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Förord  

 

Regeringen valde 1990 att ratificera barnkonventionen, därmed skall barns 

rättigheter beaktas i samhällets alla verksamheter. Barns möjligheter till utveckling 

och överlevnad ska skapa samarbeten mellan olika aktörer. Möjligheten att barn får 

utrycka sina åsikter om beslut som rör dem om t.ex. fysisk planering ska alltid 

genomföras. 

Varje statlig myndighet ska arbeta för att barnkonventionens grundläggande 

principer beaktas. Att arbeta för att barns bästa alltid ska framföras, medför att 

myndigheter alltid ska utreda, redovisa och beakta barns bästa innan beslut tas. Då 

kan en barnkonsekvensanalys (BKA) genomföras. 

Detta arbete ger en inblick i hur arbetet med barnkonventionen pågår ute i 

kommunerna, och hur barn och ungdomar påverkas av en osäker trafikmiljö. Några 

konkreta råd för hur utformning och arbete kring detta kan genomföras ges. 

Jag vill rikta ett varmt tack till Agneta Sundberg som varit min handledare under 

arbete och som stöttat och kommit med råd och tips då arbetet känts svårt. Skulle 

även vilja tacka Petter Åkerblom på SLU för givande och roliga tips i början av mitt 

arbete.  Också ett stort tack till familj och vänner stöttat och pushat under hela 

arbetet. 

 

Elin Berg 

Maj 2010 Karlskrona 
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Inledning 

Sammanfattning 

Från det att jag började första klass har jag förutom de första två veckorna 

fått gå eller cykla själv till skolan. Innan man började fjärde klass fick man inte 

cykla, så efter att jag började just fjärde klass cyklade jag dagligen. Min 

dagliga resa till skolan gick genom två olika radhus- och villaområden med 

lite trafik. Tills jag behövde komma över en riksväg med tung och vältrafikerad 

trafik. Här fanns reglerade övergångställen och vid det övergångställe som 

ledde till min lågstadieskola stod det alltid skolpoliser. Denna korsning var alltid 

lite skrämmande, men jag och mina kompisar fick ändå lov att gå själva.  

Hur såg din skolväg ut när du var liten, som min kanske? För dagens barn och 

ungdomar finns inte alltid den möjligheten, många tillåts inte heller gå eller 

cykla själva till skolan.  

Detta arbete är indelat i tre delar. I den första delen ska jag försöka ge en 

samlad bild över hur arbetet med att införliva barnkonventionen i kommunalt 

och myndigheters arbete.  Då detta sker på olika sätt i olika kommuner och 

myndigheter har jag mest studerat de skånska kommunernas arbete. Och 

den myndighet vars arbete jag använt mig av är Vägverket. 

Den andra delen behandlar ett av de sätt Barnombudsmannen utarbetade 

på uppdrag från regeringen för att förbättra arbetet med barnkonventionen. 

Metoden heter barnkonsekvensanalys (BKA) och har omarbetats av 

Vägverket för att passa deras arbetsprocesser.  Jag redogör i detta avsnitt för 

hur en BKA är menad att fungera och redogör för hur Vägverket använder sin 

version.  Kortfattat beskriver jag andra metoder kommuner använder i sitt 

arbete med barnkonventionen. 

Den tredje och sista delen behandlar de problem och svårigheter barn kan 

uppleva i trafiken.  Uppgifter som att barn i dagens samhälle inte får gå eller 

cykla själv skolan behandlas och hur en trafikmiljö kan utformas för att vara 

tilltalande och säker för barn. Att barn utvecklas och tränar sina kroppar 

genom att vistas ute och får leka fritt på stora ytor, detta har blivit ett problem 

i dagens samhälle där barn trängs undan. Där parker och grönytor får ge 

plats åt vägar eller miljöer för vuxna.   
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Syfte  

Syftet med detta kandidatarbete är att konkretisera vad vi som planerare 

behöver ta hänsyn till när vi utformar miljöer för barn med fokus på 

trafikmiljöer. Med utgångspunkter från vad barn har för problem med att 

vistas i trafiken och även redogöra för vad barnkonventionen säger om hur 

kommuner ska handla och arbeta för att skapa så bra trafikmiljöer som 

möjligt. Arbetet ska även ge en redogörelse för hur en Barnkonsekvensanalys 

kan genomföras, Vägverkets omarbetning redovisar hur en sådan kan 

användas vid planering av trafikmiljöer. 

Frågeställningar 

 Vilka artiklar i barnkonventionen är viktiga att jobba efter inom 

planering?  

 Finns det en modell som är anpassad för att tillgodose barns perspektiv 

inom planeringen? Och hur fungerar den? 

 Vilka svårigheter i trafiken stöter barn på i dagens samhälle? Hur 

påverkar detta barnen? Vilka krav kan ställas på ett barn i en 

trafikmiljö? 

 

 

 

Metod 

För att söka svar på de ovan ställda frågor kommer en stor del av arbetet 

bestå i litteraturstudier. Då det inom vissa delområden finns gott om litteratur 

att studera men i andra delar mindre kommer jag få dra vissa egna slutsatser 

för att kunna ge svar på frågeställningarna. Den litteratur som kommer 

studeras är både gammal och ny.  

En enkel undersökning till klasskamrater och lärare på programmet fysisk 

planering ligger till grund för de blå rutor som finns i arbetet. Alla mottagna 

svar finns som bilaga.   

Avgränsning 

Arbetet avgränsas till att handla om barnkonventionens uppkomst och dess 

användning inom svenska kommuner. Ett av de sätt som barnkonventionen 

kan genomföras på i planering är genom barnkonsekvensanalyser. Hur en 

sådan fungerar och används kommer redovisas.  

 Planering för barn i trafikmiljöer kommer avgränsas till den fysiska trafikmiljön 

och de svårigheter barn och ungdomar kan möta.  Arbetet kommer bl.a. inte 

ta upp delar som buller eller avgaser. 
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Barnperspektiv i kommunal fysisk planering 
 

Bakgrund 

Diskussioner kring att införa en konvention om barns rättigheter hade pågått 

länge. Efter internationella barnåret 1979 började iden växa sig starkare och 

FN:s kommission för mänskliga rättigheter tillsatte en grupp för att arbeta fram 

en konvention. Efter 10 års arbete kunde gruppen presentera ett förslag som 

godkändes av kommissionen. FN: s generalförsamling antog konventionen 

den 20 november 1989. För att konventionen skulle träda ikraft krävdes att 

minst 20 länder ratificerade konventionen, detta skedde redan första året. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar, grunden i alla artiklarna är att det skall 

vara för barnets bästa. En nyckelmening som kom som förslag från UNICEF 

lyder: ”konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa 

barnets överlevnad och utveckling. Artikel 6,2”  

1990 ratificerade Sverige konventionen genom att beslut i riksdagen. Just 

barnkonventionen är den FN konvention flest länder anslutit sig till. Endast USA 

och Somalia har inte ratificerat konventionen. Genom att acceptera 

konventionen förbinder sig alla medlämsländerna att följa alla artiklarna i 

konventionen. Kontrollen om att alla länder följer konventionen görs av 

barnrättskommittén. Varje konventionsstat ska kontinuerligt lämna rapporter 

till kommittén om vad varje land gjort för att tillgodose barns rättigheter.   

25 maj 2000 gjordes två tillägg till konventionen av FN: s generalförsamling. 

Det gällde barn i krig, att minimiåldern för att rekrytera barn till soldater måste 

vara över 18 år.  Samt ett tillägg om traficing av barn, barnprostitution och 

barnpornografi, tillägget gör denna typ av brott mot barns rättigheter 

kriminella. Båda tilläggsrapporterna trädde i kraft 2002 (www.unicef.org, 

www.rb.se ). 

 

Lagstiftning 

Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja 

Till konventionen om barnets rättigheter. 

En konvention är regler, som många länder har  

kommit överens om. 

I konventionen finns regler som ska skydda 

barns mänskliga rättigheter. 

Det är en viktig konvention. 

I barnkonventionen samlas för första gången 

alla rättigheter som gäller för alla barn 

http://www.unicef.org/
http://www.rb.se/
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och ungdomar upp till 18 år. 

Nästan alla länder i världen lovar att följa reglerna 

 

Sverige var ett av de första länderna 

som skrev på barnkonventionen. 

Vi lovar att rättigheterna ska gälla för 

alla barn och ungdomar i Sverige. 

Politikerna i riksdagen, regeringen, landstingen 

och kommunerna ska alltid tänka på 

vad som är bäst för barn när de bestämmer olika saker. 

Sverige har nu en särskild plan för barnkonventionen. 

Det är en plan för hur politiker och andra 

ska göra för att följa reglerna i barnkonventionen. 

Vi ska också tänka på vad som är bäst för barn 

när vi samarbetar med andra länder. 

När vi hjälper fattiga länder vill vi 

att länderna ska arbeta för barnets bästa. 

Barn ska få gå i skolan. 

Barn ska inte vara soldater i krig. 

Barn ska inte ha farliga arbeten. 

Vuxna måste börja lyssna på barnen. 

Det ska vi säga till ledare från olika länder 

när vi träffar dem på möten om barnets rättigheter. 

Laila Freivalds,  Utrikesminister 

(www.lattlast.se ) 

 

Sedan Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 är landet skyldigt att följa 

de regler som barnkonventionen fastslår. I arbete med att införa 

barnkonventioner finns även idag 20 år efter antagandet av konventionen 

brister i den svenska lagstiftningen och praxis. Sverige använder sig till skillnad 

mot bl.a. Norge av en så kallad transformeringsmetod där lagar ändras och 

ändras för att passa konventionens bestämmelser. Många anser att detta inte 

räcker för att tillvara ta på barns rättigheter (UNICEF, Rädda barnen och 

Barnombudsmannen). I Norge valdes att inkorporera barnkonventionen i 

gällande lagar, men att samtidigt omarbeta och ändra för att barnens 

ståndpunkter skulle synliggöras i samtliga delar av samhällslivet. 

Erfarenheterna från Norge har varit goda, barnkonventionen har fått stort 

genomslag i beslutsfattning, praxis och lagstiftning. Flera yrkesgrupper har 

gått utbildningar i hur man tillämpar den nya lagstiftningen och detta har gett 

god utdelning, bl.a. har farhågorna om hur tillämpningen i domstol skulle ske 

inte blivit något problem.  Just detta har varit ett av problemen i Sverige där 
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barnkonventionen inte går att åberopa i domstol för att artiklarna inte är 

svensk lag. 

Inför valet i höst (2010) har frågan om barnkonventionen ska införas i svensk 

lag kommit upp till ytan, debattartiklar i Svenska dagbladet och Aftonbladet 

diskuteras hur detta skulle kunna ske (www.aftonbladet.se, www.svd.se) I 

debattartiklarna stödjer man sig på den norska modellen och påpekar de 

synpunkter barnrättskommittén i Genève haft då de bevakat Sveriges arbete. 

Sverige får kritik för att man just inte gjort konventionen till lag. Viss kritik riktas 

också mot att Sverige bryter mot barnkonventionen genom att inte använda 

barnkonventionens riktlinjer vid asyl och utvisningsärenden 

(www.barnombudsmannen.se, www.rb.se, www.unicef.se, 

www.advokatsamfundet.se) .  

 

 

Artiklarna 

Artikel 1. 

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte 

barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Artikel 2.1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn 

inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan 

åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, 

börd eller ställning i övrigt. 

 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund 

av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, 

uttryckta åsikter eller tro.  

Artikel 3. 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.  

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter 

och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.svd.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.unicef.se/
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personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta 

alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder 

Artikel 4. 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 

andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna 

konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall 

konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta 

av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt 

samarbete. 

Artikel 6. 

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.  

 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 

överlevnad och utveckling. 

Artikel 12. 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, 

antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett 

sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla 

domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. 

Artikel 31. 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella 

och konstnärliga livet.  

