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Syftet med denna studie är att undersöka barnperspektivet i den samtida planeringen. Att 

analysera vilka kvalitéer och funktioner som värdesätts av barn i staden samt att jämföra detta 

med planerarnas visioner. Detta görs genom en fallstudie i Järvastaden, Solna. Visionen för 

Järvastaden är att vara den trevliga och barnvänliga stadsdelen nära både stan och naturen. 

Därmed är det intressant att studera hur barnperspektivet har tagits in i planeringen av 

Järvastaden. En workshop samt en gåtur har genomförts med barn i åldern 10-11 år för att 

studera barnens visioner. En elektronisk enkätundersökning har även genomförts med 

Stockholms läns kommuner för att kartlägga kommuners arbete med barn i 

samhällsplaneringen. Idag planeras den täta blandstaden där blandningen av olika 

verksamheter och funktioner skapar liv och rörelse på gatan, i staden. De kvalitéer som 

värdesätts av barn i staden är gatan som lekmiljö samt naturen och lekplatsen. Att barn får 

vara med i planeringsprocessen och beskriva sina erfarenheter och kunskaper om närmiljön är 

viktigt då de är den grupp som framförallt använder och påverkas av utomhusmiljön. I 

Stockholms läns kommuner finns en uttryckt vilja att öka barns möjligheter till delaktighet i 

planeringen, det största hindret är dock bristande tid och den formella planprocessen. 

 

Nyckelord: Barn, barnstad, lek, lekmiljö, medborgarinflytande, stadsplanering, 

planeringsvision. 

 



3 | S i d a  

 

Innehållsförteckning 
 

1. Introduktion ........................................................................................................................ 5 

1.1. Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 5 

1.2. Uppsatsens avgränsningar och centrala begrepp ......................................................... 6 

1.2.1. Barn ...................................................................................................................... 6 

1.2.2. Lek/Lekmiljö ........................................................................................................ 6 

1.2.3. Fallstudieområdet ................................................................................................. 6 

1.2.4. Planerare ............................................................................................................... 7 

1.2.5. Stad ....................................................................................................................... 7 

2. Forskningsbakgrund ........................................................................................................... 8 

2.1. Planeringen av staden .................................................................................................. 8 

2.1.1. Planeringsideologier av staden ............................................................................. 8 

2.1.2. Sveriges stadsplanering ........................................................................................ 9 

2.2. Barn i staden .............................................................................................................. 10 

2.2.1. Barns lärande och utveckling i leken ................................................................. 12 

2.2.2. Leken på gatan och i det offentliga rummet ....................................................... 16 

2.2.3. Trafikens hämmande för barns lek ..................................................................... 17 

2.3. Barns delaktighet i samhällsplaneringen ................................................................... 18 

2.3.1. Barns rätt i planeringen ...................................................................................... 18 

2.3.2. Barnperspektivet i planeringen ........................................................................... 22 

3. Metod och genomförande ................................................................................................. 25 

3.1. Metodbakgrund .......................................................................................................... 25 

3.2. Metoder för studerande av planerarnas perspektiv .................................................... 26 

3.2.1. Litteraturstudie ................................................................................................... 26 

3.2.2. Elektronisk enkätundersökning .......................................................................... 27 

3.2.3. Intervju ............................................................................................................... 27 

3.3. Metoder för studerande av barnens perspektiv .......................................................... 28 

3.3.1. Workshop ........................................................................................................... 29 

3.3.2. Gåtur ................................................................................................................... 30 

3.3.3. Samtalsintervju ................................................................................................... 31 

3.4. Anonymitet och forskningsetiska regler .................................................................... 32 

3.5. Metod för studerande av fallstudieområdet ............................................................... 33 

3.6. Val av fallstudieområde ............................................................................................. 33 



4 | S i d a  

 

3.6.1. Järvastaden ......................................................................................................... 34 

4. Planerarnas visioner av staden ......................................................................................... 35 

4.1. Kommunernas arbete med barn i planeringen ........................................................... 37 

5. Barns visioner av staden ................................................................................................... 43 

5.1. Barnens miljöer i Järvastaden .................................................................................... 44 

5.2. Barnen planerar sin barnstad ..................................................................................... 48 

6. Slutsats ............................................................................................................................. 51 

7. Källförteckning ................................................................................................................. 54 

7.1. Primärkällor ............................................................................................................... 58 

7.2. Bild- och figurkällor .................................................................................................. 59 

8. Bilagor .............................................................................................................................. 60 

8.1. Bilaga 1 – Informationsmejl om enkätundersökningen ............................................. 60 

8.2. Bilaga 2 – Påminnelsemejl 10/5 ................................................................................ 61 

8.3. Bilaga 3 – Påminnelsemejl 13/5 ................................................................................ 62 

8.4. Bilaga 4 – Elektronisk enkätundersökning ................................................................ 63 

8.5. Bilaga 5 – Informationsbrev till föräldrar .................................................................. 66 

 

  



5 | S i d a  

 

1. Introduktion 
Den plats man bor på påverkar inte enbart individens rörelser i den urbana miljön, utan 

platsen är även det geografiska och sociala läge utifrån vilken man ser världen. Utifrån platsen 

skapar man sig en uppfattning, en bild, om andra platser och de som bor där. Samtidigt 

använder andra människor från andra platser sig av ens geografiska och sociala läge för att 

bilda sig en uppfattning om en själv. (van der Burgt 2006: 14) Vi skapar därmed en förståelse 

av oss själva och andra utifrån våra relationer till andra människor och den fysiska 

omgivningen. Den fysiska omgivningen, där vi bor, har således en social mening och är en del 

av vår meningsskapande process. (Lilja 2002: 7)  

  

I jämförelse med många vuxna är dock barn och ungdomar mer rumsligt begränsade och 

beroende av sitt bostadsområde och sin närmiljö. En uppfattning som ofta styr barnfamiljers 

val av boendeform och bosättningsplats i Sverige är att barns självständighet grundläggs 

genom möjligheter till rörelsefrihet, till tillgång på utrymme och plats liksom i en uppväxt i 

naturens närhet. (Lundström & Nordström 2001: 7) I den moderna stads- och 

bostadsplaneringen har det dock blivit svårare att ge barn den rörelsefrihet och det utrymme 

som tidigare funnits i stadsmiljön. (Lundström & Nordström 2001:9) Städer och andra miljöer 

är därmed ofta inte planerade utifrån barns och ungdomars behov. I vissa fall har dock 

planeringen tagit tillvara den kunskap som finns hos dem som arbetar med barn och 

ungdomar. På senare tid har även barns och ungdomars egna kunskaper fått större betydelse i 

planeringen. (Boverket 2000:65) 

 

Mot bakgrund av detta är det intressant att studera hur barnperspektivet behandlas i 

samhällsplaneringen samt barns möjligheter till påverkan och delaktighet i planeringen. Hur 

ser barn på den samtida planeringen? Hur kan barn få möjlighet att påverka den samtida 

planeringen?  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie är således att undersöka barnperspektivet i den samtida 

planeringen. Hur barn och barnperspektivet behandlas i dagens planering av staden. Samt att 

analysera vilka kvalitéer och funktioner som verkligen värdesätts av barn i staden, i deras 

bostadsområde och i planeringen av nya bostadsområden. Detta görs genom en fallstudie där 

planerarnas visioner jämförs med barns visioner av staden, med bostadsområdet och dess 

närmiljö i staden, i ett pågående planeringsprojekt. Utifrån detta har följande frågeställningar 

formulerats:  

 

 Vilka visioner har planerare om barnperspektivet i den samtida planeringen av 

staden?  

 Hur ser barn på staden? Vilka kvalitéer efterfrågas av barn i staden? 

 Hur kan barns perspektiv bli en del av den samtida planeringen? 
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1.2. Uppsatsens avgränsningar och centrala begrepp 

1.2.1. Barn 

Barnkonventionens definition av barn är varje människa under 18 år, det vill säga en 

människa som ännu inte fyllt arton år. I olika åldrar skiljer sig dock barns behov åt. Därmed 

brukar barn delas upp i olika åldersgrupper: små barn (0-5 år), mellanstora barn (6-12 år) samt 

ungdomar (13-18 år).  För denna studie har framförallt kategorin mellanstora barn studerats. I 

denna ålder börjar barn kunna kommunicera och uttrycka sig tydligt. De mellanstora barnen 

tillbringar även mycket tid i det nära grannskapet och börjar alltmer röra sig ute på egen hand. 

(Boverket 2000: 19-20) Därmed har dessa barn mycket kunskap om den egna närmiljön, detta 

är framförallt anledningen till att jag valt att studera barn i denna åldersgrupp. De barn som 

deltagit i denna studie är närmare bestämt mellan tio och elva år. I uppsatsen diskuteras även 

barn mer generellt, i dessa sammanhang syftar begreppet till barnkonventionens vidare 

definition av barn. 

1.2.2. Lek/Lekmiljö 

Leken är en verksamhet som sker ”som om”, en låtsatsverksamhet som förekommer både 

bland människor, särskilt barn, och bland djur. (Nationalencyklopedin Lek) I leken utvecklas 

barn samtidigt som de bearbetar intryck och upplevelser från omvärlden. Leken har därmed 

en väsentlig roll i barns utveckling av framförallt motoriska, emotionella och sociala 

färdigheter. (Björklid 2005: 141) Genom att imitera vuxna skapar sig barnet även egna 

föreställningar om betydelsen och meningen med aktiviteter i omvärlden. I leken lär sig 

barnet således om vuxenvärlden och dess villkor. (Nordström 1994: 32-33)  

 

Lekmiljön är den miljö där barn leker. Lekmiljön i barnets vardag har stor betydelse för 

barnets möjlighet till lek och hur barnet leker men även för hur det utvecklas och vad det lär 

sig av sin omgivning. En bra lekmiljö utomhus bör därmed inspirera till positiv och 

utvecklande lek. (Brügge et. al. 1999: 168) Lekplatsen med de ordnade lekredskapen såsom 

gungor, sandlåda, klätterställning och rutschkana är en vanlig lekmiljö, dock finns flera andra 

olika typer av lekmiljöer i den fysiska miljön. Lekens betydelse för barns utveckling 

behandlas mer ingående i kapitel 2.2.1. 

