån, även om den 
kanske modifieras från fall till fall. 
 

5. Går det att dra generella slutsatser från denna studie? 

Som nämnts tidigare i metod och empiri-kapitlet och i denna slutsats, är det svårt 
att dra generella slutsatser av en enstaka fallstudie som endast undersöker två 
detaljplaner. Dessutom blir en generell slutsats inte möjlig att dra eftersom att 
dessa detaljplaner har ett riktat mål om att barnen ska få vara med i 
detaljplanearbetet på ett eller annat sätt. Vidare forskning krävs inom ämnet för att 
kunna finna mer generella värden. Således är det ingen generell utgångspunkt för 
den här kandidatuppsatsen och kan inte appliceras på den stora mängden 
detaljplaner som görs i Sverige varje år. Vad som däremot kan sägas är att det 
krävs en medvetenhet när det gäller att ta med barn för att kunna nå en nivå av 
deltagande där de inte enbart är en medverkande grupp som mer fungerar som en 
slags dekoration eller symbolisk medverkan och att barnperspektivet troligtvis 
borde vara klarlagt för medverkande så de vet vad barnen ska tillföra 
arbetsprocessen. Snarare kan den tala om för hur olika arbetssätt med barn kan 
göras och vilka resultat man kan få av att barn får delta.  
 
Slutkommentar 
Uppsatsen har handlat om att studera på vilken nivå som barn har deltagit i 
detaljplaneringen i detaljplaner där man uttryckligen haft som mål att 
implementera barnperspektivet i planprocessen.  
 



Till sist måste nämnas en fråga som varit med som en tanke genom hela arbetet 
men som inte kunnat få utrymme för att belysas inom ramen för denna uppsats. Det 
är frågan om var gränsen går mellan att barnens bästa är ett allmänintresse till att 
vara ett särintresse? Hur långt på delaktighetsstegen är det möjligt att gå utan att 
barnets bästa inskränker andra demokratiska intressen? Barnets bästa är ett 
tvetydigt begrepp som Johanna Schiratzki belyst som beskrivs kortfattat i kapitlet 
Forsknings- och kunskapsöversikt i denna uppsats (Sandin & Halldén, 2003). En 
utveckling av problematiken kring begreppet vore en intressant fortsättning på 
denna uppsats för att vidare reda ut vad det faktiskt innebär när det tas politiska 
beslut om att man ska beakta FN:s barnkonvention i de kommunala 
verksamheterna och jobba för barnens bästa.  
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