 

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo 

delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra 

tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig 

verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 

(www.barnombudsmannen.se ) 

 

 

http://www.barnombudsmannen.se/
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Barnperspektivet 

Det finns två sätt att se på begreppet 

barnperspektiv. Det ena handlar om att se 

barn som subjekt. Då skall alla planerare 

och beslutsfattare våga och vilja ge 

barnen och ungdomar möjlighet att 

påverka beslut och planeringsbeslut. Där 

barnens kunskaper och erfarenheter skall 

ses som resurser. Detta är viktigt ut 

demokratiskt synvinkel. Det andra sättet 

handlar om att se på barnen som objekt. 

Då har vuxna en skyldighet att alltid se till 

barnens bästa i alla åtgärder som rör dem. 

Då är det viktigt att utveckla metoder som 

är lämpliga och fungerar inom kommunen. 

Sammantaget handlar barnperspektivet 

om att tillgodose barn och ungdomars 

behov och intressen utifrån FN:s 

barnkonvention om barns rättigheter som 

Sverige sedan år 1990 är skyldig att efterleva.  

Då kriterier för vad som anses vara barnets 

bästa saknas inom olika områden finns ett 

utrymme för tolkningsmöjligheter. Vilket kan 

innebära att beslutsfattare tolkar på sitt sätt 

och att barnets rätt till likhet inför lagen 

äventyras eller att tolkningen blir för generell. 

Det som är bäst för ett barn behöver inte vara 

detsamma för ett annat barn, därför måste alltid bedömningen göras 

individuellt och byggas av kunskap och erfarenhet. Även om 

barnkonventionen inte ger en direkt definition på vad som är det bästa för 

barnet så ger den en generell vägledning. Barnkonventionens fyra 

grundprinciper ska väga tungt. Vid sidan av barnkonventionen ges 

vägledning för hur barnperspektivet ska tolkas för barnets bästa genom: 

 Barnkonventionens definition genom bl. a förordet och 

grundprinciperna 

 Samhällets definition genom lagar, mål policydokument och riktlinjer 

 Barnets egen definition genom barnets åsikter och synpunkter 
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 Nätverkets (barnföreträdarnas) definition genom föräldrar, syskon, släkt, 

lärare och vänner 

 Beslutsfattarens definition genom egna kunskaper och erfarenheter 

De fyra grundprinciperna för barnkonventionen 

• Alla barn har samma rättigheter – förbud mot diskriminering (artikel 2) 

•  Barnens bästa ska beaktas i alla beslut (artikel 3) 

•  Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

• Alla barn har rätt att komma till tals och visas respekt (artikel 12) 

(http://www.sos-barnbyar.se ) 

 

Praktiskt arbete med barnkonventionen 

Barnkonventionen ska införlivas på alla nivåer i samhället, hur detta sker 

hänger på politisk vilja, nytänkande och förändringar. Politiker på lokalt och 

regionalt plan har det yttersta ansvaret att tillämpa barnkonventionen. Det är 

landstingens och kommunens styrelser och fullmäktige som ska se till att 

barnkonventionens intentioner får genomslag i alla styrelser, nämnder, 

förvaltningar och bolag. Eftersom konventionen ska tillämpas på alla plan 

berör konventionen inte bara enskilda barn som t.ex. barnomsorg, skola och 

socialtjänst. Utan även på mera otraditionella områden som samhälls- och 

bostadsplanering samt trafik- och miljöfrågor. 

Barnombudsmannen har presenterat en rad faktorer som varit framgångsrika i 

tidigare arbeten när kommuner, landsting eller statliga myndigheter arbetat in 

nya perspektiv i sina verksamheter. Genom erfarenheter på lokalnivå har 

barnombudsmannen sammanfattat ett antal framgångsfaktorer. 

 Ledningens entydiga stöd och engagemang. 

 Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument 

 Utbildning och information 

 Utgå från befintliga arbetsprocesser 

 Ekonomiska och personella resurser 

 Dialog och erfarenhetsöverföring 

 Uppföljning och utvärdering  

http://www.sos-barnbyar.se/
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Beslut om att arbeta med barnkonventionen måste arbetas in i de centrala 

styrdokument som verksamheten använder. De mål man enas om att arbeta 

mot i organisationen bör kontrolleras mot lagstiftning, mot barnkonventionen 

och andra existerande styrdokument. En kartläggning av barns villkor är ett 

sätt att få svar på grundläggande frågor som bör ställas från början av ett 

förändringsarbete och återkommande under arbetets gång. Att identifiera 

de problem som inom området arbetet görs är viktigt samt att reda upp vilka 

resurser som finns till förfogande. Resurser, ekonomiska som personella, är 

viktiga för att nå upp till målen. 

När ett nytt perspektiv ska föras in, innebär det att tillämparen måste vilja, 

förstå och kunna genomföra beslutet. Det personliga ansvaret hos anställda 

måste lyftas fram för att få genomslag i verksamhetsprocesser och beslut. Av 

varje enskild person som ska verkställa, tillämpa och praktiskt genomföra 

barnkonventionen krävs ett starkt och uthålligt engagemang för uppgiften. 

Ett rimligt antagande är att 

engagemanget ökar om man förstått 

innebörden i arbetet med 

barnkonventionen. 

Vägverket har tydligt vidareutvecklat sitt 

arbete med att integrera barnfrågor i 

deras arbete inom väghållning mm. 

Bland annat den omarbetade metoden 

Barnkonsekvensanalys som prövats under 

flera år. Precis som alla andra 

samhällsmedlemmar ska barn utifrån sina 

behov och förutsättningar tillförsäkras 

bästa möjliga villkor för att resa och 

transportera sig inom hela 

vägtransportnätet. Detta är väl inarbetat 

i Vägverkets policydokument. Vid alla 

beslut som rör barn skall barnets fria 

rörlighet, tillgänglighet, miljö- och 

säkerhetsarbete beaktas. I sin strategiska 

plan Vägverket 2005-2014 ska verket bidra till att öka barnens rörelsefrihet och 

säkerhet i trafikmiljöer så att barnen på egenhand kan förflytta sig tryggt och 

säkert. Vägverket ska i samarbete med utbildningsväsendet och andra 

aktörer arbeta för att ta tillvara på den senaste forsknings och 

utvecklingsrönen (Gummesson, Larsson 2005, www.barnombudsmannen.se . 

 

http://www.barnombudsmannen.se/
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Skånska kommuners arbete 

Länsstyrelsen i Skåne påbörjade från år 2002 ett utvecklingsarbete med att 

införliva FN:s barnkonvention i de skånska kommunerna. Länsstyrelsen har 

arbetat efter regeringens nationella strategi (prop. 199 7/98:182) för att 

förverkliga barnkonventionen. I sitt arbete har styrelsen följt och stöttat de 

skånska kommunerna. Kunskapsinhämtningen till arbetet har gjorts genom 

sammanställning av den kommunenkät Barnombudsmannen skickade ut år 

2003. Enkäten som skickades år 2003 gick till alla kommunstyrelser. En 

jämförelse mot en tidigare undersökning 2001 bland de skånska kommunerna 

visade att kommunerna blivit något bättre på sitt arbete med 

barnkonventionen. 

Vid sammanställningen av enkäten hade 31 av 33 skånska kommuner svarat 

(Linberg, 2004,s3). De som inte svarat var Kävlinge och Bjuv.  De beslut som 

behöver tas om barnkonventionen i kommunerna behöver vara politiskt 

förankrade, då ansvaret för att tillämpa barnkonventionen ytterst ligger hos 

politikerna. I enkäten frågas om kommunen diskuterat barnkonventionen i 

kommunfullmäktige och styrelsen. 67 % (21 kommuner) av de 31 svarande 

kommunerna svarade Ja. 7 av de 31 svarande kommunerna svarade Nej, de 

hade inte diskuterat barnkonventionen alls (Lindberg, 2004, s3). På frågan om 

kommunerna fattat något beslut om att arbeta med barnkonventionen 

svarade 11 kommuner att de inte fattat något beslut(Lindberg, 2004, s4). 16 

av de 31 kommunerna svarade att barnkonventionen mest införlivats på 

verksamhetsnivå, men bara 3 av 31 hade införlivat konventionen på politisk 

nämndenivå (Lindberg, 2004, s4). 8 kommuner använde sig av 

barnkonsekvensanalyser för att tillämpa barnkonventionen, 7 använde sig av 

barnchecklistor i sitt arbete. Endast två kommuner hade särskilda samordnare 

för arbetet med barnkonventionen. 

Detta är bara några av de frågor kommunerna fick svara på i enkäten. 

Kommunerna svarade även på frågor om medborgardeltagande för barn 

och om kommunerna behövde stöd i sitt arbete med barnkonventionen och 

iså fall hur. (Lindberg, 2004)    

  

 

Barnkonventionen och den fysiska miljön 

En av grundbultarna i barnkonventionen är att barns rättigheter är vuxnas 

skyldigheter. I sin rapport Barns plats i staden kommer Movium fram till att det 

finns möjligheter men också hinder för att barn ska kunna göra sina röster 

hörda i frågor som gäller dem och deras platser. Ofta är vuxna ett hinder. 
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Regelbundet rapporterar många länder till barnrättskommittén i Genève om 

hur arbetet med barnkonventionen fortskrider på nationell nivå. Av det som 

rapporteras handlar inte mycket om artikel 31, eller barns rätt till lek. Det kan 

bero på den enkla anledningen att lek inte har så stor dignitet som andra 

stora sociala frågor. Det är dock genom lek barn förhåller sig till omvärlden. 

Oavsett hur lek definieras bidrar lek till barns fysiska och psykiska utveckling, till 

hälsa och välbefinnande. 

Barns möjligheter till lek i urbana områden utgör ett globalt problem då lek-, 

mötes- och viloplatser får ge plats för ökad trafik och tätare bebyggelse. 

Oväsen, luftföroreningar och föräldrars ökade oro för faror begränsar också 

möjligheterna till lek utomhus. 

Barnkonventionen är skriven så att den ska kunna tillämpas av alla 

medlemsländer i FN (förenta nationerna) trots olika politiska, kulturella, 

ekonomiska och geografiska förutsättningar. (Endast två stater har valt att 

inte ratificera konventionen - USA och Somalia. Men de har skrivit under 

konventionen, vilket innebär att de uttryckt en avsikt att så småningom 

ansluta sig fullt ut.) Därför lämnas stort tolkningsutrymme i texterna. Artiklarna 

är skrivna så att de fastslår rätten till lek men inte specifika platser för lek. Såväl 

Svensk som internationell forskning fastslår den stora betydelsen av att leka 

utomhus. Detta är viktigt för barn både i staden som på landet. Pågående 

och framtida förtätningar riskerar att utemiljöer för barn försvinner då 

rekreation och fritidsaktiviteter kräver stora ytor och plats. Movium menar i sin 

rapport därför att planerare bör hävda artikel 31 när det gäller utveckling och 

förändringar av utemiljöer så att tillräckligt med yta säkerställs för barns lek 

och utveckling. (Barnombudsmannen, 2002) 

 

Lekplanering 

God utomhusmiljö kan göras attraktiv och användbar för barn anser Jens 

Nilheim (Kan vi gå ut och leka? 1999). Han behandlar barns utomhusmiljö i 

Stockholms innerstad. Den goda utomhusmiljön kan uppnås genom:                                                                                                             

Nivåskillnader-  för överblick, rumslighet och möjlighet att klättra.                                                  

Lutningar-   för pulkaåkning, att öva balansen och att rulla i.                                                 

Gömställen-  bakom hörn, elskåp, buskage eller murar, i prång.                                                                          

Bra buskar-  slitstarka, utan taggar, täta, rumsbildande, ogiftiga bär.                                                                    

Träd-   att klättra i och för skugga.                                                                                                                           

Gräsytor-   för lekar och bollspel, ger orörd snö under vintertid.                                                                               

Hårda, plana ytor-  för cykling, inline-åkning, bollspel och andra lekar.                                                                             

Lösa material- som kastanjer, blad, pinnar och sand. 
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Att arbeta med ovan nämnda punkter är inget som är nytt inom planering 

eller arkitektur. Att arbeta med nivåskillnader eller lutningar skapar ett 

intressant uttryck i miljöer.  Att befinna sig ett plan ovanför markytan kan ge 

känslan av överlägsenhet och skapar bra utsiktspunkter. Nivåer under 

markplan skapar närhet och gemenskap på ett annat sätt. Lutande plan kan 

i vissa miljöer kännas som döda ytor men kan i barns ögon bli en rolig 

klätterväg. ( Cullen, 2006, s 175). Markytans beläggning kan hjälpa människan 

att läsa av stadsmiljöer, en enhetlig asfaltgata kanske inte samspelar med 

husen längs gatan. Olika sorters markbeläggning uppfattas ofta som mer 

intressant och gör det lättare att läsa av en gatas språk(Cullen, 2006, s 128). 