1.2.3. Fallstudieområdet  

Denna studie har två perspektiv, ett djupare perspektiv gällande planerares och barns visioner 

i fallstudieområdet Järvastaden i Solna Stad samt ett bredare perspektiv gällande planerares 

och barns visioner om staden mer generellt och Stockholms läns kommuners arbete med barn 

i planeringen. Järvastaden har en vision om att vara ”den trevliga och barnvänliga stadsdelen 

nära både stan och naturen”. (Järvastaden 2011a) Järvastadens vision är en anledning till att 

detta område valdes som fallstudieområde då det är intressant att studera hur denna stadsdel 

har planerats och hur barnperspektivet har tagits in i planeringen av stadsdelen. Solna Stad är 

även intressant att studera då det planeras och byggs mycket i kommunen nu och visionen är 

att vara en tät stadsbygd med goda livsmiljöer. (Solna 2006: 5) 
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1.2.4. Planerare 

En planerare är en tjänsteman inom statlig eller kommunal förvaltning som arbetar med 

samhällsplanering eller stadsplanering. Samhällsplanering är den övergripande planeringen 

som innebär att värdera olika intressen emot varandra och att ha ett helhetsperspektiv vid 

utvecklingen och planeringen av den byggda miljön. Stadsplanering är en mer detaljerade 

planering i tätbebyggelse som omfattar utformningen av byggnader, gator och torg i staden 

och hur helheten ska ordnas. (Nationalencyklopedin Samhällsplanering, Stadsplanering) 

1.2.5. Stad 

En stad kännetecknas av tät bebyggelse och hög befolkningskoncentration. Staden är 

uppdelad i olika delar med en central stadskärna och omkringliggande inre och yttre 

stadsdelar. I en stad finns ofta många olika funktioner såsom bland annat arbete, handel, nöje 

och boende. (Nationalencyklopedin Stad)   
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2. Forskningsbakgrund 
Grunden till traditionen av planering är insikten att vi, människor, påverkas av olika miljöer. 

Vår omgivande miljö påverkar oss då den ger förutsättningar och bestämmer gränser i vårt 

vardagsliv. Samtidigt som vi påverkas av olika miljöer så utvecklas vi genom att söka 

kunskap och erfarenheter i vår sociala och fysiska miljö. Barn utvecklas framförallt genom 

lek och utforskning i sin närmiljö. Den fysiska miljön har därmed betydelse för barns 

utveckling men även för hur barn utvecklar en relation och identitet till en plats. Samtidigt är 

dock barn mer rumsligt begränsade till och i sin närmiljö än vuxna. (Björklid 2005: 141-142) 

Därmed är det viktigt att planera för barns möjligheter och delaktighet i samhällsplaneringen. 

Planeringen av samhället och den fysiska miljön styrs dock av de ideologier och visioner som 

har funnits, som idag finns och som i framtiden kommer att finnas. I detta kapitel redogörs 

tidigare forskning och teorier inom ämnesområdet. Kapitlet har delats in i tre huvudkategorier 

som är följande; planeringen av staden, barn i staden samt barns delaktighet i 

samhällsplaneringen 

2.1. Planeringen av staden 

Traditionellt har samhällsplaneringen urskilts som en tillämpning av sakkunskap där 

planeraren ansvarar för en professionell och opartisk bedömning i det allmänna intresset. 

Planerarens roll är därmed att ha ett helhetsperspektiv i planeringen och att ansvara för en god 

miljö. I staden finns olika anspråk och intressen, den urbana planeringen handlar därmed om 

att skapa en balans av stabilitet och flexibilitet och planerarens roll är att finna denna balans. 

Planeraren fungerar således som en medlare mellan olika intressen. (Malcolm 2008: 318, 325) 

Samtidigt styrs planeringen av olika ideologier och visioner av staden och samhället.  

2.1.1. Planeringsideologier av staden 

Några av de mest betydelsefulla teoretiker som har haft störst inverkan på den samtida 

planeringen är Ebenezer Howard, Le Corbusier och Jane Jacobs. Deras syn på staden skilde 

sig dock då Ebenezer Howard och Le Corbusier ansåg att staden och dess funktioner var 

negativ medan Jane Jacobs såg staden och stadslivet som någonting positivt.  

 

Ebenezer Howards och Le Corbusiers negativa syn på staden grundade sig i de dåliga 

förhållandena i städerna i slutet av 1800-talet. Storstäderna karaktäriserades då av djup 

fattigdom, överbefolkning och sjukdomar i slumkvarter. (Hall 2002: 18) Ebenezer Howards 

vision om trädgårdsstaden var en utopi där de positiva kvalitéerna från staden och 

landsbygden förenades. För att skapa goda levnadsförhållanden planerades balanserade 

områden av bostäder, industri och kulturella institutioner. Trädgårdsstaden skulle ha öppna 

offentliga ytor med mycket ljus, luft och grönt. Den skulle vara en del av ett storstadsområde 

med en storstad i centrum omgiven av avskilda trädgårdsstäder placerade i naturen. (Hall 

2008: 71)  

 

Trädgårdsstaden kritiserades dock då den krävde stora ytor och resurser vilket resulterade i 

nya ideologier. Le Corbusiers vision om den moderna staden där stadens funktioner skulle 

integreras med varandra inom en mindre yta var en av de mest framgångsrika visionerna. 

Genom att istället bygga på höjden skulle fria ytor och mark friges för bland annat natur och 
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grönska. Le Corbusier såg staden och dess funktioner som en mekanisk process där 

personbilen var en integrerad del i systemet. Personbilen idealiserades och i den moderna 

staden planerades stora trafikleder för snabb, enkelriktad trafik. (Hall 2008: 73) 

 

Både Ebenezer Howard och Le Corbusier ansåg att stadskärnan och gatan var en dålig miljö 

för människor. Detta kritiserades av Jane Jacobs som menade att stadsplaneringen inte hade 

respekt eller kunskap om hur städerna fungerade i verkligheten. (Jacobs 2005: 42-43) Jane 

Jacobs menade att när stadslivet fungerade rådde en balans mellan frihet och social kontroll 

och ur detta genererades social och kulturell mångfald, tilltro till andra och kreativitet. Enligt 

Jacobs fanns det fyra grundläggande förutsättningar som krävdes för att en användbar 

mångfald ska uppstå i en storstad, för att skapa en levande stad. Den första funktionen var att 

staden måste präglas av mer än en primär funktion det vill säga inte enbart renodlade bostads- 

eller arbetsområden utan snarare en bra blandning av bostäder och arbetsplatser. Stadsdelen 

ska därtill vara byggd som en kvartersstad med korta kvarter för att på så vis möjliggöra 

möten. För det tredje skulle kvarterets fastigheter vara av blandad ålder och slutligen krävdes 

en viss täthet i bebyggelsen. (Jacobs 2005: 10) Jane Jacobs syn på staden återspeglas i den 

samtida samhällsplaneringen men alla dessa teoretiker har influerat och inspirerat planeringen 

genom tiden, även samhällsplaneringen i Sverige.  

2.1.2. Sveriges stadsplanering 

Det svenska förortsbyggandet i början av 1900-talet är ett exempel då helt nya stadsdelar, 

förorter, och villasamhällen anlades utanför staden. Förorterna karaktäriserades av att 

bebyggelsen samlades kring små förortscentrum med skola, butiker, samlingslokaler och 

tunnelbanestation i centrum. Den ständiga bostadsbristen i Sverige ledde till genomförandet 

av miljonprogrammet vilket innebar att från 1965 och tio år framåt byggdes en miljoner 

lägenheter i Sverige. Punkthus och stora skivhus var den bebyggelse som kom att 

karaktärisera miljonprogrammet. Vid mitten av 1970-talet gick utvecklingen mot en 

uppdelning, funktionssepareringen, av bostadsområden för boende, industriområden för arbete 

samt cityverksamheter i stadskärnan. Den växande biltrafiken medförde att motorvägar och 

separata gång- och cykelvägar började byggas. (Björk, Nordling & Reppen 2008: 20-23) 

 

Från 1980-talet till idag har stadsplaneringsidealet varit förtätning, den täta staden med 

blandning av verksamheter och boende, av olika hustyper och upplåtelseformer och 

arkitektonisk livfullhet. Under 1990-talet påbörjades även återanvändningen och 

återuppbyggnaden av markområden i centrala lägen. Tidigare hamnområden och industrimark 

har omvandlats till attraktiva bostadsmiljöer med närhet till stadens centrum och ofta med 

någon typ av vattenkontakt. (Björk, Nordling & Reppen 2008: 24-25) Den täta staden med en 

blandning av verksamheter och funktioner som idag planeras har sin grund i Jane Jacobs 

tidigare tankar och visioner om staden. Genom att blanda olika verksamheter och funktioner 

som kompletterar varandra i staden skapas liv och rörelse på gatorna. Integration, variation, 

mångfald, levande och attraktiv är alla begrepp av central betydelse för byggandet av den 

ideala staden. (Tunström 2007: 688-689) 
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I stadskärnan finns ett livligt stadsliv där ”allt” är i närheten såsom: shopping, restauranger, 

kaféer, bibliotek, biografer, kulturella aktiviteter och underhållning, arbetsplatser, offentliga 

och privata tjänster, historiska monument, skolor, parker, bostäder och så vidare. (Tunström 

2007: 694) I den täta blandstaden finns även ofta de kommersiella lokalerna i 

bottenvåningarna och vänder sig utåt mot gatan då det bidrar till stadsliv, ökad trygghet och 

säkerhet i stadsdelen. Därmed skapas en variation och mångfald av funktioner i staden som 

integreras med varandra och som skapar liv och rörelse i staden vilket bidrar till stadens 

attraktivitet. Det goda stadslivet representerar därmed frihet, omväxling och nya spännande 

intryck. I det offentliga rummet ska alla kunna mötas och visa upp sig, gatan och torget blir 

platsen eller scenen för både spontan kontakt och planerade möten. Det spännande och 

omväxlande gatulivet med sina mötesplatser betonas alltmer av arkitekter och planerare och 

idéerna kring stadslivet fördelar har även fått ökad uppmärksamhet i media och bland 

forskare. (Lieberg 1992: 19-20) 

 

Samtidigt ses den täta blandstaden som en förebild ur ett hållbarhetsperspektiv då den skapar 

förutsättningar för en god teknisk infrastruktur vilket medför lokalt färre transporter och ökad 

rörelse för gång- och cykeltrafik. (Tunström, Föreläsning: 2 september 2010) Genom att 

förtäta och inrymma staden med en mängd olika funktioner minskar därmed människors 

avstånd till service. Förhoppningen är därigenom att människor väljer att gå eller cykla istället 

för att färdas med bil till dessa serviceverksamheter. Trots detta har dock antalet bilar och 

bilresor ökat och förväntas även öka ytterligare i framtiden. (Regionplane- och trafikkontoret 

2008: 12) 

2.2. Barn i staden 

Staden och den urbana miljön skildras ofta som skadlig för barn. Samtidigt finns det en 

allmän uppfattning om att ”det var bättre förr”. (Karsten 2005: 276) Under 1950-talet och 

början av 1960 var utomhusmiljön i staden viktig för barns lek och umgänge. Barn använde 

utomhusmiljön och speciellt gatan för en mängd olika aktiviteter. Det offentliga rummet 

byggdes som en naturlig plats för barnen och barns lek. Det privata hemmet var däremot de 

vuxnas plats med stränga regler om hushållsarbete och i hemmet fanns det inte utrymme för 

barnens lek. (Karsten 2005: 281-282)  

 

I början av 1960-talet började förhållandet mellan inomhus- och utomhusmiljön att förändras. 