För barn kan markbeläggning skapa mönster och resultera i improviserade 

lekar, för att just markbeläggningen ger möjlighet till detta.   

Nilheim anser att barnen inte finns representerade i stadsbyggnadsprocessen 

och att systemet är bristfälligt för barn. Han har tagit fram några råd för 

planerare och arkitekter att följa då han anser att det saknas ett 

helhetsperspektiv på barnfrågorna.  (Nilsson, 2002)                                                                                 

Tips till planerare och arkitekter 

 Barns behov och intressen ändras med deras ålder. Planera för alla 

åldrar. 

 Planera för barns utevistelse under alla årstider och i alla väder. 

 Barn ska lätt kunna ta sig till olika platser. Tänk på hur deras verklighet 

ser ut med promenaderna till bland annat skolan, lekplats och 

naturområden. 

 Tänk även utanför plangränserna. 

 Använd topografin för att skapa spännande och användbara platser. 

 Skapa omväxlande miljöer med hjälp av olika sorters material. 

 Glöm inte detaljer och utsmyckningar som barn kan relatera till på sin 

egen skola, utforska och ha som igenkänningstecken. 

 Skapa möjlighet till social samvaro utomhus. 

 Skilj barn och bilar åt. Små barn har rätt till en trafikfri lekmiljö. 

 Se till att lekplatser och gångvägar inte fungerar som 

cykelgenomfarter. 

 Använd kvalitetsprogrammet till att förankra frågor om funktioner för 

barn som tillgänglighet, trygghet och lekmiljöer. 

 Kommunicera mera med de boende. Berätta hur området har 

planerats – gör människor engagerade i sin omgivning. Lyssna till de 

boendes idéer och åsikter, de känner området väl. 
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  Följ upp projektet i praktiken. Budgetera redan från början för 

uppföljningar och förbättringar och låt sedan de boende vara med i 

processen. (Nilsson, 2002) 

 

En säker och utvecklande utemiljö 

Förståelse för den fysiska och sociala miljön har de senaste åren växt sig 

starkare. Hur den fysiska miljön ska ge goda förutsättningar för det sociala livet 

i närmiljön beskriver arkitekten Jan Gehl i sin bok Life Between Buildings. Han 

gör en uppdelning av nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter i utemiljön. 

Nödvändiga aktiviteter är sådana som måste utföras, så som att gå eller 

cykla till jobbet, eller att vänta på bussen. De nödvändiga aktiviteterna 

förekommer året runt om det blåser, regnar eller snöar. Ofta sker dessa 

aktiviteter när biltrafiken är som intensivast. 

De valfria aktiviteterna förhåller sig lite annorlunda, 

dessa sker när de yttre betingelserna är goda och 

när vädret och platsen inbjuder till det. Aktiviteter 

som kan räknas som valfria är att ta en omväg 

hem, leka kull eller sitta på en bänk i solskenet. 

Dålig kvalité på utemiljön medför dominans av 

nödvändiga aktiviteter. Men en hög kvalitet på 

utemiljön kan medföra att barnet t.ex. använder sig 

av längre tid för att genomföra de nödvändiga 

aktiviteterna. Dessutom sker en rad valfria 

aktiviteter man leker på väg hem från skolan, tar en cykeltur eller sitter ute 

och äter. I dåliga utemiljöer skyndar sig folk hem. I goda utemiljöer kan 

många aktiviteter äga rum. 

Sociala aktiviteter är i första hand att vara ute och träffas eller sitta och lyssna 

eller titta på andra människor. För barn kan det vara att umgås med andra 

barn, samtala med andra barn eller bara bygga en koja i skogen. Den fysiska 

utformningen av miljöer kan starkt påverka möjligheter till mötet eller 

utevistelser, men kvalitén och innehållet av den fysiska miljön påverkar inte 

lika mycket.(Gehl, 2006) 
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Checklista  

Länsstyrelsen i Skåne utarbetade under 2002 – 2003 en checklista som 

utgångspunkt för arbetet med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och 

detaljplaner. Checklistan ska fungera som en utgångspunkt för att få in 

barnperspektiv och arbetet med barnkonventionen i den fysiska planeringen.  

Checklistan är utformad så att alla frågor kanske inte passar till 

översiktsplanarbetet, medan en del frågor passar bättre till just sådana 

planer. Checklistan kan också användas som grund vid frågeställningar kring 

barnkonsekvensanalyser.  
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Källa: Länsstyrelsen i Skåne län 
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Barnkonsekvensanalys 

Vad är en Barnkonsekvensanalys? 

En Barnkonsekvensanalys (BKA) är en metod för att visa hur barn och 

ungdomar kan påverkas av ett beslut. Barnkonsekvensanalysen ska pröva 

och beskriva vilka åtgärder och utformningar som är den bästa för barn. 

Syftet med en BKA är att få ett allsidigt beslutsunderlag vid planering av t.ex. 

ett vägprojekt. Vägverket anser att en BKA bör användas vid alla planeringar 

och projekteringar av väg- och trafiklösningar som berör barn. Samråd är en 

viktig del i arbetet och här bör möjligheten till samverkan med lärare och 

föräldrar kunna tas tillvara. Hur stort och omfattande BKA-arbetet bli beror helt 

på de problem och frågeställningar som projektet berör. Varje projekt måste 

motivera varför projektet anses eller inte anses få konsekvenser för barn. 

En modell för hur en 

Barnkonsekvensanalys bör gå 

tillväga och vad den bör innehålla 

har Barnombudsmannen utvecklat 

(2001). Modellen bygger på 

barnkonventionens fyra 

grundprinciper (artikel 2,3,6 och 12) 

samt genom lagtexter, föreskrifter, 

riktlinjer och policys. En viktig del är 

den forskning, expertmedverkan, 

studier och kartläggning som finns 

inom området. Modellen som 

Barnombudsmannen utvecklat är 

tänkt att anpassas till verksamhetens 

specifika frågeställningar, detta är 

vad Vägverket gjort (2003) med sin Barnkonsekvensanalys inom vägplanering. 

Barnombudsmannen anser dock att arbetsprocessen bör följa samma steg; 

kartläggning, beskrivning, analys, prövning/ bedömning och utvärdering 

(Johansson, Leden, 2008, s 9- 10). Bild källa: Barnombudsmannen 

 

Kartläggningsprocessen ska inhämta nyttiga kunskaper och visa vilka 

brukskvaliteter som finns, sedda i ett barnperspektiv. Den ska visa hur barnen 

använder det aktuella området, det aktuella vägsnittet, var de leker, hur de 

rör sig i området m.m. Vilka möjligheter det finns till lek utomhus, aktiviteter 

och naturupplevelser. Processen kan också handla om att ta upp uppgifter 

om hur många barn som får gå eller cykla själva till skolan och hur många 
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som får skjuts av föräldrar. Föräldrarnas åsikter om barnens situation och hur 

de påverkar föräldrarnas vardag ska också beskrivas i processen. Under hela 

kartläggningsprocessen är det viktigt att barnen deltar aktivt och att 

kartläggningen sker i samarbete med barnen, skolans personal, föräldrar och 

andra berörda. Barnens egna undersökningar är viktiga då barnen kan 

beskriva vilka kvaliteter som de ser i sin närmiljö och vilka naturområden de 

uppskattar. 

Beskrivningen innebär dokumentation av kartläggningsprocessen. Det är 

viktigt att de synpunkter som barn haft beskrivs och att det tydligt framgår hur 

de fått tillfällen att yttra sig.  Dokumenten från kartläggningen och 

beskrivningen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med analys, 

bedömning och beskrivning av konsekvenser. 

I analysen redovisas de olika alternativ som 

framkommit och konsekvenserna av dessa. 

Analysen ska visa hur de tänkta alternativen 

påverkar barnen med avseende på deras 

möjligheter att ta sig till själv till skolan och 

andra aktiviteter. Hur barnens säkerhet och 

olycksrisk, hur deras tillgång på natur- och 

friluftsområden påverkas av åtgärderna ska 

analyseras.  Analysen bör även redovisa hur 

föräldrarna påverkas av åtgärden. Även 

kostnader, intressekonflikter och problem som 

uppstår av projektet ska redovisas i analysen. 

Vid bedömningen gör man en prövning av 

åtgärder och redovisar det alternativ eller 

variant av huvudåtgärd som är bäst för barnen med 

avseende på rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och 

miljö. Om ytterligare åtgärder leder till förbättring ska 

dessa redovisas. Bedömningen ska ligga till grund för 

beslutet. Så väl långsiktiga som kortsiktiga effekter ska 

beaktas. Om något annat intresse än barnens bästa har 

prioriterats ska bedömningen visa varför ett annat intresse 

har prioriterats före och visa hur barnens bästa har 

beaktats. 

Vid ett förstudieskede handlar uppföljningen och 

utvärderingsfasen om att följa upp och kontrollera om barnperspektivet och 

barnens perspektiv blivit beaktade. Barnkonsekvensanalysen kan presenteras 
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på flera sätt, muntligt, i text och bild eller utställning m.fl.  I redovisningen ihop 

med tidigare projekteringshandlingar borde finnas svar på punkter som; 

 Vad som är viktiga förhållanden och konsekvenser för barn. 

 Redovisning och jämförelse av relevanta alternativ. 

 Hur barnets bästa och barnets yttranderätt enligt barnkonventionen har 

tillgodosetts. 

När förstudien är klar är det viktigt att barnperspektivet även finns med i det 

fortsatta arbetet i planeringsprocessen. Barnkonsekvensanalysen ska ses som 

en del i underlaget för det fortsatta arbetet.(Björklid, 2007, Gummesson, 

Larsson, 2005, 2006, Lindberg) 

 

 

 

Vägverkets arbete 

 

I Vägverkets direktiv för åren 2001-2004 stod att arbetet med att integrera 

barnfrågorna i väghållnings- och övriga verksamheter vidareutvecklas. Detta 

skulle ske genom användning av Barnombudsmannens modell för en 

Barnkonsekvensanalys, analysmetoden skulle anpassas till Vägverkets BKA.  

Varje berörd region skulle inom projektet genomföra minst två 

Barnkonsekvensanalyser. Dessa tidiga BKA genomfördes som 

metodutveckling och för att få erfarenheterna dokumenterade för att 

redovisa processen hur man gått tillväga för att få bra exempel. 

”Till skillnad från MKB, är inte BKA lagstadgat. BKA behöver inte 

genomföras för alla vägprojekt, utan endast där barn ”tydligt 

berörs“.” (Björklid, s27) 

Under denna inlärningsperiod visade det sig att det var lämpligare att 

genomföra BKA arbetet i förstudieskedet än i byggskedet. Men det ansågs 

genomförbart att använda analysmetoden i alla delar av arbetsprocesserna. 

Efter visst arbete med modellen mottogs den väl som en ”öppen modell” där 

man också kunde ”pröva sig fram och revidera”(Björklid, s30). Ibland kunde 

BKA modellen uppfattas som för omfattande. 

 

Under arbetet uppfattades stora svårigheter med att få med sig skolorna i 

arbetet. Om en skolas rektor meddelade att de inte har tid att jobba med de 

berörda frågorna, behövdes arbetet kanske läggas om. Om skolorna ville 



 

24 

arbeta med trafik- och miljöfrågor, hängde givetvis samman med hur de 

tidigare arbetat och om det stämde med deras tidigare arbetssätt.  

 

Då det flesta skol och fritidsvägar tillhör kommunerna krävdes därför ett 

samarbete med kommunerna. Förhoppningarna var att kommunerna skulle 

lära sig av Vägverket och fortsätta jobba med barnkonsekvensanalyser efter 

att Vägverket lämnat sina pilotprojekt. Så blev det inte. Kommunerna var mer 

intresserade av de stadsbidrag de kunde få under projektens gång. Att nå ut 

till de olika förvaltningarna för att samarbeta var en viktig del, att alla 

inblandade förstod arbetets målsättningar och att alla arbetade mot dessa 

mål. 

Då Vägverket genomförde sina pilotprojekt fick de hjälp med BKA arbetet av 

barnsamordnare, ansvaret för att genomföra barnkonsekvensanalys skulle 

dock ligga på projektledaren för det enskilda projektet. Medans 

barnsamordnaren skulle ge stöd och råd och skaffa sig egna erfarenheter. I 

flera av de projekten anlitades konsulter för att utföra 

barnkonsekvensanalysen. Det framkom att det var viktigt att regionen hade 

en samsyn på att BKA var viktiga projekt. 

Efter att Vägverket, under tiden som pilotprojektet genomfördes, genomgick 

en omstrukturering i de olika länen, blev arbetet med BKA svårare att 

genomföra då anställda med viktig kunskap omfördelades. De 

barnsamordnare som hjälpt till på plats i projekten döptes om och fick andra 

uppgifter. Detta bidrog till att projektledarna ute på fältet missade viktigt stöd 

och möjlighet till att ställa frågor till barnsamordnaren. 

När Vägverket sammanfattade sina kunskaper från det BKA arbete som 

genomförts ute i regionerna, kom man till flera viktiga slutsatser. 

 Arbetet måste få ta tid, slutanalysen behöver ligga till grund för det 

fortsatta arbetet. 

 BKA arbetet kunde jämföras med MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 

arbetet, men arbetsbördan för en BKA var lättare 

 Att involvera barnen i arbetet redan i förstudien var viktigt, barnen 

bidrog med kunskaper de vuxna inte besitter.  

 Det viktigaste redskapet för att åstadkomma ett barnperspektiv i 

vägtransportarbetet var Barnkonventionen.(Björklid, 2007, Gummesson, 

Larsson, 2005) 
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Modell för analysen 

 

 

Förstudie för BKA 

Efter miljöbalkens införande har formellt ett krav om förstudier tillkommit vid all 

projektering av vägbyggnad.  På miljöbalkens krav och Väglagens 

rekommendation anser Vägverket att barnkonsekvensanalysen bör 

genomföras i en förstudie. Förstudien är problemorienterad och bör därför 

kunna behandla frågor kring hur barnperspektivet beaktas. Förutsättningar, 

möjligheter och avgränsningar ska ingå i förstudien, den ska även användas 

för dialog med allmänhet och andra berörda.  Möjligheterna till ett tidigt 

samråd som miljöbalken efterfrågar blir verklighet då allmänheten engageras 

och framtida överklaganden förhoppningsvis uteblir. Vägverket använder en 

”fyrstegsprincip” för att söka alternativa lösningar.  Vägverket utgår från en 

handbok Handbok förstudie (2002:46) i sitt arbete och handboken förutsätter 

att vidsynthet och ett förutsättningslöst arbetssätt för att barnperspektivet ska 

implementeras i studien. Förstudien ska fungera som ett inventeringsskede 

inför eventuellt fortsatt planerings- och projekteringsprocessen.  Målen med 

en förstudie är bland annat: 
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 Skapa möjlighet till samråd, information och förankring och då även ta 

reda på och beakta berörda barns synpunkter. 

 Ge en bild av de behov och problem som finns, särskilt de 

behov/problem som är specifika för barn. 

 Beskriva viktiga värden/kvaliteter i området t.ex. barns lek- och 

naturområden. 

 Utarbeta mål för projektet och det fortsatta arbetet och då även 

beskriva de mål för projektet och det fortsatta arbetet som särskilt berör 

barn. 

 Beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag på lösningar, samt vid 

beskrivningen beakta barnens rätt.( Gummesson, 2005, s 43) 

Inom förstudien är det viktigt att prioritera tänkta åtgärder och bestämma 

mål för varje åtgärd. Måttet för tillgänglighet kan vara hur många barn som 

kan ta sig till skolan på egen hand. 

Innan förstudien startar är det viktigt att planera arbetet, behöver kontakter 

tas med myndigheter, organisationer och skolor. Finns det tillgång till planer 

och program som projektområdet berör. Att ledarna av projektet har kunskap 

om det arbete som ska utföras och att fackkompetens finns att tillgå inom alla 

områden som behövs (Gummesson, 2005. Gummesson, Larsson, 2005. Larsson, 

2004. Björklid, 2007) . 

 

Arbete med BKA i kommuner 

Arbetet med barnkonsekvensanalyser varierar stort mellan kommuner, vid en 

undersökning av kommuners arbete genom sökningar på internet. Vid den 

undersökningen kan slutsatsen dras att kommuner i landet arbetar liknande 

de skånska kommunerna i sammanställningen ovan. Det finns alltså stora 

skillnader i de olika 

kommunerna. Några av de 

undersökta kommunerna 

använde sig av 

barnkonsekvensbeskrivningar 

(BKB) istället för BKA. Några 

större skillnader i hur arbetet 

med en BKB eller BKA ser ut gick 

inte att finna. De olika 

kommunerna som använder sig 

av BKB eller BKA tycks alla utgå 

från Barnombudsmannens mall, 
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men omfattningen av hur 

stort arbetet är skiljer sig 

mycket.  

Flera kommuner 

använder sig av andra 

metoder för att införliva 

arbetet med barn-

konventionen. En vanlig 

arbetsmetod är 

barnchecklistor, som mer 

kortfattat sammanställer 

eventuella konsekvenser 

för barn         

 i planerade projekt  

 

Karta över planområdet, Källa; Sigtuna kommun         

.               

 

Sigtuna kommuns arbete 

Sigtuna kommun har använt sig av en barnkonsekvensanalys vid 

genomförandet av en detaljplan Råberget. Det är en detaljplan som berör 

ett skogsområde med en förskola, en idrottsanläggning samt naturområdet. 

Vid varje detaljplan görs i Sigtuna en översiktlig analys för vilka 

barnkonsekvenser som kan uppstå. De utgår från en barnchecklista där två 

frågor är extra viktiga; 

 På vilket sätt påverkas barn och ungdomar av beslutet? 

 Har barn och ungdomar fått säga sin mening och i så fall på vilket sätt?  

Barnchecklistan ska finnas med som tankestöd i alla kommunala förvaltningar 

och bolag inom kommunen. ”Kommunfullmäktige har beslutat att 

barnkonsekvensbeskrivningar (BKB) ska göras för större frågor vad gäller 

budget och översiktlig planering” (Garnvall, Kolar, Ackelman, 2008 s. 4 ) 

Kommunen har i sitt arbete för en ny detaljplan utgått från 

Barnombudsmannens modell för BKA med fem steg: kartläggning, 

beskrivning, analys, prövning och utvärdering. Att följa modellen har varit 

svårt i alla lägen då planprocessen för en detaljplan är hårt styrd och är svårt 
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att kombinera med den öppna dialog med berörda barn som BO s modell 

förutsätter. 

Sigtuna kommun har valt att göra sin metoddel i BKB omfattande, för att 

anpassas så mycket som möjligt till det enskilda fallet. I synnerhet hur barn och 

ungdomars synpunkter insamlats och hur de senare lyfts fram. Sigtuna har 

använt sig av barnsamråd för att få in barn och ungdomars aspekter på vad 

som är viktigt. Den informationen barnsamrådet gett kompletteras sedan 

med information från pedagoger och andra vuxna i barnens närhet. 

Barnsamråd genomfördes med barn på den berörda förskolan och barn på 

den intill liggande skolan. En mindre grupp av äldre barn ingick också som 

kontaktgrupp, då dessa barn inte längre gick på den berörda skolan. I 

barnsamråden fokuserades frågorna till hur barnen använde och uppfattar 

området i dagsläget, då frågor kring framtida förslag kan ge barnen en 

uppfattning att politiker inte lyssnar för att förslagen hamnar utanför 

detaljplanens ram. 

Vid sammanställningen av alla barnsamråd finns många idéer och frågor. 

Kommunen har gjort en uppdelning av förbättringsförslag för varje enskilt 

område bl.a. Råbergsvallen, förskolegården och Råbergsskogen. Som helhet 

har kommunen dragit slutsatsen att ”planområdet som helhet har mycket 

goda förutsättningar för att främja barns utveckling genom att inbjuda till lek 

och utevistelse och erbjuda en varierad miljö som kan vara till pedagogisk 

hjälp och främja förståelse av natur och kulturhistoria”. (Garnvall, Kolar, 

Ackelman, 2008, s. 12) 

Planförslaget utformades så att Råbergsskogen bevaras och inkluderas i 

detaljplanen som naturområde. Råbergsvallen utökas och ges möjlighet för 

en ny sporthall. För förskolan blev förslaget att bygga en ny förskola där den 

befintliga finns.  

Sigtuna kommun ingick i ett nationellt samarbete med 12 andra kommuner, 

socialdepartementet och Barnombudsmannen Partnerskapet för 

barnkonventionens genomförande. Inom ramen för det arbetet ingick 

Sigtuna kommun även i Barnkonsekvenser i Praktiken ett samarbete med 

Barnombudsmannen. Arbetet med detaljplanen för Råberget ingick i arbetet 

med BO. Arbetet med detaljplanen var i dubbla syften. Att ta fram ett 

planförslag till Råberget, men även att arbete för en metodutveckling för 

framtida beskrivningar vid planförslag. (Garnvall, Kolar, Ackelman, 2008) 
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Biltrafik och parkeringar negativt för barn 

Lagstiftning 

I det 6:e transportpolitiska målet beskrivs att ett jämställt transportsystem 

behöver kunna användas av både män och kvinnor. Därför ska 

transportsystemet utformas så att det svarar för både män och kvinnors 

transportbehov. Här nämns inte barnen alls eller andra grupper av trafikanter. 

Under det 3:e målet om säker trafik, nämns barn. Det står att läsa att särskilda 

åtgärder för att förbättra barns trafiksäkerhet bör prioriteras. Men hur detta 

ska göras, eller av vem kan inte utläsas ur målen. 

Vid planering av transportvägar finns generellt två lagar att följa, miljöbalken 

(MB) och plan och bygglagen (PBL). Men det finns särskilda lagar inom olika 

sektorer t.ex. väglagen (VL) som reglerar planering och byggande av 

allmänna vägar. Miljöbalken har som mål att främja en hållbar utveckling 

samt tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en hälsosam och 

god livsmiljö. Det är enligt miljöbalken en skyldighet att genomföra en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där en MKB innebär att miljöeffekterna av 

ett projekt utreds i förväg och beaktas vid senare tillståndsprövning. 

Plan och bygglagen reglerar hur användning av mark och vattenområden 

ska ske samt hur själva bebyggelsen ska regleras. Kommunerna har ansvar för 

den fysiska planeringen som avser bebyggelse och användningen av mark- 

och vattenområden inom kommunen. 