Utomhusmiljön förlorade sin dominerande karaktär för barns lek och barn tillbringade allt 

mer utav sin lediga tid i hemmet. TV:ns och bilens ankomst var två betydande händelser till 

detta och idag kan även en mängd andra elektroniska utvecklingar såsom datorn och 

mobiltelefonen tilläggas. Dagens barn leker allt mindre utomhusmiljön och tillbringar allt 

mindre tid utomhus. Dagens barn är allt mer begränsade till sin hemmiljö och barnens plats i 

det offentliga rummet minskas ideligen. Samtidigt har barns hemmiljö, inomhusmiljön, blivit 

större och barn har idag mer plats för lek och umgänge i hemmet än förr. (Karsten 2005: 282-

283)  

 

Den ökade sociala rädslan, trafiken och bilberoendet tillsammans med institutionaliseringen 

av barns vardag och kommersialiseringen av barns lek har minskat barns möjligheter att nyttja 
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utomhusmiljön. Barns möjlighet till att vara utomhus och utforska sin omgivning samt att leka 

utan vuxnas tillsyn har därmed minskats. På grund av bristande tillgång till utemiljöer och 

utelek har dagens barn blivit en inomhus generation. Den ökade möjligheten för barn att vara 

inomhus och spela dator och vara inne på internet har förmodligen också påverkat detta. När 

barns gränser ökar skapar de sig egna platser i sina dagliga fritidsaktiviteter genom TV- och 

datorspel, snarare än genom att använda utemiljön. (Cele 2006: 43) Dock är skillnaden mellan 

barn och barns lek i utomhusmiljön eller inomhusmiljön idag stora jämfört med förr. Idag kan 

barn och barns barndom delas in i tre olika kategorier nämligen; utomhusbarn, inomhusbarn 

och barn av ”baksätet”-generationen. (Karsten 2005: 283) 

 

Fastän utomhusmiljön i staden har försämrats finns det områden och platser där de rumsliga 

och sociala villkoren fortfarande är positiva. De lugna gatorna med små grönområden och 

större lekplatser gör dessa utomhusmiljöer attraktiva och möjliggör barns tillvaro i utemiljön. 

(Karsten 2005: 284) Trots allt är barn fortfarande de främsta brukarna av utemiljön. 

Framförallt i och med att barn inte enbart använder utomhusmiljön som transportsträcka utan 

även för lek, rekreation och för att umgås med andra barn. Att leka kurragömma, hoppa rep, 

hänga och klättra, sparka boll, cykla runt, åka skateboard eller rullskridskor är bra sätt för 

barn att utforska omgivningen och lära sig hur den fungerar. Utomhus är barnens lek och 

rörelse så sammanhängande att varje rörelse är lek och varje lek är rörelse. (Björklid 2001: 

99)  

 

Inomhus barnen tillbringar däremot större delen av sin fritid i hemmet och tittar 

huvudsakligen på Tv, många utav pojkarna spelar även datorspel. (Karsten 2005: 285) Enligt 

en undersökning om tioåringars vardag, som utfördes i början av 2000-talet av SCB och 

Barnombudsmannen, tittade närmare 70 % av tioåringarna på Tv kvällen innan de blev 

tillfrågade. Andra viktiga aktiviteter för både flickor och pojkar var bland annat att läsa läxor, 

lyssna på musik, vara med kompisar, att läsa böcker eller tidningar och att spela datorspel. 

Drygt en femtedel av tioåringarna var ute och lekte på fritiden. (Nyström 2001: 26)  

 

De så kallade barnen av ”baksätet”-generationen är de barn vars tid framförallt kännetecknas 

av de vuxnas organiserade barnaktiviteter. Barnen deltar i musikklasser eller tar 

musiklektioner och idrottar i en eller flera föreningar varje vecka. Tillsammans med 

föräldrarna går barnen även på bio och museum eller gör andra gemensamma fritidsutflykter. 

(Karsten 2005: 286) Föräldrarnas oro för barnens säkerhet i utomhusmiljön kompenseras 

därigenom av att de kör barnen till olika fritidsaktiviteter.  Detta är en företeelse som sker i 

många länder, Prezza (2004) uppmärksammade detta bland annat i Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

“For Italian children, the city is mostly a scene that they observe from the 

car window, from the windows of their home or from clinging to the hand of 

an adult who forces them to walk at his/her pace.” (Prezza 2004: 169) 

 

Därmed får barnen en allmän erfarenhet och bild av staden men de får dock ingen erfarenhet 

av att själva utforska den urbana utemiljön och de privata upplevelserna med detta. (Prezza 

2004: 169) Det finns därmed en risk att barn överbeskyddas då föräldrarna kör barnen till 
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olika aktiviteter eller håller dem inomhus på grund av farorna i närmiljön. (Björklid 2001: 95) 

Samtidigt har det påvisats att barn genom dennes självständiga rörelse i utemiljön utvecklar 

kunskap om miljön samt rumslig och analytisk förmåga. (Prezza 2004: 169-170) Barns fria 

utforskande och spontana lek har därmed minskats och ersatts mot inomhus aktiviteter eller 

tidsbestämda och vuxenstyrda fritidsaktiviteter. Frågan är således om barn idag hindras från 

att vara just barn? (Nyström 2001: 32) 

 

Fastän staden ofta framställs som en dålig miljö för barn att växa upp i väljer allt fler unga 

familjer att bo kvar i staden istället för att flytta ut till förorterna eller landsbygden. Allt fler 

barn växer därmed upp i städer och avgörande för dessa barns välbefinnande och skapande av 

identitet är att de får tillgång till bra utemiljöer. Staden ska således även inrymma bra 

funktioner för barnen. Att planera och lösa stadens olika problem är dock ingen lätt uppgift. 

Stadens intensiva liv med det snabba tempot, tätheten, människors och trafikens rörelse är det 

som inbjuder människor. Samtidigt är just detta det största hindret och orsaken till barns 

begränsade rörlighet i staden. Det är dock inte någonting som enbart barn drabbas av utan 

även bland annat funktionshindrade, äldre och oroliga människor påverkas av detta. (Cele 

2006: 39) 

2.2.1. Barns lärande och utveckling i leken 

Barn har ofta ett mer rumsligt begränsat aktionsfält i jämförelse med många vuxna. Från 

ungefär 11-års ålder har de flesta barn emellertid inga större rumsliga begränsningar under 

dagtid då de får röra sig relativt fritt i staden. Dock skiljer sig detta från stad till stad då barn i 

större städer inte har samma rörelsefrihet som barn i mindre städer.  Barnens aktionsfält beror 

till stor del även på var de går i skolan, var de har fritidsaktiviteter eller kompisar. Förutom 

ålder påverkar därmed även barnets personliga intressen och kön samt familjens resurser, 

bakgrund och boende vardagslivets rumsliga utsträckning. Därmed har olika barn olika 

förutsättningar för att få kunskap om andra bostadsområden och de människorna som bor där. 

Forskningen och kunskapen om olika barns rumsliga utbredning i vardagslivet är dock 

begränsad. (van der Burgt 2006: 13-14) Däremot vet vi att individen utvecklas genom att söka 

erfarenhet och kunskap om sin miljö, såväl den sociala som den fysiska. Samtidigt påverkar 

miljön även människan direkt då den ger förutsättningar och bestämmer gränser. Denna 

påverkan samvarierar med individens egenskaper. (Björklid 2005: 141)  

 

Interaktioniska teorier om barns utveckling och socialisation har visat att barn utvecklas 

genom lek och utforskning i sin närmiljö, genom att få kunskap om närmiljön. Detta får de 

bland annat genom att själva på egen hand utforska det egna grannskapet, vilket de även gör 

genom lek. Leken har därmed en central roll i barns utveckling av såväl motoriska, 

emotionella, sociala samt kognitiva färdigheter. Den fysiska miljön har därmed betydelse för 

barns utveckling, men även för hur barn och unga utvecklar en relation och identitet till 

platsen. En fysisk miljö som tillåter sinnligt och kroppsligt utforskande är viktig för barn. Då 

kan de identifiera den och den kan väcka nyfikenhet och kännas meningsfull. (Björklid 2005: 

141-142) 
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Samtidigt är leken viktig för barns bearbetning av intryck och upplevelser i omvärlden. Leken 

är ett naturligt sätt för barnet att förankra sig i tillvaron. (Nordström 1994: 100) I leken 

efterliknar barnet de vuxnas beteende i vardagslivet och därigenom bearbetar barnet sina 

sinnesintryck och lär sig då någonting om sin omvärld och sig själv. Genom att imitera vuxna 

börjar barnet skapa sig egna föreställningar om betydelsen och meningen med aktiviteter i 

omvärlden. I leken lär sig barnet således om vuxenvärlden och dess villkor. (Nordström 1994: 

32-33)  

 

Lekmiljön i barnets rumsliga vardagsmiljö har därmed betydelse för barnets möjlighet till lek 

och hur barnet leker men även för hur det utvecklas och vad det lär sig av sin omgivning. Det 

är således viktigt att barnets vardagliga yttre miljön är inbjudande och inspirerar till olika 

slags lekar. En bra lekmiljö utomhus bör erbjuda inspiration till positiv och utvecklande lek 

och samvaro. Den bör även erbjuda utrymme för alla såväl stora grupper som små grupper 

och utrymme för den som vill vara ensam. Därtill bör en bra lekmiljö utomhus även erbjuda 

ett regelbundet möte med natur och ju större artrikedom desto bättre. (Brügge et. al. 1999: 

168) Barnets lekmiljö, som lekplatsen i parken eller bostadsområdet, har dock större betydelse 

för barnet om denne fritt får imitera vuxenvärlden där. Genom att göra hela omgivningen 

tillgänglig för barn ökar också barnets möjligheter att få kontakt med och lära sig förstå 

vuxenvälden och dess villkor. (Nordström 1994: 33)  

 

Lekplatsen har blivit ett viktigt och värdefullt element i den yttre miljön i alla tätorter och 

bostadsområden. De första lekplatserna i Stockholm tillkom år 1902 och med tiden 

utvecklades även lekparker med mer organiserad lekverksamhet med lekledare. I parkleken 

fanns ett direkt fostrande inslag och den ansågs vara betydelsefull för barns utveckling. 

Barnen sågs som mottagare som skulle fyllas med kunskap och lärdomar. Parkleken sågs även 

som en värdefull förebyggande barn- och ungdomsverksamhet. Lekparken och parkleken var 

således en unik svensk inrättning, den presenterades internationellt på ett europeiskt FN-

seminarium i Stockholm år 1958 och blev då mycket uppskattad. (Boverket 2000: 54) 

 

Lekplatserna lanserades som en ”universallösning” på alla problem kring barn i stadsmiljöer 

och bostadsområden. Under 1950-talet kom inrättades lekplatser i bostadsområdena, och 

lekredskap som sandlådor, gungor, rutschkanor och klätterställningar blev allt vanligare. 