Allmän platsmark kan t.ex. vara gator, torg och parker avsedd för 

allmänhetens behov, regleras i en detaljplan. Genom detaljplanen kan 

trafiknätets struktur och detaljutformning starkt styras. Länsstyrelserna har det 

primära ansvaret att bevaka att det allmänna/ samhällets intressen, 

riksintressen m.m. bevakas.(Boverket, 2000, Gummesson, Larsson, 1994) 

 

Kommunens ansvar 

Vissa kommuner har antagit olika handlingsprogram för att fastslå 

trafiksäkerhetsarbetet för barn och ungdomar. Detta är viktigt för att det 

övergripande ansvaret för det lokala trafiksäkerhetsarbetet ligger på 

kommunen eller kommundelen. De flesta nämnder och förvaltningar berörs 

av barns trafiksäkerhet. Den tekniska sektorn för att de har huvudansvaret för 

trafikmiljön. Social och skolsektorn har kunskap om skolvägar och skolskjutsar 

(social planering). Och kultur och fritid har kontakt med föreningar och 

boende grupper som känner till barnens fritidsvägar och aktiviteter i deras 

närmiljö. Problem med att barnen hörs i en situation som rör dem, uppstår lätt 
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när det inte pågår en diskussion mellan 

nämnder och förvaltningar. Någon kan tänkas 

ta på sig rollen att föra fram barnperspektiv 

utan att framföra barnens perspektiv. Då finns 

en risk att barnens trafiksäkerhet kommer i 

skymundan. 

Tidigare fattades många av de beslut som 

idag tas på lokalnivå på centralnivå. 

Grundtanken med ett beslutsfattande på 

lokalnivå är medborgardeltagande. Barns 

trafikmiljö är just ett sådant område där 

medborgarna ska ges inflytande i 

beslutsprocessen. Det kan kräva nya former av 

inflytande och delaktighet för att komma fram till 

alternativa, nya förslag, för att komma fram till 

det bästa tänkbara alternativet. Även om 

kommunen har ansvaret för säkra trafikmiljöer, så 

kan de inte hålla uppsikt över alla delar av den 

fysiska miljön. Barn är därför beroende av att 

boende, föräldrar och andra vuxna arbetar för att förbättra miljön. Genom 

barnomsorg och skola kan barn bidra till att ändra miljöer, om de tillfrågas. 

Barn har precis som vuxna ett behov av att kunna påverka (Gummesson, 

Larsson, 1994). 

”Någon har sagt att det verkliga måttet på välfärd är hur ett samhälle är 

förmöget att värna om sina barn och gamla. Hur värnar vi om våra?” 

(Lenninger, Olsson, 2006, s 155) 

I boken Lek äger rum av Anna Lenninger och Titti Olsson beskriver Bodil 

Rasmusson delar av sitt arbete som kommunalt barnombud i Lund åren 1986-

1994. Bodil Rasmusson kunde tillträda som barnombud på ett initiativ av en 

barnpsykolog som var ledamot i byggnadsnämnden. Bodil tog sitt arbete på 

stort allvar och ville överbrygga de traditionella förvaltningsgränserna och 

föra samman hårda och mjuka frågor. Hennes arbetsuppgifter var aldrig 

specifika och organisatoriskt tillhörde hon olika förvaltningar under åren. Bodil 

såg sig inte som expert med uppgifter att agera på detaljnivå. Det hon dock 

var bra på var att skapa opinion och agera samordnare. Barns behov och 

intressen framfördes genom att engagera människor. Under sin tid som 

barnombud var Bodil med om att påverka många beslut rörande barn och 

ungdomar. Det största projektet hon var med att genomdriva var då 

Vårfruskolan mitt i stenstaden i Lund fick sin skolgård.  
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Efter ett par år uppstod politisk oenighet om hur vida barnombudet skulle 

finnas kvar eller inte. Höga vågor skapades under debatten. 1994 beslutade 

kommunfullmäktige att avskaffa barnombudet. Den troliga orsaken till att 

barnombudet avskaffades var att ombudet hade potential. 

Kraftansamlingarna från allmänheten blev för stora och starka. Det var ett 

politiskt utspel för att slippa jobbiga påtryckningar (Lenninger, Olsson, 2006, s 

156- 160) .   

 

Biltrafiken är ett hinder för barns utveckling och lärande 

Barns utveckling sker genom mognad och inlärning. Det är verkningslöst att 

träna färdigheter som barn inte är mogna för. Barn som inte får röra sig och 

utforska sin närmiljö med vuxna och andra barn kan hindras i sitt lärande och i 

sin utveckling. Biltrafik är det hinder som oftast skapar svårigheter för barn att 

leka i sin närmiljö utomhus.  

Genom lek utvecklas barn och får färdigheter och kunskap om omvärlden. I 

leken prövar de sina kroppskrafter, experimenterar, gör nya erfarenheter, 

utforskar sin omgivning, lär sig samarbeta, får utlopp för sina fantasier och 

bearbetar upplevelser. Barns utelek stöter ofta på hinder genom 

otillfredsställande trafikplanering, höghusbebyggelse, långa avstånd till 

attraktiva lekområden och brist på lekmiljöer vid kallt och dåligt väder.  

 

”en ökad rörelseaktivitet främjar inlärningen. Eftersom mycket talar 

för att daglig återkommande aktivitet ger det bästa skyddet bör 

barn ha tillgång till nära grönområden säkra cykelvägar och bra 

lekplatser”  

Utredningen Hälsa på lika villkor (SOU 2000:91) s95 

 

Trafikmiljön är skapad av vuxna för att vuxna ska kunna förflytta sig. Trafiken 

uppfattas av barnen som komplicerad, ständigt skiftande och ofta 

inkräktande i deras revir. Utrymmet trafiken kräver konkurrerar med barnens 

områden såsom lekområden, skol- och fritidsvägar. 

Skillnaden mellan den objektiva och subjektiva miljön gör att barn uppfattar 

en miljö på ett visst sätt medans till exempel en trafikplanerare uppfattar den 

på ett annat.(Gummesson, 2006, Johansson, Leden 2008, Nilsson, 2002) 
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Barns trafikförmåga 

Barns förmåga att vistas i trafikmiljöer är inte fullt utvecklade förrän barnen 

uppnått 15 års ålder. Att cykla klarar barn tidigast vid 12 års ålder. Och vid 6-7 

års ålder kan man gå till skolan där trafiken inte är besvärande. Allt detta för 

att barns bedömningsförmåga ännu inte är utvecklad. När barn leker kan de 

alltid avvika från det beteendet som vi vuxna tycker de ska ha. Något annat 

kan fånga deras uppmärksamhet.                                                                                                                                            

Vad är det som gör att vi kan säga så här? 

1. Barn är kortare än vuxna, därmed har man inte den överblick som 

vuxna har. Man kan t.ex. inte se över parkerade bilar. 

2. Barn är spontana och impulsiva. Barn kan lätt fångas av leken och då 

bete sig irrationellt och göra tvärtemot vad man tror att de har lärt sig. 

3. Barn klarar inte att av att koncentrera sig på en sak länge, vilket gör att 

deras uppmärksamhet brister. 

4. De är inte tillräckligt fysiskt utvecklade. Synfältet är snävare än hos 

vuxnas fram till 15 års ålder. De har svårt att urskilja från vilket håll ljud 

kommer. 

5. Barn kan lära sig trafikregler, men kan inte tillämpa sin kunskap. Det är 

en sak att förklara vad vägmärken betyder, en annan att automatiskt 

rätta sig efter dem i en trafiksituation. 

6. Naturligt har barn bristande erfarenheter. Det gör det svårt att förutse 

olika trafiksituationer. 

7. Barn kan lätt distraheras och felbedömer bilars hastighet eftersom de 

tror att bilens form och motorljud avgör dess hastighet. 

Dessa punkter sammantaget gör att barn måste få röra sig i en så säker 

och trafikfri miljö som möjligt. Kommunen är alltid skyldig att tillhandahålla 

säkra vägar för barnen att röra sig längs, särskilt till skolan(Johansson, 

Leden, 2008, s, 4).  

 

Cykeltrafik 

Barn som cyklar utgör en extra utsatt grupp i trafiken då barn inte har samma 

fysiska möjligheter som vuxna. Den vanligaste sortens olyckor för barn på 

cykel är singelolyckor där inga fler än barnet själv är inblandad. Barn kan inte 

parera hålor, ojämnheter eller hala cykelbanor som vuxna. De flesta olyckor 
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med barn på cykel sker i bostadsområden. Mindre barn drabbas ofta av 

skallskador vid fall av cyklar då de ej kan parera omkullkörningar. Enligt 

statistiken är det cirka 8 gånger större risk att skadas svårt som cyklist än som 

bilist. Och risken för att bi inlagd på sjukhus på grund av trafikskada är 120 

gånger större för barn i åldern 0-14 som cyklister än som passagerare i bil. 

Barn som cyklar kan inte koncentrera sig på trafik samtidigt, därför bör all 

cykelövning ske som lek. Då de leker och övar balans och annan cykelteknik 

lär sig barnen som bäst ur inlärningssynpunkt. Ända upp till 12 års ålder saknar 

barn den motoriska förutsättningen att visa upp ett trafiksäkert beteende vid 

alla situationer (Gummesson, 2005, Gummesson, Larsson, 2007). 

 

 

Trafikplanering för barn 

Diskussion har förts kring att införa trafikfria miljöer. Ur trafiksäkerhetspunkt är 

trafikseparering att föredra för barn. Utredningar visar att de är bra för barn, 

men att de skapar vissa problem för en del vuxna som med tanke på sig 

själva, agerat för att få bort trafikfriheten utan att tänka på barnen. För att 

underlätta för barnen inom bostadsområden bör man följa dessa fem punkter 

för trafikplaneringen. 

1. Gång-, bil- och cykeltrafik måste skiljas åt och gå fram var för sig. 

2. Bostadshusens in- och utgångar måste vara belägna mot en trafikfri lek- 

och rekreationsyta och inte mot gatan, parkeringsplatser eller garage. 

3. Lekytor måste vara mera tilldragande än trafikmiljöer samt ligga 

närmare bostaden. Bra lekutrymmen är ett grundläggande 

trafiksäkerhetskrav för barnen. 

4. Goda kontakter måste finnas 

mellan ute och inne, vilket 

underlättar tillsynen av de 

barn som leker ute. 

5. Förbindelsen mellan 

bostaden och barnets 

färdmål – förskola, skolan, 

fritidshemmet, lekparken, 

butiken etc. måste vara fria 

från trafik. 
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Författarna Heine och Guski har väldigt svårt att förstå varför vissa forskare vill 

ändra beteendet hos en grupp trafikanter som inte orsakar 

trafiksäkerhetsproblem (Gummesson, 2007, s 47). De menar att 

trafiksäkerhetsproblemen borde hänvisas till dem som orsakar dem. De som 

väljer att inte förespråka begränsningar i barnens rörelsefrihet kan välja på två 

strategier. (a) utveckla beteendeförbättringsmodeller för motorfordonsförare 

och (b) förändra trafikmiljön. Studier visar att motorfordonsförare trots 

kampanjer och lagstiftning att förarna inte ändrat sitt beteende särskilt 

mycket. Eller inte alls, när barn leker i närheten av vägen som de bör för att 

visa hänsyn till svagare trafikantgrupper. Då beteendet inte ändras finns bara 

en strategi kvar; (b) att förändra trafikmiljön.  

Andra forskare menar att trafikmiljön bör utformas så att bilförarnas beteende 

stämmer överens med barns förmåga och att bli mer effektivt. 

Handlingsverktyg behöver identifieras och analyseras som trafikmiljön kan 

erbjuda. Barnens förmåga bör vara utgångspunkten för trafikmiljön. Detta 

kräver analyser av hur barn uppfattar trafikmiljön. Man behöver förutse var 

problemen kommer att uppstå och därefter förändra trafikmiljön efter denna 

analys.  