(Boverket 2000: 54) De lekplatser som inrättades i de nya 50-tals bostadsområdena 

integrerades ofta i den omgivande naturen, vilket gjorde att barnen kunde röra sig fritt och 

leka överallt. I takt med att bostadsplaneringen och byggandet rationaliserades med 

funktionsuppdelning av mark så kom dock barns liksom vuxnas spontana rörelse utomhus 

kraftigt att begränsas. (Lundström & Nordström 2001: 9)  

 

Att frihet och i synnerhet rörelsefrihet utomhus är viktigt för barn har framhållits i statliga 

direktiv för planeringen av utomhusmiljön i nya bostadsområden. Under 1960- och 1970-talet 

gjordes bland annat genomgående planeringsinsatser för att värna om barns tillgång till god 

fysisk utomhusmiljö. I utredningen Barns utemiljö (SOU 1970:1) konstaterades att samhället 

inte på samma sätt som tidigare tillät barn att röra sig fritt och att planerare därför måste 

sträva efter att i nya bostadsområden skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn att 
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själva fritt kunna vistas och röra sig ute. Enligt utredningen skulle den totala friytan i 

bostadsområdet betraktas som lekutrymme för barn. (Lundström & Nordström 2001: 8)  

 

”En stimulerande och för barnets lekar anpassad utformning av miljön är 

av stor betydelse för barns utveckling och bör även ses som ett inslag i den 

allmänt förebyggande barn- och ungdomsvården. /.../ Dessa utrymmen 

måste planeras med hänsyn till de olika krav som varje åldersgrupps 

aktiviteter ställer t.ex. i fråga om avstånd från bostaden, tillsynsbehov, 

trafikavskildhet, yta storlek, utformning och utrustning.” (SOU 1970: 170) 

 

De utredningar som gjordes under 1970-talet om barns utemiljö visade därmed på att det inte 

var möjligt eller önskvärt att helt kontrollera eller inhägna barns lek. Lekplatsen och 

lekparken har dock ändå tillskrivits en del viktiga funktioner av samhället såsom att 

exempelvis vara en pedagogisk miljö med plats för fysisk träning och en miljö som skulle 

kompensera barnen för stadsmiljöns brister. (Boverket 2000: 54)  

 

Trots att samhällets syn på barn och barns lekmiljö har förändrats genom tiden så har dock 

inte själva lekplatserna förändrats. Oavsett stad, kommun eller län så ser de flesta lekplatserna 

ungefär likadana ut överallt. De finns fortfarande kvar i stort sätt alla typer av stadsmiljöer, 

detta trots att stadsbyggnadsideal, arkitektur, lagar och riktlinjer har förändrats. (Boverket 

2000: 56)  

 

En bra lekplats ska stimulera barns fantasi och där ska finnas plats för rollek och rörelselek. I 

en bra lekmiljö finns platser både för lek i grupp och för enskild lek och barnen ska känna sig 

trygga där. En bra lekplats är skyddat placerad men ändå med god kontakt med omgivande 

miljöer och ytor. En bra lekplats ska erbjuda leksnår, lekmaterial från natur och växter, 

lekmaterial som är formbart, möjlighet att utveckla motorik, goda möjligheter för vuxna att 

vistas, en lagom behaglig skala samt skönhet. (Sundell Isling 2001: 190-191) Lekplatsen som 

miljö i samhällsplaneringen missbrukas dock ibland av planerare och politiker. Vilket bland 

annat Eva Norén-Björn, författaren till Lekmiljörådets Lek, lekplatser och lekredskap, anser är 

oroväckande; 

 

”Tyvärr är det ofta så att lekredskapen sätts in som en slutlig fas i 

planeringen för att ge en illusion av att man räknat med och tänkt på 

barnen. När man ser hur lekredskapen missbrukas och sätts ut i långa 

enformiga rader totalt utan sammanhang med miljön i övrigt, kan man inte 

undgå att betrakta dem som monument över hur lite planerare och andra 

makthavare vet om hur barn fungerar.” (Boverket 2000: 55) 

 

Trots att lekplatsen ofta ses som lösningen för barnperspektivet i samhällsplaneringen är det 

vanligare att barn leker någon annanstans än i lekplatsen. Enligt Nic Nilsson vistas barnen 

mellan 10-20 % av sin utevistelse på lekplatsen medan ungefär 80 % av den tid de tillbringar 

utomhus görs någon annanstans i utomhusmiljön. (Nilsson, Intervju) Idag har samtidigt flera 

barn en kortare utevistelse och när de är ute och leker så leker barnen inte enbart på 
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lekplatserna, utan de leker där de är. (Nilsson 2002: 10) I Sverige finns därmed idag en 

övertro på lekplatsen och att barns lek uteslutande sker på lekplatsen. Nic Nilsson menar dock 

att lekplatsen med sina ställningar, gungor och organiserade lekredskap endast är 

vuxensamhällets ursäkt för att man inte klarat av att planera och bygga ett barnvänligt och 

barnanpassat samhälle. (Nilsson 2001: 148)  

 

Anledningen till att lekplatsen används under så liten del av barns utevistelse är enligt Nic 

Nilsson att barn vill röra på sig, upptäcka och undersöka. De organiserade lekplatserna blir 

därmed snabbt kända in i minsta detalj av barnen och stimulerar därmed inte barns nyfikenhet. 

(Nilsson 2001: 149) Samtidigt anpassar många kommuner sina lekplatser idag så att de ska 

vara säkra, därmed blir lekplatsen mindre utmanande för barnen. I själva verket bör en bra 

lekplats även innehålla ett visst kaos för att stimulera barns lärande. (Nilsson, Intervju) Enligt 

Lena Nyberg behöver dock inte säkerhet och utmaning stå i motsats till varandra, utan en 

lekplats kan vara säker och samtidigt utmanande för barn. Många av dagens lekplatser är 

däremot varken säkra eller tillräckligt utmanande för barn. (Nyberg 2001: 44)  

 

I samband med att allt fler lekplatser blir säkrare och därmed också ofta mindre utmanande 

och utvecklande för barn spelar naturen som en utmanande miljö en allt viktigare roll. Barn 

som har möjlighet att leka utomhus eller i naturnära miljöer är ofta i bättre fysiska kondition i 

form av styrka, koordination, balans, flexibilitet och har en bättre förmåga att fokusera och 

koncentrera sig. (Cele 2006: 48) En miljö som tillåter barnen att använda sina kroppar, genom 

att stimulera barns sinnen och uppmuntra fysisk interaktion och som samtidigt är något 

utmanande förefaller vara särskilt viktigt för barn. Det behöver inte vara miljöer som är 

särskilt skapade för eller anpassas till barn. Därmed behöver det inte vara slutna lekplatser 

med organiserad lekutrustning. ”Vanliga” miljöer i det offentliga rummet med bänkar, träd, 

gräs, stolpar, staket och så vidare kan således även fungera som bra lekmiljöer för barn. God 

tillgång till och rörlighet inom vardagens utemiljö är dock avgörande för barns möjlighet till 

utveckling och lek. (Cele 2004: 2)  

 

I en tidigare studie (Cifuentes Vargas 2009) om barnfamiljers utomhusmiljöer i 

småhusområdet Viksjö, Järfälla, fann jag att de kvaliteter i utomhusmiljön som har stor 

betydelse för användningen av utemiljön är närhet och tillgänglighet. Närheten till hemmet 

eller andra platser som används av familjer i vardagslivet såsom barnens förskola eller skola 

är den kvalitet som anses viktigast i utemiljön speciellt om området ska användas ofta. 

Tillgängligheten kan dock till viss del påverka vad som anses som nära eller ej. Om det är 

svårt och tar lång tid att ta sig till ett område trots att detta är i närheten anses ofta inte 

området som närliggande. Därmed tycks närhet och tillgänglighet höra nära samman med 

varandra och till viss del är närheten beroende av en god tillgänglighet. Tiden har således en 

avgörande roll i hur nära eller tillgänglig miljön uppfattas av barnfamiljer. (Cifuentes Vargas 

2009: 23) Närheten till barns vardagsmiljöer såsom hemmet, förskolan eller skolan påverkar 

således vilka typer av utomhusmiljöer som dagligen används av barn och barnfamiljer.  
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2.2.2. Leken på gatan och i det offentliga rummet 

Gatan och trottoaren är en miljö i staden som innehar både kvaliteten närhet och 

tillgänglighet. Gatan och trottoarens funktion för barns lek och barnuppfostran var även något 

som Jane Jacobs framhävde. Enligt Jacobs behöver barnen i staden många olika platser där de 

kan leka och lära. Samtidigt behöver de även en icke specialiserad utomhusmiljö kring 

hemmet där de kan leka, hålla till och skapa sig en uppfattning om världen. Det är denna icke 

specialiserade lek som kan äga rum på trottoaren och Jacobs menade att stadens livliga gator 

passar utmärkt för detta. (Jacobs 2005: 105) Trottoarerna är även lättillgängliga för barnen 

vilket ger utrymme för spontan lek. De plaskar i vattenpölar, ritar på trottoaren med krita, 

hoppar rep, åker rullskridskor, spelar kula, släpar ut sina leksaker, pratar, byter samlarkort, 

spelar boll, går på styltor, dekorerar lådbilar, plockar isär gamla barnvagnar, klättrar på 

räcken, springer fram och tillbaka och så vidare. Denna frihetskänsla av att kunna röra sig hit 

och dit på trottoaren är en del av lekens charm. (Jacobs 2005: 110) 

 

Den nödvändiga förutsättningen för dessa olika typer av spontana fritids- och lekaktiviteter är 

en omedelbart tillgänglig och intressant plats. Trottoaren får inte vara för smal i förhållande 

till de sammanlagda krav som ställs på den, därtill måste de vara en aning oregelbundet 

byggda för att få plats med leken. Samtidigt menade Jane Jacobs att det inte är någon mening 

med att planera för trottoarlek om inte trottoarerna även används för andra ändamål och av 

andra grupper och människor. Först när det finns en blandning av aktiviteter kan leken frodas, 

aktiviteterna behöver därmed varandra. Om trottoarerna är för smala, är rephoppning, den 

första leken som försvinner från gatan. Sedan försvinner rullskridskor, trehjulingar och 

vanliga cyklar. Ju smalare trottoarerna är, desto stillsammare blir därmed den spontana leken. 

(Jacobs 2005: 111)  

 

Trottoarer som är mellan nio eller tio meter breda tillåter nästan all typ av spontan lek och 

dessutom rymmer de träd och planteringar. Sex meter breda trottoarer utesluter oftast 

rephoppning men kan tillåta många av de andra spontana fritidsaktiviteterna. Ju populärare 

och mer levande en trottoar är och ju fler som använder den, desto bredare behöver den dock 

vara för att kunna fylla sina funktioner på ett bra sätt. (Jacobs 2005: 111-112)  

 

Även Nic Nilsson framhäver det offentliga rummet med gatan och trottoaren som en viktig 

miljö för barns lek. Detta då det är i just denna miljö som barn framförallt tillbringar sin 

utevistelse i, i det offentliga rummet och vägen till men framförallt vägen hem från skolan. 