Enligt forskningsprojektet Tillgänglighetsvillkor i svenska städer (TVISS) som leds 

av professor Mats Reneland ska en säker skolväg innebära att barn (7-12 år) 

ska kunna bete sig på ett icke trafiksäkert sätt, vilket barn gör, utan att detta 

skapar farliga trafiksituationer (Gummesson, 2007, s 93). Följande egenskaper 

hos gång- och cykelnätet är viktiga: 

 separering mellan gång- och cykelvägnätet och biltrafiknätet 

 korsningarnas utformning 

 biltrafikens hastighet 

 antal körfält att korsa och från vilka håll korsande bilar kommer 

(Johansson, Leden, 2008, s 13) 

Där barn kommer i kontakt med biltrafik (måste gå i körbanan) ska denna 

vara hastighetssäkrad till 30 km/tim. Korsningar ska vara planskilda eller 

hastighetssäkrade till 30 km/tim. Trottoarer 

måste ha intilliggande gata trafiksäkrad till 30 km/tim. Brukargruppen barn är 

troligen den grupp som mest använder sig av gång- och cykelvägnätet, 

eftersom de minst två gånger per skoldag tar sig till och från skolan. Barnen 

har dessutom flera andra resmål. De deltar i fritidsaktiviteter, träffar kamrater, 

åker till affären m.m. Tillgängligheten för barn har studerats med avseende på 

två typer av målpunkter, skolor med färdsätten gång och cykel 

samt idrottsanläggningar med de fyra färdsätten gång, cykel, buss och bil 

(Johansson, Leden, 2008, s 15). 
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Samband mellan antalet 30-gator inom 500 meter från hemmet och skade risk för barn,  

Källa: Gummesson 2007 

 

Barns resor till och från skolan 

Det finns stor skillnad mellan barn i olika skolor och områden med avseende 

på om de får skjuts till skolan. 66 % av barn i åldern 6-12 år går eller cyklar till 

skolan, 19 % blir skjutsade och 17 % åker buss. 

Vid en undersökning av 45 städer i Sverige visade att mellan 1980 och 1995 

ökade medelavståndet fågelvägen för barn i åldrarna 7-18 år till skolan. 

 

Barns färdsätt till anvisad och av föräldrarna vald kommunal skola samt fristående skola. 

Källa: Gummesson 2007 

Flera undersökningar visar att föräldrarnas bedömning av en säker skolväg 

för barnen påverkas av avstånd och barnets ålder. Ju kortare avstånd och 

ju högre årskurs barnet går i desto säkrare anser föräldrarna att skolvägen 

är. Vid tät trafik, korsningar, svängande trafik och hastighet påverkar 

föräldrarnas syn på säkra skolvägar.  De flesta anser att ”bilfritt” vore den 

bästa miljön för barnen.  

De socioekonomiska skillnaderna mellan barn påverkar starkt deras risk att 

drabbas av en trafikolycka. Barn i åldern 3-5 år med föräldrar i lägre 

socialgrupper är mindre övervakade än barn till föräldrar i högra 

socialgrupper. Olycksrisken ökar också i områden med lägre social status 

och med mycket trafik inom området. Barn med invandrarbakgrund i 

förskoleåldern lider 2-3 gånger större olycksrisk än barn till icke invandrare. I 

Sverige finns också en tydlig skillnad då barn till arbetare löper 20-30 % 

större risk än barn till tjänstemän på mellan- eller högre nivå att drabbas av 

gång- och cykelolyckor (Gummesson, 2007, s 50). 

 

Trafikseparering och kollektivtrafik bra för barn 

Barn rör sig mycket i bostadsområdet, när de blir äldre rör de sig över hela 

stadsdelar för att efter ytterligare år röra sig över ännu större yta. Det medför 

att de ofta träffar på faror i trafiken. Detta borde medföra att trafikseparering 

borde införas, så att barn och ungdomar inte behöver korsa gator och vägar 
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i gatuplan. Som vuxna måste vi inse att biltrafiken är ett hinder för utveckling 

och lärande i dessa åldersgrupper. I en barnvänlig stad måste barn kunna 

röra sig i sin närmiljö utan att utsättas för risker i trafiken.                                                                                                                                                     

Riskerna är också större än vad som allmänt anses, eftersom barn inte kan 

prestera över sin egen mognadsnivå. Barn varken ser eller hör lika bra som 

vuxna. När man vill minimera riskerna är kollektivtrafiken ett bra sätt att ta sig 

fram i staden. Det finns dock mycket som kan förbättras ur barnperspektiv på 

kollektivtrafiken. Tillgängligheten beror i stort på vad resan kostar och där finns 

mycket att göra för att få barn att använda kollektiva färdmedel.                                                                                  

T.ex. på Kungsholmen i Stockholm låter inga föräldrar barnen ta sig själva till 

skolan, utan alla får skjuts. Detta är orimligt att ha ett samhälle, där det är för 

farligt för barnen att gå själva till skolan. Detta kräver bättre trafikplanering 

(Boverket, 2000, Nilsson, 2002,) . 

 

Andelen barn 7-9 år, som enligt förälders bedömning får gå själva till olika målpunkter. 

Källa: Gummesson 2007 

 

Gårdsgatan 

På gårdsgatan ges barn möjligheten att leka trots bilar, för att bilister endast i 

nödfall skall använda dessa gator. Gårdsgatan infördes i Svensk lagstiftning 

1994 med växlande genomslag. Iden om gårdsgata kommer från 

Nederländerna, där man genom brist på grönytor fick kompensera och låta 

gårdsgatan bli de gåendes gata, där bilen fick komma in på de svagastes 

villkor (Hydén, 2008, Nilsson, 2002). 
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Forskning om trafikmiljöåtgärder 

1983 publicerades OECD-rapporten Traffic safety of Children, där visades att 

man fått en 30 % minskning av olyckor på 12 olika platser i Norge och Sverige 

genom att ha vidtagit trafikmiljöåtgärder. På lokalgator var minskningen ännu 

större. Rapporten visade också att de länder med flest trafikmiljöåtgärder t.ex. 

hastighetsreducerande åtgärder var de länder som hade minst skadegrad 

(Gummesson, 2007, s 52).  

Forskning för att minska skador bland fotgängare under de senaste 

decennierna har fokuserat på förändringar i samhället. När fokus borde ligga 

på trafikmiljöåtgärder för att göra det säkrare för fotgängare i alla åldrar, 

även barn. Förändringarna kommer troligtvis att innehålla 

hastighetsdämpande åtgärder för fordon.  

Forskare vid Institute of Health Science, City University I London tittade på hur 

effektivt utbildningsprogram för barn är jämfört med hastighetsdämpande 

åtgärder för biltrafiken. Drog man följande slutsatser; 

 För att reducera antalet skadade barn i trafiken förefaller 

trafikmiljöåtgärder mer effektiva än utbildningsprogram. 

 Trafikmiljöåtgärder reducerar antalet skadade barn med 15 %. 

 Det finns inga bevis för att utbildningsinsatser har någon effekt 

avseende reducering av antalet skadade barn. Det finns dock vissa 

bevis för ett förändrat beteende. 

 

I artikeln ”Childhood pedestrian injuries: what can changes to the road 

environment achieve?” visar författaren att 41 % av olyckor med barn som 

fotgängare kan härledas till om trafikvolymen överskrider 10 000 fordon per 

vecka och att föremål som skymmer sikten bidrar med 20 % av olyckorna. Det 

betyder att förändringar i trafikmiljön har potential att förebygga skador hos 

barn som fotgängare (Gummesson, 2007,s 53). 

I en rapport från 2004 där 21 av de 30 länder som är med i OECD deltog; 

Road Safety Reaserch Report No 47, undersöktes på nytt om det fanns ett 

samband mellan olika länder och deras insatser och policys gällande barns 

trafiksäkerhet. I denna rapport jämfördes de länder med minst antalet 

skadade i förhållande till populationen med de länder som hade en högre 

andel skadade för att hitta samband som kunde påverka skaderiskerna. 

Resultatet visade att de länder som nationellt satsat på utbildning och träning 

inte hade lägre antal skadade. Sverige som hade lägst skadegrad av alla 
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länder hade inga nationella insatser att rapportera. Det gick alltså inte att 

hitta något samband mellan de länder med trafikundervisning för barn i 

åldern 6-9 år och de länder utan.  

Av rapporten kunde dock utläsas att Sverige flyttat sin position från utbildning 

med avseende på att anpassa barnet till trafiken till att trafiksystemet ska 

anpassas till barnet för deras skydd(Gummesson, 2007, s 45). 
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Diskussion 

Syftet med detta kandidatarbete var att konkretisera vad vi som planerare 

behöver ta hänsyn till när vi utformar miljöer för barn med fokus på 

trafikmiljöer. Med utgångspunkter från vad barn har för problem med att 

vistas i trafiken och även redogöra för vad barnkonventionen säger om hur 

kommuner ska handla och arbeta för att skapa så bra trafikmiljöer som 

möjligt. Arbetet ska även ge en redogörelse för hur en Barnkonsekvensanalys 

kan genomföras,  

Följande frågeställningar har sökts svar på: 

 Finns det en modell som är anpassad för att tillgodose barns perspektiv 

inom planeringen? Och hur fungerar den? 

 Vilka artiklar i barnkonventionen är viktiga att jobba efter inom 

planering? 

 Vilka svårigheter i trafiken stöter barn på i dagens samhälle? Hur 

påverkar detta barnen? Vilka krav kan ställas på ett barn i en 

trafikmiljö? 

Under arbetets gång har jag fått uppfattningen av att 

barnkonventionsarbetet i kommuner ibland sker av en enskild persons intresse. 

Om sedan denna person slutar sitt arbete eller omplaceras försvinner också 

intresset för barnkonventionen och andra frågor som rör barn.  Jag tror att 

detta till stor del kan bero på att konventionen inte är antagen som svensk 

lag utan det är upp till varje enskild kommun eller myndighet att införliva 

konventionen i sina styrdokument. Vad jag har kunnat hitta finns det ingen 

myndighet som följer kommunernas arbete i dessa frågor. Detta gör mig arg 

och orolig, då även Vägverket i sina texter skriver att barnperspektiv och 

framför allt barns perspektiv tar lång tid att få med i processen, tror jag att 

många kommuner anser sig inte ha tid eller pengar för att få med dessa 

perspektiv i alla frågor. Jag anser att barnkonventionen skulle få större 

genomslagskraft som lag, som i Norge. 

Barnkonsekvensanalyser verkar för mig vara en god intention för hur arbetet 

med barnperspektiv på projekt/planer kan se ut. Men en svårighet jag har i 

min redogörelse för just BKA är att all information som finns att tillgå finns från 

Vägverket, med få undantag. Att just Vägverket fick uppgiften att utforma 

vidare BKA som Barnombudsmannen utarbetat kan kännas smalt. Under mina 

sökningar på information kring detta ämne, fann jag inga sökresultat på bl.a. 

Boverkets hemsida under varken barnkonsekvensanalys eller 

barnkonsekvensbeskrivning.  Om jag haft möjligheten att fördjupa mig i det 

arbete Sigtuna kommun gjort kring arbetet kring detaljplan Råberg kanske jag 
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känt mig mindre skeptisk. Detta skulle dock kunna vara ett intressant ämne att 

fördjupa sig i för ytterligare studier, om tillfälle skulle ges. 

De problem som barn och ungdomar finner i sin närliggande trafikmiljö finns 

mycket skrivet, har läst mycket mer inom detta område som dock inte kom 

med i arbetet. Att det är skrivet så mycket och från många olika håll tyder på 

att detta är ett stort problem och att tillräckligt mycket inte är gjort för att ge 

barn och ungdomar de miljöer som de behöver för att utvecklas ordentligt. 

Här anser jag att vi som planerare behöver ta en mycket större roll och ansvar 

för att detta sker. Den trafikseparering som funktionalismen spred över landet 

är i många fall bra, då säkrare passager kan ske över och under hårt 

trafikerade vägar. Men just funktionalismen skapar också en del av de 

problem som barn ställs för på stora parkeringar och tomma ytor som inte ger 

möjlighet till improviserade lekar. Ett nytt stadsbyggnads ideal behöver nog 

införas för att kunna lösa de trafikproblem som barn ställs inför varje dag. 

   

 

Slutsatser 

Frågeställning 1. Finns det en modell som är anpassad för att tillgodose barns 

perspektiv inom planeringen? Och hur fungerar den? 