Om det tar tio minuter att gå till skolan brukar det ofta ta ungefär en och en halv timme att gå 

hem från skolan. Under tiden barn går hem från skolan leker och utforskar de sin närmiljö. I 

Sverige är dock inte den offentliga miljön anpassad för barnen. (Nilsson, Intervju) Samtidigt 

offras trottoarbredden allt mer för bredare körbanor, då stadens trottoarer ofta enbart betraktas 

som utrymme för gångtrafik till och från bostaden. En följd av trottoarernas minskade storlek 

är att barnen ger sig ut i bilarnas körfält. Trottoaren och gatan ses därmed inte som ett element 

för säkerhet, folkliv och barnuppfostran. (Jacobs 2005: 112)  
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2.2.3. Trafikens hämmande för barns lek  

Flera föräldrar och barn uttrycker idag en oro över barns utomhusmiljö och gatan värderas av 

många inte längre som en säker plats att leka på eller att vara på. (Karsten 2005: 285) Bland 

svenska barn är trafiken det absolut största utomhushindret i staden medan i andra länder 

upplevs även andra faror såsom rädslan för ”fula gubbar” öka. Denna rädsla finns även i 

Sverige men det är framförallt trafiken som medför att barn inte får gå ensamma till skolan. 

(Björklid 2001: 95) Trafiken anses även vara ett problem för barnens liv, hälsa och utveckling 

och skapar såväl stress som oro bland barn och vuxna. Föräldrars, men även barnens egen, oro 

för att de ska skadas i trafiken leder därmed till minskad rörelsefrihet och vistelse i 

utomhusmiljön för barnen. (SOU 2003: 96)  

 

Därtill har den ökade personbilstrafiken medfört till barns ytterligare begränsning i 

utomhusmiljön. Barn är därmed mer bundna och beroende av sina föräldrar idag än förr. Att 

barn för några generationer sedan hade större frihet att leka i sin närmiljö är något som 

konstaterats i tidigare studier. (Björklid 2005: 143) Den främsta anledningen till detta är att 

biltrafiken har ökat. Att föräldrar idag övervakar sina barn allt mer och högre upp i åldrarna 

kan dock påverka barnets psykologiska frigörelse från föräldrarna. (Nordström 1994: 32) 

 

Föräldrar som bor i trafikseparerade områden är å andra sidan ofta mindre oroliga än de 

föräldrar som bor i trafikerade områden. (Björklid 2005: 147) För barnens del innebär de 

trafikseparerade stadsdelarna att de utsatts för färre olycksrisker. Inom stadsdelen kan barnen 

röra sig i stora miljöer utan att komma i kontakt med biltrafiken. Skolvägen, vägen till olika 

lekområden eller kompisar blir då riskfria ur trafiksynpunkt. Men området utanför den 

trafikseparerade stadsdelen, till exempel innerstaden eller olika fritidsaktiviteter, kan dock i 

stället bli svårtillgängliga på grund av avståndet eller en farlig väg. (Boverket 2000: 50) 

 

Förutom oron för att barnen ska skadas i trafiken, är även föräldrar bekymrade över de sociala 

konsekvenser som trafiken medför då det har blivit svårare för barn att spontant leka med 

kompisar. (Björklid 2005: 147) Trots att persontrafiken och oron för trafiken ökat har ändå 

antalet barn som omkommit i trafiken minskat det senaste decenniet. (Sandberg 2009: 12) 

Denna minskning av olycks- och dödsfall med oskyddade barn i västvärlden beror emellertid 

framförallt på att barnens självständiga rörelsefrihet samtidigt har minskat. (Björklid 2005: 

144) 

 

Säkerheten är även en kvalitet som påvisades vara ytterst viktig i barns utomhusmiljö i min 

tidigare studie. (Cifuentes Vargas 2009) Biltrafiken i den fysiska miljön har gjort 

utomhusmiljön osäker för barn och barnfamiljer. Osäkerheten för barn i närheten av 

utomhusmiljöer vid stora trafikerade vägar hindrar således barnfamiljer och barn från att 

använda dessa typer av miljöer. Osäkerheten med bilvägar är dock till viss del beroende av 

barnets ålder. Småbarn anses inte lika utsatta av trafiken av föräldrar då de kan sätta barnet i 

vagnen tills föräldern känner sig trygg och vågar ta ut barnet ur vagnen. Därmed påverkar 

trafiken hur mycket barnet får och kan röra sig fritt utomhus. Samtidigt undviks de miljöer 

som anses vara farliga av barnfamiljer. Det är därför viktigt att föräldrarna känner trygghet 
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och säkerhet i den utomhusmiljö de använder tillsammans med sina barn. (Cifuentes Vargas 

2009: 24)  

 

Till viss del kan ändå denna osäkerhet minskas genom tillgång till bra gång- och cykelvägar, 

trafikseparering eller lägre fordonshastigheter och skyltar med uppmaningar om varsamhet 

vid vägar och områden där barn rör sig. (Sandberg 2009: 3) Istället för att barn ska anpassa 

sig till trafiken bör trafiken anpassas till barnen. Trots att trafiksepareringen har blivit 

kritiserad och ifrågasatt så är den ur trafiksäkerhetssynpunkt att föredra för barn. För vuxna 

har dock trafiksepareringen medfört en del problem och trafiksepareringen har framförallt 

kritiserats för att skapa oattraktiva miljöer som upplevs som otrygga att röra sig i. (Nilsson 

2002: 60)  

 

Enligt Nic Nilsson är en barnvänlig miljö en trafikfri miljö. Trafiksepareringen är således en 

princip som bör hållas fast vid och utvecklas vidare i samhällsplaneringen. En negativ effekt 

med trafiksepareringen är dock att barnen avskiljs mer från vuxenvärlden då de vuxnas 

frånvaro ökar i barnens utemiljö. Ett alternativ till trafikseparering är gågatan eller 

gångfartsområden. (Nilsson 2002: 37) Gågatan eller gångfartsområdet, tidigare gårdsgatan, är 

ett område där all trafik sker på de gåendes villkor. Enligt Trafikförordningen 8 kap. 1 § får 

fordon således inte föras med högre hastighet än gångfart, de får inte parkeras på någon annan 

plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

I gångfartsområden avskiljs därmed inte barnen från de vuxna då bilen fortfarande får vara i 

området dock måste bilföraren anpassa sig till de gående och följaktligen till barnen.  

 

Dagens utemiljöer i städerna är därmed inte tillräckligt tillgängliga eller attraktiva för barn 

och ungdomar. Den ökade biltrafiken är en anledning till detta samtidigt kan man fråga sig 

om barn idag kanske föredrar att sitta inne och leka med datorer eller andra tekniska spel 

istället för att gå ut och leka? I sådana fall finns det inte något tryck på att lekplatserna ska 

vara mer spännande, att idrottsplatserna ska vara mer öppna och tillgängliga för unga och att 

utemiljön ska planeras som lekmiljö för barn. Eller är det så att lekplatserna, idrottsplatserna 

och utemiljön är så oattraktiva att barn och unga inte går dit? (Nyberg 2001: 44) 

2.3. Barns delaktighet i samhällsplaneringen 

Historiskt har de vuxnas villkor varit styrande medan barnen varit beroende av de vuxna. 

Först under senare delen av 1900-talet förändrades synen på barn och barns rättigheter. Synen 

på barndomen som enbart är en förberedelse inför vuxenlivet har försvunnit. Idag ses barn 

som enskilda individer och barndomen i sig ses även som värdefull. (Boverket 2000: 53) 

2.3.1. Barns rätt i planeringen                 

Demokrati, medborgarinflytande och samhällsplanering förutsätter varandra. I Sverige ges 

medborgarna formellt sett stora möjligheter till inflytande och delaktighet i 

samhällsplaneringen genom bland annat samråd. Trots detta är inte medborgardeltagandet 

stort och speciellt inte bland barn och ungdomar. Barns och ungas begränsade inflytande kan 

därmed ses som en del av ett större problem kring bristande medborgarinflytande i 

samhällsplaneringen. Det finns dock specifika hinder och restriktioner för barn och ungdomar 



19 | S i d a  

 

i samhället som begränsar just deras möjligheter till delaktighet. Framförallt handlar det om 

vuxnas attityder och förhållningssätt till barn. Samhällsplaneringen ska emellertid inbjuda 

barn och unga till att ta initiativ till förbättringar av deras närmiljö. (Boverket 2000: 145) 

2.3.1.1. Barnkonventionen 

År 1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Konventionen utgår från att 

barndomen i sig har ett eget värde och är således inte enbart en förberedelse för vuxenlivet. 

Den bygger på följande fyra huvudprinciper: att barnet har rätt till likvärdiga villkor, att 

barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, att barnet har rätt till liv och utveckling samt att 

barnet har rätt att säga sin mening och att få den respekterad. Konventionen tillskriver därmed 

barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Bland 

barnkonventionens 54 artiklar är framförallt artikel 3 och artikel 12 intressanta när det gäller 

barns möjlighet till påverkan och medverkan i samhällsplaneringen. (Boverket 2000: 27-28)  

Enligt artikel 3 ska barns bästa alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 

Detta omfattar alla åtgärder som vidtas på olika nivåer i samhället där barn på något sätt 

berörs. Barns bästa handlar således såväl om barns sociala och familjerättsliga förhållanden 

såsom åtgärder som rör samhälls- och trafikplanering, kultur och fritid samt barnets påverkan 

av media, utbildning, välfärd och hälsa. I beslutsprocesser ska därmed staten eller de som 

delegerats beslutsrätt alltid försäkra sig om att barnets bästa har redovisats. Om någonting 

annat väger tyngre än just barnets bästa ska detta motiveras och redovisas. Konsekvenserna av 

olika beslutsalternativ som påverkar barn bör därmed analyseras före viktiga beslut. (Boverket 

2000: 29) 

 

Artikel 12 betonar barns rätt att göra sig hörd och att få sina åsikter respekterade. Barn har 

därmed rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet och dessa ska respekteras 

och ges betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. (Boverket 2000: 29) FN-

kommittén har betonat att även mycket små barn har åsikter och att det är myndigheternas 

ansvar att utveckla metoder för att också dessa barn hörs innan beslut tas som påverkar barn. 

(Nilsson 2002: 64) Barn ska därmed särskilt beredas möjlighet att höras, detta kan ske direkt 

eller genom en företrädare. Rätten för barnet att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

barnet är ett av barnkonventionens mest väsentliga budskap då den tydliggör barnet som 

subjekt med en egen mening som ska respekteras. FN:s barnkommitté har således slagit fast 

att staternas ansvar att förverkliga artikel 12 inte får vara beroende av ekonomiska resurser. 

(Boverket 2000: 29-30) 

 

Sveriges regering och riksdag har uttryck en klar politisk vilja att följa barnkonventionen och 

aktivt förverkliga dess intentioner. Som en del av förverkligandet är det viktigt att den 

nationella lagstiftningen är i enlighet med barnkonventionen. Flera ändringar har därmed 

gjorts för att anpassa lagstiftningen till barnkonventionens krav, bland annat i utlänningslagen, 

föräldrabalken och socialtjänstlagen. Därmed är barnkonventionens grundprinciper svensk lag 

inom vissa samhällsområden. (Boverket 2000: 30)  

 

År 1993 tillkom Barnombudsmannen som en följd av att Sverige antog barnkonventionen. 

Barnombudsmannen är en statlig myndighet vars uppgift är att bevaka frågor som angår barns 
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och ungdomars rättigheter och intressen. (Boverket 2000: 31) Barnombudsmannen företräder 

därmed barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barns 

rättigheter, barnkonventionen. Myndigheten bevakar hur barnkonventionen följs i samhället 

och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. 

(Barnombudsmannen 2011a) Kommuner och landsting ansvarar för de flesta frågor som 

direkt berör barn och ungdomar i Sverige, det är därför viktigt att de utgår från 

barnkonventionen i deras arbete. Därmed är det arbetet på regional och lokal nivå som 

framförallt avgör hur väl Sverige arbetar efter barnkonventionens principer och krav. Det är 

landstingets eller kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla styrelser, 

nämnder, förvaltningar och bolag följer det som står i barnkonventionen. Politikerna bör även 

utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för 

hur arbetet ska utvärderas. (Barnombudsmannen 2011b) Samtidigt har barnombudsmannen en 

annan viktig uppgift vilket är att delta i samhällsdebatten och att påverka beslutsfattares och 

allmänhetens förhållningssätt i angelägna frågors som rör barn och ungas rättigheter och 

intressen. (Barnombudsmannen 2011a)  

 

Det är dock inte enbart barnkonventionen som betonar barns deltagande i och påverkan av 

miljömässiga, sociala och kulturella frågor. Agenda 21 fokuserar på hållbar utveckling och 

människors delaktighet i beslutsfattandet. (Cele 2006: 11) Kapitel 25 i Agenda 21 behandlar 

särskilt barns och ungdomars roll för hållbar utveckling. För att Agenda 21 ska lyckas i ett 

långt perspektiv är det avgörande att barn och ungdomar får delta i genomförandet av 

programmet. Barn är särskilt utsatta för effekterna av miljöförstöring, de är mycket medvetna 

om miljön och det är även de som i framtiden ska leva och bo på i denna miljö på jorden. 

Därmed är det ytterst viktigt att barns särskilda intressen på miljö- och utvecklingsområdet 

beaktas. I kapitlet anges även mål för att regeringarna bör vidta åtgärder för att säkerställa 

barns överlevnad, skydd och utveckling. (Boverket 2000: 31) 

2.3.1.2. Plan- och bygglagen 

Från och med den 2 maj 2011 trädde en ny och enklare Plan- och bygglag (2010: 900) ikraft 

och ersatte därmed lagstiftningen från 1987 och 1994. Plan- och bygglagen innehåller såsom 

tidigare bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Enligt 1 kap. 1 

§ syftar bestämmelserna till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer.  

 

I och med att Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990 åtog vi oss att se till barnets 

bästa, även vid planläggning, nybyggnad eller ombyggnad. I Plan- och bygglagen (PBL) finns 

därmed vissa bestämmelser angående barns miljö. Enligt 2 kap. om allmänna och enskilda 

intressen 3 § ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 

klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden, bland annat främja en från 

social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. 2 

kap. 7 § forsätter med att vid planläggning ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i 

nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns: gator och vägar, torg, 
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parker och grönområden, lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt 

möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.  

 

I 8 kap. 9 § fastställs därtill att en obebyggt tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på 

platsen. Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder 

eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på 

tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor yta som är lämplig för lek och utevistelse. 

Om det dock inte finns tillräckligt med utrymmer för att ordna både friyta och parkering ska 

friyta ordnas i första hand. Enligt 8 kap. 15 § ska även denna anordning i sådana fall hållas i 

sådant skick att den fyller sitt ändamål. Lekplatser och fasta anordningar på lekplatsen ska 

därmed enligt denna paragraf underhållas så att risken för olycksfall begränsas. Därmed 

behandlas framförallt barns utemiljö i form av platser för lek i Plan- och bygglagen, det finns 

dock inte några direkta regler för hur utemiljön ska byggas eller utformas för att anpassas till 

barnen. Samtidigt har lagen vaga uttryck som ”lämpliga platser för lek” och ”tillräckligt stor 

yta som är lämplig för lek”. Vad som är lämpligt eller ej och vad som är tillräckligt eller ej 

blir därmed en bedömningsfråga i Plan- och bygglagen.  

 

Enligt 5 kap. 12 § i Plan- och bygglagen ska samråd syfta till att få fram ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. När kommunen tar 

fram ett program eller ett förslag till detaljplan ska dock kommunen enligt 5 kap. 11 § enbart 

samråda med de kända sakägare och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende 

som berörs. Trots att barn därmed har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem sker detta 

sällan i praktiken. Under 1990-talet och framåt har planeringen dock fått en bredare syn i 

syfte att nå ett mer hållbart samhälle och ett bättre vardagsliv för de som bor där. 

Utvecklingen har således gått från en mer uppifrånstyrd samhällplanering till mer av 

delaktighet och samverkan. Erfarenheter visar dock att kommunernas arbete för ökad 

delaktighet ofta sköts av en enstaka person i kommunen. (Boverket 2000: 90)  

 

I regeringens proposition (Prop. 1997/98: 182), ”Strategi för att förverkliga FN:s konvention 

om barnets rättigheter i Sverige”, föreslås att Plan- och bygglagen och annan lagstiftning 

gällande samhälls- och trafikplaneringen ska ses över i syfte att stärka barnets ställning och 

inflytande i samhällsplaneringen. Detta kan göras i Plan- och bygglagen genom att ställa krav 

på att det både i underlaget för och i själva beslutet framgår på vilket sätt barnens intressen 

har tagits hänsyn till. I den nya Plan- och bygglagen har barns tillgång till lämpliga platser för 

lek delvis förtydligats men annars har barnens roll i planeringen och den byggda miljön inte 

förstärkts i lagen.  

 

I Norge däremot behandlas barnperspektivet mer ingående i den norska plan- och bygglagen 

samt i särskilda riktlinjer för hur arbetet med att tillvarata barnens intressen i 

samhällsplaneringen ska göras. (Prop. 1998: 30) I den norska plan- och bygglagen § 2 

fastställs att vid planläggning eller lov ska det läggas speciellt stor vikt vid att säkra barns 

goda uppväxtvillkor. (Almhjell 2001: 178) Varje kommun har därmed i uppdrag att göra ett 

program som behandlar barns och ungas uppväxtvillkor. I byggnadsnämnden i varje kommun 
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i Norge ska det därtill finnas en person som granskar alla planer ur barnperspektivet. (Prop. 

1998: 30) Samtidigt i Norges rikspolitiska riktlinjer för att styrka barns och ungas intressen i 

planläggningen ska det enligt kraven på fysisk utformning i närmiljön finnas areal där barn 

kan utveckla sig och skapa sig sin egen lekmiljö. (Almhjell 2001: 177) 

 

De kommunala planerarna och politikerna har därmed en nyckelroll då de kan ge barn och 

ungdomar möjlighet till inflytande i samhällsplaneringen. Det är därför viktigt att de får se 

vad barn och ungdomar kan tillföra planeringen och att de då kan inse vilka kvaliteter barns 

medverkan kan ge i planeringen. (Boverket 2000: 90) Vid planläggning bör därmed planerare 

och politiker, innan beslut tas, fråga sig huruvida det är bra ur ett barnperspektiv. Att 

ytterligare ett perspektiv ska beaktas i planeringen uppskattas dock inte av alla. (Nyberg 2001: 

47) Samtidigt krävs det tid om barn och unga verkligen ska få möjlighet till inflytande. Det 

krävs tydlighet gentemot barnen om vad som är möjligt att uppnå så att inte förväntningar 

skapas som sedan inte går att uppfylla. Det krävs att man möter barnen och ungdomarna på 

deras villkor, vid tidpunkter som passar dem. Samt det krävs att planerare och politiker söker 

upp barnen och ungdomarna på de platser som de använder. (Boverket 2000: 90-91)  

 

För att barn ska kunna vara delaktiga i planeringen krävs dock bra metoder, detta erhålls 

genom att skapa förståelse för hur barn upplever sin omgivning och hur dem kommunicerar 

detta. Men det är även viktigt att få en förståelse för vad barn kan bidra med i planeringen och 

hur de kan göra detta. Det är därmed viktigt att skapa sig en förståelse för barns upplevelse av 

rum, hur de fysiskt använder platser, de sinnliga och kognitiva erfarenheterna och det sociala 

samspelet mellan människor samt mellan barn och platser. (Cele 2006: 10) Detta då barns och 

ungas inflytande är den viktigaste faktorn för att skapa en bättre miljö och bättre städer. 

(Nyberg 2001:46) 

2.3.2. Barnperspektivet i planeringen 

De enskilda kommunerna avgör i väldigt stor utsträckning själva i vilken mån de vänder sig 

till barn och ungdomar för att inhämta deras kunskaper och synpunkter. Barns inflytande och 

deltagande i planeringen skiljer sig således mellan olika kommuner. (Boverket 2000: 146) 

Begreppet barns deltagande används ofta i samband med olika projekt. Detta är dock 

vilseledande då större delen av deltagande projekten i själva verket egentligen är 

samrådsprojekt. I samrådsprojekt uppmanas barn att ge sina åsikter och erfarenheter kring 

frågor som engagerar dem. Denna information bearbetas sedan av vuxna och barnens funktion 

i sådana projektet är således enbart att bli hörda. I deltagande projekt bör barn däremot även 

involveras aktivt i att göra förändringar i den fysiska miljön. (Cele 2006: 30) 

 

Roger Hart menar att barn redan i tidig ålder är intellektuellt kompetenta att samarbeta med 

vuxna, om barnet även är rätt motiverat kan denne också klara av att genomföra mer 

komplexa projekt men då med hjälp av en vuxen. Därmed ställs högre krav på vuxnas 

kunskap och medvetenhet samt förmåga att vara lyhörd och att finna metoder som ökar barns 

vilja att tala om olika ämnen. (Hart 1992: 31) Enligt Hart finns det olika steg eller nivåer som 

uppmäter delaktigheten, detta illustreras i deltagandestegen. Deltagandestegen har åtta steg 

som är indelade i två kategorier. De tre nedersta stegen omfattar i verkligheten inget 
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deltagande, utan är då barnen används som ett medel av vuxna. De fem översta stegen 

innefattar dock ökande grad av deltagande. (Hart 1992: 8) Roger Hart menar emellertid att 

barn inte behöver vara högst upp i deltagandestegen. Utan det är mer viktigt att barn inte 

används som ”dekoration”, som ett medel, i projekt och att barnen fritt kan välja hur mycket 

de vill delta. (Hart 1997: 42-44) 

 

I en del projekt har det dock visat sig att barns närvaro är efterfrågad men att deras åsikter 

varken värderas eller beaktas. Barns deltagande omfattar därmed inte enbart barns rättigheter 

att delta i projekt utan även att när de deltar i projekt faktiskt förstå barnen och att ta barnens 

synpunkter i beaktande på allvar. Barns förmåga att delta i planeringen och olika projekt är 

samtidigt inte enbart beroende av vuxnas vilja att lyssna utan det är även beroende av hur 

vuxna tolkar vad barn kommunicerar. Denna tolkning påverkas i sin tur av vuxnas värderingar 

samt på deras inställning till barn. (Cele 2006: 31)    

2.3.2.1. Barnplan 

I regeringens proposition (Prop. 1997/98: 182), diskuteras hur barns och ungdomars 

inflytande och delaktighet kan utvecklas. Barnplaner är en metod för att bevaka barns och 

ungdomars intressen vid beslutsfattande i landsting och kommuner. I barn- och 

ungdomsplaner ska den långsiktiga inriktningen av barn- och ungdomspolitiken beskrivas. 