Barnkonsekvensanalys är en modell som kan fungera för att tillgodose barns 

perspektiv i planering. Metoden fungerar dock inte som den skulle om 

nämnder, förvaltningar och myndigheter använde den i sina 

beslutsprocesser. Barnkonsekvensanalysen skulle behöva utvecklas ytterligare 

för att kunna tillämpas vid alla beslutsfattanden. Vägverkets metod tycks 

fungera vid beslut om trafikplanering men även hos Vägverket kan metoden 

utvecklas. Barnkonsekvensanalysen är metoden som Barnombudsmannen 

utarbetade och som sedan Vägverket sedan vidareutvecklade för 

användning vid trafikplanering. Metoden består av en kartläggningsprocess, 

som följs av en beskrivning som utgör underlag för en analys. Analysen ska 

sedan användas för beslutsfattande/ bedömning, efter att beslut är fattat. 

 

Frågeställning 2. Vilka artiklar i barnkonventionen är viktiga att jobba efter 

inom planering? 

Alla artiklar i barnkonventionen är viktiga och alla ska följas i allt arbete för att 

införliva barnkonventionen. Alla 54 artiklarna är dock inte sådana som 

påverkar fysisk planering. Jag anser att de fyra grundprinciperna, artiklarna 
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2,3,6 och 12 är de som borde ligga till grund för de beslut som rör barn och 

fysisk planering. Även artikel 31 bör ligga till grund för de beslut som rör fysisk 

planering. Av dessa artiklar anser jag att artikel 12 om att barn har rätt att 

komma till tals och visas respekt är den absolut viktigaste, men kanske också 

den svåraste. Redan läggs stora arbetsinsatser för att arbeta mot den 12 

artikeln ute i kommunerna. Men det är svårt, att arbeta med barn kan vara 

tidskrävande och kan bidra till ökade kostnader som kommunen inte anser sig 

ha råd med. 

Frågeställning 3. Vilka svårigheter i trafiken stöter barn på i dagens samhälle? 

Hur påverkar detta barnen? Vilka krav kan ställas på ett barn i en trafikmiljö? 

Barn stöter på många svårigheter i trafiken. Trafiken försvårar också 

möjligheterna för att barn kan leka och utnyttja grönytor på grund av att 

trafiken skapar barriärer för barnen. Efter som barn uppfattar trafiksituationer 

annorlunda än vuxna, uppstår ofta många situationer där barn och 

ungdomars förmågor sätts på prov. Ett av de större problemen barn har med 

att vistas i trafiken är att de inte är tillräckligt fysiskt utvecklade, de har att 

smalare synfält och de har svårt att urskilja från vilket håll ljud kommer. Barn är 

även kortare än vuxna och kan därför inte se över t.ex. parkerade bilar, vilket 

kan skapa problem vid övergångställen med häckar eller på 

parkeringsplatser. Den erfarenhet vuxna har av trafik saknar barn och kan 

därför ha svårt att förutsäga utgången av en trafiksituation. Alla svårigheter 

barn och ungdomar stöter på i trafiken kan leda till begränsningar av de 

områden barn kan/får röra sig i. I dagens samhälle tillåts många barn och 

ungdomar inte gå eller cykla själva till skolan eller fritidsaktiviteter, detta 

medför en ökad trafikmängd. Då föräldrar skjutsar sina barn till alla aktiviteter, 

vilket i sin tur leder till att barnen får ännu mindre lekytor och mindre 

erfarenheter av trafiksituationer. Jag anser att man inte kan ställa några större 

krav på barn i trafiken. Även om barn kan lära sig trafikregler och hur de ska 

bete sig i trafiken, följer inte vuxna alltid de regler barnen lär sig lyda. Då de 

fysiska hindrena redovisade i texten ovan (se sidan 27) ihop med barnens vilja 

att följa regler, kan de hamna i situationer där de blir skadade för att övriga 

trafikanter inte följer reglerna. 

 

Utifrån min egen undersökning kring hur skolvägar ändrats och hur vida barn 

har fått gå eller cykla själva, tycker jag mig kunna se en tendens. Andelen 

barn som inte fick gå eller cykla själva till skolan eller fritidsaktiviteter är högre 

bland de klasskamrater som svarat än bland de lärare som valda att svara. En 

undersökning bland dagens låg- och mellanstadier elever skulle troligtvis visa 

att ännu fler inte får gå eller cykla själva. Även inställningen till på vilka gator 
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och vägar skoleleverna får använda tycks ändras mellan klasskamraterna 

och lärarna.  
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Bilaga 1 

Svar på mail undersökning om skolvägar. 

Date: Tue, 27 Apr 2010 16:44:17 +0200 

Subject: [Fp07] Kandidatarbeteshjälp 

 

 

Hej Klassen 

 

Tänkte kolla om ni vill hjälpa mig lite med mitt kandidatarbete, ni 

behöver inte skriva det åt mig... :) 

Jag skriver nämligen om planering för barn, med huvudfokus på 

trafikmiljöer lämpliga eller olämpliga för barn. I mycket av den litteratur 

som är ny, speglas ett stort problem av att många barn inte tillåts gå 

eller cykla själva till skolan eller fritidsaktiviteter. Och när jag var mindre 

:) yngre fick jag gå eller cykla själv till skolan. Vill därför kolla av hur det 

är i resten av klassen. Skulle vilja använda era kommentarer som roliga 

små rutor.  

Så om du är intresserad av att hjälpa mig lite vill jag att du skickar ett 

kort mail tillbaka, där du beskriver hur du tog dig till skolan. Fick du gå, 

cykla eller fick du skjuts. Fick du gå ensam eller med andra 

klasskamrater eller med föräldrar. Uppfattade du några olycksrisker på 

den väg du färdades till skolan. 

Jag kan ge ett exempel..... 

När jag var liten fick jag gå till skolan, fram till årskurs fyra var det 

förbjudet för oss elever att cykla. Så när jag började fjärde klass 

började jag cykla. Min skolväg var ca 1-2 km och gick mest genom 

villaområden med lite trafikflöden, men för att komma till skolan sista 

biten var jag tvungen att passera en större väg. Korsningen var ett 

bevakat övergångsställe med rödljus, men jag uppfattade ändå denna 

delen som lite läskig här gick större lastbilar och bussar. 

Om ni inte vill behöver ni naturligtvis inte svara... Skriv gärna i vilken 

sorts miljö det rör sig om så jag kan göra en jämförelse mellan stad, litet 

samhälle eller landsbygd. 

Tacksam för svar 

Kramar Elin 
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Svar: 

Hello Elin:) 

 Sen första klass har jag gått till skolan själv eller med vänner som jag träffar 

på vägen. Vägen till skolan var säker eftersom den gick mellan husen utan att behöva 

passera någon bilväg. Det enda farliga var de trimmade mopederna som susade förbi i 

100 km/h på en cykelväg. Det är ju Rosengård trots allt! 

 Hoppas det hjälper  

//Abdallah Azam  

 

Hej Elin, 

Jag bodde extremt nära min skola. Gick i samma skola låg-, mellan- och 

högstadiet. Det var kanske 700 meter, och jag gick eller cyklade 

alltid själv eller med min granne som gick i samma klass. Fram till 

3:an var det inte tillåtet att cykla till skolan, men efter det gjorde 

jag det nästan alltid fram till högstadiet, då jag alltid gick. Tror 

även att min mamma brukade skjutsa mig på sin cykel när hon skulle 

till jobbet ibland. 

 / 

 

 

Hej Elin! 

Landsbygd. 

Jag åkte skolbuss under hela skoltiden. Det var ca 4 km till skolan längre bort på 

landet. Landsväg. Busshållsplatsen låg precis intill en 70 väg där bilarna åkte, 

upplevdes lite som olycksrisk. Till busshållsplatsen gick jag det var ca 300 meter och 

jag behövde aldrig korsa vägen för att komma till bussen.  

Mvh Linnea 

 

Hej. 

Min pappa jobbade i närheten av min skola så ofta fick jag skjuts dit, jag gick dock 

alltid hem under alla år, vilket kändes som en lång bit på den tiden.. tog väl 20 

minuter åtminstonne. Jag minns att skolan förbjöd barnen innan 3an att cykla 

ensamma.. Sen cyklade jag oftast till skolan trots att det inte fanns nån cykelbana, 

jag kan ibland tycka även i vuxen ålder att den sträckan är lite obehaglig att cykla 

på vissa bitar, och jag minns att jag kände så som barn också.. jag brukade cykla på 

trottoaren på "fel sida".. Vilket kunde vara problematiskt ibland, men det var säkrare 

så.. Jag cyklade en omväg också för att undvika vissa jobbiga trafiklägen.  

det var väl det 

lycka till med arbetet 

Gustaf 
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Tja Elin. 

Jag cyklade jämt, till dagis och skola, i sällskap med förälder först, men sen åk 2 kanske 

cyklade jag på egen hand eller med kompisar. hade ca 1-1.5 km till skolan. Det var en 

blandad trafikmiljö, villaområden och längs med en 50 km/h-väg.Spana in detta! Det kan 

kanske vara till hjälp 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=787&artikel=3617095 

Lycka till! Jerk 

 

 

hej vännen!! 

När jag gick i ettan låg min skola alldeles för långt bort för att cykla så jag var tvungen att ta 

bussen och gå ner till busshållsplatsen med min storebror som alltid fick hålla mig i handen.  

Men när jag började 2.an invigdes en ny skola i mitt stadsdel där jag fick cykla till skolan. Jag 

kände mig så stolt att få cykla på cykelvägen som lede hela vägen fram till skolan. det korsade 

inte några farliga korsningar alls, jag korsade bara en korsning men upplevde aldrig den som 

något situation som jag skulle vara rädd för även fast mamma och pappa tjatade om att jag 

skulle se mig omkring och vara försiktig när jag cyklade.När hösten och vintern kom fick jag 

gå till skolan, vilket inte var min stora förtjusning.  

i 4.an byte jag tillbaka till samma skolan som jag gick på som mitt första skolår, bara det att 

jag hade vuxit till mig så att jag fick cykla på vår och hösten. Mamma och jag hade bestämt 

en väg till skolan som var cykelväg hela vägen fram. Samt att jag åkte buss när inte vädret 

tillät. 

hoppas det kan hjälpa det lite!! 

Emely Lidman 

 

Jag gick till skolan (årskurs 0-5) och hade cirka 200 meter till skolan, alltså inte mycket. 

Men kommer ihåg när jag var cirka 6-7 år att min morfar kom och hämtade mig, och 

vi gick så klart! När jag började femman cyklade jag, cirka 2 km... då skulle man över 

en stor väg, endast ett övergångställe. Jag blev tillsagd att se mig för, inget mer. 

Ibland cyklade jag med kompisar.  

 Lycka till! Hilda 

 

Hej Elin! 

 Klart jag kan svara :) 

 Från 1a till 3e klass var det inte tillåtet att cykla till skolan  

eftersom jag ansågs ha för kort avstånd och det fanns inte plats för  

alla cyklar på skolan sades det. Då gick jag, hade bara ca 500 meter  

till skolan genom ett bilfritt radhusområde.  

  

Från fjärde till nionde klass cyklade jag eftersom man var tvungen att  

byta till en större skola ca 3 km hemifrån. Cyklade med klasskamrater  

genom bilfria områden på cykelvägar vilket gjorde det till en riskfri  

resa rent trafikmässigt.Mitt bostadsområde och skolan låg i utkanten av  

staden men med väldigt goda cykelvägsförbindelser. 

 Hoppas det kan vara till hjälp! 

/ Ulrika 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=787&artikel=3617095
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Hejsan Elin! 

Min skolväg var en promenad från norra delen av Långö över bron, förbi Willys och fram till 

Tullskolan. (Du kan ju reka där en morgon idag för att se hur det verkar vara nu). Jag kan inte 

komma ihåg att jag upplevde min skolväg som läskig. Själva Långöbiten är ju ganska 

otrafikerad och sedan från Långöbron och bort till skolan så gick jag på samma sida hela 

vägen, förutom precis när jag är framme, då var jag tvungen att gå över ett obevakat 

övergångställe, men däremot stod det i regel alltid skolpoliser där. 