Det är det samlade dokumentet för hur man vill att barnperspektivet ska utvecklas. Därtill 

behövs system för uppföljning av barnplaner så att de inte enbart blir en ”skenproduktion”. 

Barnbilagor till bland annat budgeten är en metod som används för att sammanfatta den 

aktuella politiken ur ett barnperspektiv. Barnkonsekvensanalyser eller barnchecklistor är en 

annan metod som används av flera kommuner för att koppla enskilda beslut till barn- och 

ungdomsplanen. (Prop. 1998: 20-23) 

2.3.2.2. Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensbeskrivningar eller barnkonsekvensanalyser analyserar konsekvenserna av ett 

beslut för barn och följer upp att barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Det är 

således en analys av hur beslutet kan komma att påverka, eller inte påverka, barn och unga. 

Med hjälp av dessa konsekvensanalyser möjliggörs beslutsfattarna ”att tänka efter före” och 

därmed ökas möjligheten att förekomma ett besluts negativa påverkan på barn och unga 

snarare än att efterkomma det. (Björklid 2007: 130) Dessa analyser bör framförallt gälla 

budgetbeslut, lagstiftning samt beslut som berör den fysiska miljön. (Prop. 1998: 25) Idag gör 

en del kommuner barnkonsekvensanalyser vid planering av framförallt nya bostadsområden. 

Trots att dessa analyser görs så är det inte säkert att de implementeras eller beaktas i 

planeringen. Nic Nilsson menar därmed att flera av dessa projekt snarare är schablonartade 

och politisk korrekta projekt än att de i verkligheten används i planeringen. (Nilsson, Intervju) 

2.3.2.3. Barnchecklista 

Såsom barnkonsekvensanalyser är barnchecklistan ett hjälpmedel inför beslut som påverkar 

barn och ungdomar. Barnchecklistan består vanligtvis av ett formulär med frågor som ska 

besvaras och detta formulär ska följa ärendet från början till slut. Om en fråga besvaras 

negativt ur ett barnperspektiv bör en barnkonsekvensanalys genomföras för att granska 

följderna. (Boverket 2000: 136)  



24 | S i d a  

 

2.3.2.4. Barnspår 

Barnspår är en metod för att dokumentera barns markanvändning. Genom att rita på en karta 

visar barn och ungdomar hur de använder marken i närområdet. Därigenom får 

vuxensamhället reda på vilka områden som barnen använder och för vad, det vill säga platser 

som har ett brukarvärde för barnen. Barnens registreringar visar dock enbart 

markanvändningen här och nu, idag. Därför är det viktigt att barnens registreringar 

kompletteras med de yrkesverksamma planerarnas dokumentation av lämpliga områden för 

lek och allmänna mötesplatser i framtiden. Samtidigt kan denna metod även användas för att 

kartlägga skolors, förskolors, daghems, fritidsgårdars och fritidskubbars användning av 

närområdet, men då är det lärarna och pedagogerna som gör registreringarna. (Almhjell 2001: 

170-171)  
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3. Metod och genomförande 
För att säkerställa kvalitativ noggrannhet vid genomförande av studier och forskning bör 

följande fyra kriterier eftersträvas; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftande. 

För kriterier trovärdighet bör studien omfatta tillförlitlig representation av erfarenheter. Olika 

människor har dock olika erfarenheter, därmed finns det inte enbart en verklighet utan flera 

verkligheter som vi själva mentalt har konstruerat. För att behandla de olika erfarenheterna 

och verkligheterna i studien är det viktigt att forskaren är medveten om olika metoder och hur 

valet av metod påverkar resultatet och bilden av verkligheter. (Baxter & Eyles 1997: 512-515) 

Genom att använda flera olika metoder kan olika erfarenheter erhållas, därigenom kan ett 

fenomen säkerställas vilket förstärker resultatets validitet och reliabilitet. Att på detta vis 

använda flera olika metoder för att säkerställa ett resultat benämns som triangulering. 

(Gustavsson 2004: 213) Detta är dock en av flera olika tillvägagångssätt som används vid 

forksning. 

 

Överförbarhet refererar till i vilken grad resultatet ryms inom sammanhang utanför studien, 

hur delar av den forskning som gjorts i ett sammanhang kan överföras till andra. För att kunna 

uppnå detta bör forskaren noggrant beskriva hur studien har genomförts, därigenom kan 

således andra genomföra samma studie och ska då få fram samma resultat. Pålitlighet 

hänvisar till rimligheten i studien. Det finns därmed företeelser som kan påverka en studies 

pålitlighet. För att förhindra ett ifrågasättande av studiens pålitlighet är det bland annat viktigt 

att studien granskas väl, att data som insamlas är mekaniskt registrerad och att flera forskare 

är delaktiga i studien. Bekräftelse refererar till att studiens resultat ska baseras på insamlat 

material och data. Det är ytterst viktigt att forskaren inte påverkar resultatet, studien ska 

därmed inte ledas av forskarens egna åsikter eller motiv. (Baxter & Eyles 1997: 515-517) 

Dessa fyra kriterier har beaktats vid genomförandet av denna studie. I detta kapitel redovisas 

de därmed som en del av beskrivningen av studiens metoder och tillvägagångssätt.   

3.1. Metodbakgrund 

Denna studie utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen som bygger på tolkning och 

förståelse snarare än kausalsamband och förklaring. (Gustavsson 2004: 12-14) Den 

vetenskapliga metod som används är kvalitativ fallstudie med ett reflekterande 

förhållningssätt. Detta innebär att teori och empiri ständigt jämförs, tolkas och återspeglas i 

förhållande till varandra. Analysen sker således genom förståelse och tolkning av insamlat 

material och data i studien. (Alvesson & Sköldberg 1994: 42) För denna studie spelar min 

tolkning av teori och empiri en viktig roll i det slutiga resultatet. Samtidigt är studiens ämnen 

något som jag är intresserad av, detta märks bland annat då mitt kandidatexamensarbete 

(Cifuentes Vargas 2009) behandlade småbarnfamiljers utomhusmiljö i planeringen. Därmed 

kan min förförståelse och kunskap i ämnet för studien haft påverkan på resultatet. 

(Gustavsson 2004: 75) Genom att jag har varit medveten om detta och att jag städigt beaktat 

detta under studiens gång så minimeras dock risken för påverkan.  

 

En kvalitativ metod används då studien är explorativ och syftar till att få djupare kunskap av 

ämnet och problemet. Den kvalitativa fallstudiemetoden används för att upprätthålla 

forskningen samtidigt som det specifika fallet ger empirisk data som kan analyseras, tolkas 
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och generaliseras till ett vidare sammanhang. Även om den kvalitativa studien görs inom ett 

mindre urval kan således slutsatser göras som även gäller för hela eller stora delar av 

populationen. (Gustavsson 2004: 115-118) Därutöver möjliggör den kvalitativa fallstudien en 

fördjupad studie vilken även anses som väsentligt för denna studie så att syfte och 

frågeställningarna kan identifieras och analyseras.  

 

Fallstudier som metod har dock fått kritik för att vara för bundna till det specifika fallet eller 

platsen och att det därmed kan vara svårt att göra generaliseringar. Det specifika fallet kan 

emellertid vara exempel på ett mycket bredare och generellt fenomen. (Flyvbjerg 2004: 424) 

Både Flyvbjerg och Gustavsson menar således att det är möjligt att generalisera utifrån ett 

enskilt specifikt fall. Forskarens närhet till fallstudien som en verklig situation med 

detaljerade och generella kunskaper är samtidigt viktig för utvecklingen av en nyanserad bild 

av verkligheten. (Flyvbjerg 2006: 76-77) 

 

I denna fallstudie har en kombination av olika tillvägagångssätt valts. Därmed har både 

kvalitativa och kvantitativa metoder används för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Oftast brukar en huvudinsamlingsmetod användas som sedan kombineras 

eller kompletteras av andra metoder för att till viss del minska bortfallet. (Dahmström 2005: 

100) I detta fall anses dock de olika metoderna vara lika värdefulla och det finns således inte 

enbart en huvudinsamlingsmetod. Anledningen till användandet av olika metoder är att de två 

perspektiven, barn och planerare, är två olika grupper med olika erfarenheter och 

förutsättningar. För denna studie har det således varit viktigt att anpassa metoden så att 

respektive perspektiv, grupp, får möjlighet att uttrycka sig rättvist. Fördelen med att på detta 

vis kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder är enligt Holme och Solvang att de olika 

svaga respektive starka sidorna i metodverktygen ofta tenderar att jämna ut varandra. (Holme 

& Solvang 1997: 85)  

3.2. Metoder för studerande av planerarnas perspektiv 

För att skapa en förståelse för planerarnas visioner av staden och deras syn på barns 

delaktighet i den samtida planeringen har framförallt tre olika typer av metoder använts. De 

metoder som har använts är litteraturstudie, elektronisk enkätundersökning samt intervju. 

Genom dessa metoder har planerarnas perspektiv studerats på olika nivåer. 