Hoppas detta kan hjälpa dig lite i alla fall! 

Kram Malin Bergman 

 

 

Hej! 

Min skola låg bara 20 meter ifrån mitt hus, så jag sprang över vägen, klättrade över en mur 

och sen var jag framme. Vägen var sällan trafikerad, och jag var inte orolig för att bli påkörd. 

Dessutom fanns ett markerat övergångsställe, som visserligen inte hade några trafikljus, men 

som gjorde att den korta sträckan kändes säker. 

Skolan och min bostad tillhörde en mindre ort, med endast 900 invånare, ca 6 km till 

kommunens centrum och 1,5 mil till närmaste storstad. 

Hoppas det kan vara till nytta! 

Kram, Siri 

 

 

Hej Elin!  

jag kan bidra lite, du vet ju hur jag är uppväxt :)  

Jag gick till skolan ihop med en kompis som bodde i samma kvarter. Det var ca 2 km 

att gå och bara en lite större väg att gå över men den är inte hårt trafikerad så det 

var inget vi uppfattade som farligt! När vi skulle börja fyran fick vi börja cykla om man 

hade varit med på en genomgång med polisen om hur man skulle cykla i trafiken 

och hade hjälm på sig :)  

  

Hoppas arbetet går bra! /Annie 

 

När jag började på lekis fick jag ofta skjuts av min pappa, mest för att lekis ändå låg 

på vägen till hans jobb och vi började ungefär samma tid på morgonen. När 

mamma hade tid promenerade vi ibland, och då plockade vi upp andra 

lekiskamrater på vägen.  

På låg- och mellanstadiet bodde jag ganska långt ifrån skolan, så för det mesta blev 

det buss tillsammans med andra klasskamrater. Men ibland kom min mamma och 

andra mammor och hämtade oss, och då blev de långpromenad hem. 

Sista året på mellanstadiet(klass 6) brukade jag och min klasskompis/granne cykla till 

skolan tillsammans. Då korsade vi bara en lite större väg, men den var främst 

bussgata och för det som bodde i närområdet, så den var inte så starkt trafikerad. 

Vägen var övervakad av ett övergångsställe och resterande väg var cykelväg hela 

vägen fram till skoldörren. 

Men jag minns framförallt en morgon när jag hade försovit mig och vi hade börjat 

åka sparkcykel till skolan(sådana som var så populära ett tag på slutet av 90-talet) 

och min kompis David cyklade i förväg. Tyvärr var vägen till skolan uppbyggd så att 
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bilvägen var kortare till skolan, så för att försöka ta in de minuterna som jag var sen 

for jag fram som en galning på bilvägen på min sparkcykel. Det var en varm vårdag 

och kommunen hade inte hunnit ta bort gruset från vägarna, så i den sista kurvan in 

mot skolområdet tappade min sparkcykel greppet pga gruset och jag ramlade och 

skrapade upp mitt högra knä, mitt på bilvägen! Som tur var kom det inga bilar och 

jag kom snabbt upp på sparkcykeln igen. Jag kom inte i tid till skolan, men fröken 

blev heller inte arg när hon såg att jag hade ansträngt mig ordentligt för att komma i 

tid! Ett plåster på knäet, sen var det bara ut igen i skateboardrampen och öva mer 

på sparkcykeln 

Nadja Ricklund 

 

 

Svar från lärarna vid Fysisk planering: 
 
Date:  2010-05-12 13:04  
Subject:  Undersökning till kandidatarbete 

 

 
 
Hej, Elin Berg fp 07 här. Till mitt kandidatarbete som ska lämnas in har jag fått ändra mina planer lite i 
sista stund, då en fallstudie på en skola jag tänkt genomföra inte fungerade. Skolan liksom alla andra 
har mycket som behöver göras i slutet av terminen. Så min undersökning fick inte plats.  
Så jag undrar nu om ni vill hjälpa mig med en del av arbetet, har redan genomfört en liknande 
undersökning med mina klasskamrater. Det jag vill ha hjälp med att svara på är hur era skolvägar såg 
ut.  
Så här har jag beskrivit min skolväg;  
När jag var liten fick jag gå till skolan, fram till årskurs fyra var det förbjudet för oss elever att cykla. Så 
när jag började fjärde klass började jag cykla. Min skolväg var ca 1-2 km och gick mest genom 
villaområden med lite trafikflöden, men för att komma till skolan sista biten var jag tvungen att passera 
en större väg. Korsningen var ett bevakat övergångsställe med rödljus, men jag uppfattade ändå 
denna delen som lite läskig här gick större lastbilar och bussar.  
Om ni vill hjälpa mig så skicka gärna ett mail med ett liknande upplägg om hur din skolväg såg ut.  
   
Tack på förhand.  
Mvh Elin Berg fp 07  

 
Hej Elin!  
Min skolväg. Från årskurs ett till fyra gick jag på en liten provisorisk skola med 7 klasser. Skolan låg i 

närområdet ca 0,5 km hemifrån. Det var inte några stora korsningar att passera. Vi fick cykla när vi började 

trean, så jag cyklade från förste klass och gömde cykeln i en häck vid skolan. Men tillslut gavs min fröken mig 

tillåtelse när hon fick intyg av mina föräldrar att jag fick cykla. När jag började femte klass bytte jag skola, den 

låg ca 1 km hemifrån. Då var det en större väg att passera med mest problem på morgonen att ta sig över. Men 

det byggdes en cykelbro över vägen medan jag gick kvar                                                                                      .                                      

/ 

Jag bodde som barn i ett gammalt hyreshus 

i Malmö centrum. När jag började Kindergarten (6-åringars dagis numera) 

gick jag och min kompis genom stan dit. Först gick vi ut på Storgatan, 

rundade kvarteret Tigern på dess trottoarer och kastade alltid ett öga 

på de uppstoppade fåglar som herr konservatorn ställde ut. Så en huvudgata 

med trafikljus, vi diagonalade över en korsning. Sedan korsade vi kyrkogården 
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vars gångar var väl krattade och fylld av stenar och järnkors med underliga 

namn. Sedan gick vi över en mindre gata in på den allra minsta och mitt 

i kvarteret låg denna kindergarten. Senare (1956) började jag i folkskolan 

mittemot. Vägen är 750 meter. 

Gunnar Nyström 

Min skolväg till grundskolan i början av 60-talet gick också mest genom villaområden men korsade två 

större och trafikerade gator och följde en också relativt trafikerad gata. I första klass fick vi inte cykla 

men i årskurs två ansågs vi tillräckligt stora och fick börja. Jag vill minnas att man fick börja tidigare 

om ens föräldrar ansökte om det och man fick dispens... Min granne o klasskamrat blev också påkörd 

en gång i en vägkorsning vid två av de mer trafikerade gatorna. Men han klarade sig utan men efter 

någon vecka på lasarettet med omlindat huvud. Trafikljus infördes i bl a den korsningen men jag tror 

det först var när vi gick i mellan- eller högstadiet. Trafiken på dessa stadsgator bestod av tyngre trafik 

än idag då mycket av lastbilar, traktorsläp med sockerbetor och diverse maskiner, gick genom stan 

när det var närmaste vägen för dem. Trots att skolvägen var uppenbart farlig så var det inget vi själva 

upplevde. Tvärt om minns jag att jag blev oerhört förgrymmad när jag någonstans läste att man först 

vid tolv års ålder var mogen nog att cykla. Måste varit avsevärt mindre vid tillfället då jag såg tolv år 

som löjligt stort(!) i sammanhanget.  

Miljömässigt var dock skolvägen rätt trevlig. Mycket lummiga träd (tyvärr många almar som nu är 

borta) och ett relativt omväxlande folkliv som gjorde vägen lagom trevlig. En gång hade vi hittat en 

mycket vacker collie vid en trädgårdsgrind och började gå ut med den en period, som en liten omväg.  

Sannolikt tyckte jag den var tråkig när jag gick där varje dag men jag minns vägen som rätt lättsam 

och när jag ibland är där på besök så tycker jag fortfarande det är en trevlig miljö, fast den nu är så 

mkt mindre... Trafiken har nog minskat en del, trots allt, då förbifarter runt stan tagit bort rätt mycket 

tung trafik, bl a betorna, vilket kompenserat för den allmänna trafikökningen.  

---------------------------------------- 

 

Hej Elin                                                                                                                                            
Här kommer min beskrivning:                                                                                                                         
Från 1:a t.o.m. 4:e klass (7-11 års ålder) hade jag ca 2 km till skolan. Jag cyklade i stort sätt jämnt. På 
vintern kunde det hända att jag åkte skidor. Vägen gick i huvudsak på gator genom villaområden. Jag 
korsade två stora gator. Den första rätt nära hemifrån och med tämligen god sikt. Den andra efter en 
dryg kilometer. Villagatan ner mot den gatan var en tämligen lång och brant backe. Jag brukade ta 
fart i backen och låtsas att jag var Biggles i en Spitfire. När jag kom ner på den stora gatan gjorde jag 
en tjusig vänstersväng över hela gatan. På den tiden var det vänstertrafik, så jag körde rakt ut och 
svängde från det högra körfältet ini det vänstra för att cykla vidare mot skolan. Den gatan har idag 
över 20 000 fordon/dygn, men detta var 60 år sedan, varför bilparken i Sverige inte var så stor. Jag 
överlevde därför dessa för mina föräldrar okända galenskaper i fyra år. Från 11 års ålder gick jag i 
realskola och gymnasium och hade då ca 2 mil till skolan. Då åkte jag buss var dag.                                            
Bästa hälsningar 

Gösta Blücher 

Hej Elin, 

 

min skolväg när jag var mellan 7 och 12 var främst genom grönområden och 

villområden. Innan man kom fram till skolan fick vi gå igenom en gångtunnel under en 

trafikerad väg. Tunneln var klottrad med mycket grafitti. Jag tyckte om grafittin och 

brukade läsa vad det stod varje dag, det varierade lite grann under året. Gångtunneln, 

om än mörk, var aldrig otäck för mig som barn. Precis som du beskrev fick vi inte cykla 

till skolan förrän vi började årskurs 3 (dock inte i åk4 som vid ditt fall). Min skolväg var 

som ett litet äventyr där vi bland annat upptäckte kastanjer på hösten som vi samlade på 
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oss, eller vårblommor som vitsippor på våren. Skolvägen var omkring 1km som ibland 

kunde ta 40 minuter att gå, framförallt på grund av alla stopp man gjorde på vägen. Vi 

gick alltid i grupp och lekte oss igenom hemvägen. När vi fick börja använda cykel så 

började nästan alla cykla. Vägen hem var uppförsbacke hela vägen så då gick vi främst 

med cyklarna. När vi började cykla så förlorades äventyret eller den 'resa' man gjorde till 

skolan, det gick liksom alldeles för fort! 

hursomhelst 

det var min skolväg! 

/ 

 

hej Elin 

jag gick till skolank i ut och skur,  ca 2 km. Först när jag var helt ung , i början av ettan, 

följde en barnflicka med mig till skolan, i alla fall halva vägen,  ibland åkte vi skidor! hem 

gick jag alltid själv 

Jag hade en kill kompis i samma klass som bodde utmed  vägen så vi fick sällskap  1, 5 

km, efter ett tag följde inte barnflickan med längre. 

Efter skolan gick man ofta hem ett gäng till olika kamrater för att leka. 

Jag började inte cykla förrän lite senare, men visst cyklade vi redan i åk 2, tror jag. 

Jag red och spelade pianon och cyklade själv till stallet och pianoläraren i alla fall från åk 

2 eller 3, och det var nog minst 3,5 km. i ur och skur, minns inte en enda gång jag blev 

skjutsad trots att mina föräldrar hade bil,, 

de hade ju annat att göra 

mvh 

katinka 

 

 

 