3.2.1. Litteraturstudie  

Litteraturstudier används framförallt i samband med eller som en del av den egna studien och 

i den finns omfattande hänvisningar till relaterad forskning samt teorier inom det specifika 

ämnet. I litteraturstudien identifieras teorier och tidigare forskning inom området som sedan 

appliceras på den egna empirin genom ständig jämförelse och analysering. Därmed fungerar 

litteraturstudien ofta som en drivkraft i det egna arbetet. (Ridley 2008: 2-3) I framförallt 

inledningen av uppsatsarbetet genomfördes en litteraturstudie för inhämtande av kunskap om 

bland annat planeringsteorier och visioner av staden, barns miljö i staden samt barns 

delaktighet i samhällsplaneringen.
1
 Denna kunskap har hämtats från framförallt tryckt 

litteratur och forskningsartiklar. Att göra en litteraturstudie ansågs relevant i denna studie för 

                                                 
1 Se kapitel 2 Forskningsbakgrund. 
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att få en bakgrund och förståelse för det specifika ämnet. Planeringen av staden med olika 

teorier och visioner av staden såväl förr som idag behandlar även planerarnas perspektiv på en 

generell nivå, såväl internationellt som nationellt. Detta generella perspektiv anses väsentligt 

då det är olika visioner och ideologier som har styrt tidigare planerare, som styr dagens 

planerare och som i framtiden antagligen även kommer att styra nya planerare.  

3.2.2. Elektronisk enkätundersökning 

För att kartlägga kommuners arbete med barn i samhällsplaneringen genomfördes en 

elektronisk enkätundersökning med Stockholms läns kommuners planenhet, 

stadsbyggnadskontoret eller andra liknande kontor som behandlar planfrågor. Torsdagen den 

28 april skickades således ett informationsmejl om enkätundersökningen med länkadress till 

Stockholms läns 26 kommuners planavdelningar/enheter. För att minska undersökningens 

bortfall skickades även två påminnelsemejl den 10 maj respektive den 13 maj.
2
 (Gustavsson 

2004: 326) Totalt besvarade 18 kommuner den elektroniska enkätundersökningen, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på nästan 70 %. Trots det faktum att inte alla kommuner 

genomfört enkätundersökningen, anses svarsfrekvensen vara tillräcklig för att göra generella 

slutsatser av resultatet för Stockholms län.  

 

Syftet med enkätundersökningen var att undersöka och kartlägga kommunernas arbete med 

barn i samhällsplaneringen samt hur tjänstemän ser på den egna kommunens arbete med 

barnperspektivet i den kommunala planeringen. Enkätundersökningen omfattade totalt åtta 

frågor med såväl slutna som öppna frågor, därmed har en blandning av kvantitativa och 

kvalitativa frågor används i metoden.
3
 Att på detta vis kombinera såväl kvantitativa som 

kvalitativa frågor har gjorts för att få en mer allsidig bild av kommunernas arbete, tillsammans 

med och/eller för, barn i samhällsplaneringen.  

 

För att komplettera enkätundersökningen genomfördes även en telefonintervju med en 

planarkitekt i Solna Stad, vilket redogörs i nästa stycke. Valet av att utföra en elektronisk 

enkätundersökning för att kartlägga barnperspektivet i kommunernas arbete i Stockholms län 

gjordes i och med studiens omfattning. Om det hade funnits obegränsat med tid hade det dock 

varit intressant att utföra kvalitativa samtalsintervjuer med alla Stockholms läns kommuner 

för att på så vis skapa en djupare förståelse av tjänstemännens uppfattningar och kunskaper i 

ämnet. (Esaiasson et. al. 2007: 255) Det skulle även ha varit intressant att genomföra 

enkätundersökningen med Sveriges alla kommuner och att komplettera detta med en del 

samtalsintervjuer för att på så vis få ett nationellt perspektiv. Utifrån detta skulle då olika 

kommuner och regioner kunna jämföras och därigenom erhålla lärdomar av varandras arbete 

av barnperspektivet i samhällsplaneringen.  

3.2.3. Intervju 

En telefonintervju har genomförts med en planarkitekt i Solna Stad för att komplettera 

enkätundersökningen samt för att ställa frågor gällande det specifika fallstudieområdet. I 

                                                 
2 Se bilaga 1 Informationsmejl om enkätundersökningen samt bilaga 2 och 3 Påminnelsemejl.   
3 Se bilaga 4 Elektronisk enkätundersökning samt kapitel 4.1. ”Kommunernas arbete med barn i planeringen”. 
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denna studie är informanten eller respondenten, den intervjuade, inte själv studieobjektet utan 

ses som representant för studieobjekten med erfarenhet inom området. (Esaiasson et. al. 2007: 

257-258) Därmed är det den intervjuade personens egenskap och titel som planarkitekt på 

Solna Stad som är intressant i detta fall.  

 

Då den planarkitekt som varit ansvarig för planeringen av Järvastaden inte längre arbetar på 

kommunen, hänvisades mina frågor om fallstudieområdet till projektledaren för Järvastaden 

AB. Denne i sin tur hänvisade mig till marknadschefen för Järvastaden AB som arbetat med 

barnfrågor/barnperspektivet vid planeringen av Järvastaden. Under drygt en månads tid har 

jag försökt ta kontakt med denna person men tyvärr har varken mina samtal, meddelanden 

eller mejl besvarats. Detta kan delvis ha påverkat resultatet då en intervju med ansvariga för 

Järvastaden hade kunnat skapa en djupare förståelse för de visioner som varit styrande i 

planeringen av området. Dock bekräftar detta tidigare erfarenheter om att ökad delaktighet, 

framförallt för barn, ofta sköts av en enstaka person i kommunen. (Boverket 2000: 90) 

Systemet är således bräckligt och visar även på hur integrerat eller snarare bristen på 

integrering av barnperspektivet i samhällsplaneringen.  

 

För att ändå få en förståelse för de visioner och perspektiv som varit styrande i planeringen av 

Järvastaden har en dokumentstudie gjorts. Informationen har framförallt hämtats från 

Järvastaden AB hemsida, Solna Stads hemsida samt dokument såsom den fördjupade 

översiktsplanen för Västerjärva-Ulriksdal, gestaltningsprogrammet för Järvastaden, 

detaljplanen för kvarteret Staben samt detaljplanen för kvarteret Grönlingen.  

3.3. Metoder för studerande av barnens perspektiv 

För att skapa en förståelse för barnens visioner av staden samt hur barnperspektivet behandlas 

i den samtida planeringen har framförallt tre olika typer av metoder använts. De metoder som 

har använts är workshop, gåtur samt samtalsintervju. Genom dessa metoder har barnens 

perspektiv studerats på olika nivåer. Vid valet av metod för denna del av studien var det 

viktigt att metoden erbjöd både kreativa och interaktiva element. Anledningen till detta var 

framförallt att barn engagerar sig då mer i arbetet. (Cele 2006: 65) 

 

Barn har dock mycket svårare än ungdomar och vuxna att artikulera och formulera sig 

språkligt, därför är det också ofta just ungdomar som får ta plats och göra sig hörda i olika 

dialog- eller delaktighetsprojekt. (Lundström & Nordström 2001: 10) De barn som deltagit i 

denna studie gick i fjärdeklass och var således mellan tio och elva år. Trots att barn i denna 

ålder inte har samma språkliga kunskaper som ungdomar och vuxna är det ändå en ålder då 

barnen kan kommunicera och uttrycka sig tydligt. (Cele 2006: 64) Anledningen till att jag 

valde att studera barn i denna åldersgrupp var således att barnen uppnått en ålder där de kan 

kommunicera tydligt, samt det faktum att barn i denna ålder ofta har god förmåga att ge 

uttryck för sina uppfattningar och ge reflektioner om sin egen närmiljö. Vid denna ålder 

tillbringar barn även mycket tid i det nära grannskapet och börjar alltmer röra sig ute på egen 

hand. Därmed är det framförallt dessa barn som påverkas av hur närmiljön är utformad. 

(Boverket 2000: 20)  
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3.3.1. Workshop 

För att skapa en förståelse av vilka kvalitéer och funktioner som värdesätts av barn i stadens 

miljö genomfördes en workshop på en fritidsgård i närheten av fallstudieområdet. Idéen om 

att använda workshop som metod för denna studie erhölls i samband med en kurs om 

framtidsstudier vid Kungliga tekniska högskolan där vi studenter fick medverka i en 

workshop om mattrender. Inspiration har således hämtats från denna workshop och 

därigenom påverkat utformningen av min egen workshop. Metoden workshop är ett slags 

idéseminarium där en, mindre eller större, grupp människor samlas för att diskutera och 

utarbeta idéer.  (Börjeson et. al. 2005: 26-27)  

 

Workshopen genomfördes onsdagen den 27 april på fritidsgården Torpet i Solna Stad. 

Dessförinnan, närmare bestämt den 15 april skickades ett informationsmejl om uppsatsen och 

syftet med workshopen ut till de föräldrar som hade sina barn skrivna på fritidsgården.
4
 Totalt 

deltog tio barn i workshopen i åldern tio till elva år, tre utav barnen var pojkar medan sju var 

flickor. En utav pojkarna bodde i Järvastaden och fem utav flickorna bodde också där, de 

andra fyra barnen bodde i närheten av fallstudieområdet. Trots att några av barnen inte bodde 

i fallstudieområdet så var de ofta där för att vara med kompisar. Valet av de barn som deltog i 

workshopen gjordes tillsammans med fritidsgårdspersonalen. Barnen hade även tidigare 

informerats om att jag skulle komma och fick själva välja om det ville delta i undersökningen 

eller ej.  

 

I workshopen fick barnen kreativt diskutera staden och lekmiljöer i staden. Workshopen 

inleddes med att jag berättade lite om mig själv och uppsatsämnet, därefter fick barnen berätta 

om sig själva och vad de brukade göra på fritiden. Syftet med att strukturera workshopen på 

detta vis var att skapa en avslappnad stämning i gruppen, så att barnen kände sig trygga med 

varandra och lärde känna mig. Att på detta vis inleda med lättare frågor som ”uppvärmning” 

för att sedan diskutera svårare frågor är viktigt för att deltagarna, intervjupersonerna, ska 

känna sig bekväma i sammanhanget. (Valentine 1997: 120) Efter diskussionen om staden, 

”Vad är en stad?”, och lekmiljöer i staden, ”Vad kan man göra i staden? Var kan man leka?” 

fick barnen låtsas att de var samhällsplanerare och att de skulle planera en stad för barn. 

Genom skisser på A3 papper med färgpennor fick barnen planera sin ”barnstad”. Därigenom 

fick barnen fantisera och fundera över vilka kvalitéer och funktioner som deras barnvänliga 

stad skulle inrymma. Att på detta vis uppmuntra barnen till kreativitet och fantasi genom 

konstnärligt skapande kan liknas vid leken vars syfte är befrielse av kropp och själ. 

Konstnärliga och kreativa övningar anses även vara roligt för barn vilket gör det lättare att 

hålla deras uppmärksamhet i hela övningen och därigenom alstras mer kunskap. Detta och 

sambandet mellan konsten och leken är en anledning till varför denna metod ofta används när 

barns åsikter och erfarenheter rådfrågas. (Cele 2006: 66) 

 

Därefter fick barnen presentera och förklara sina idéer för gruppen och en öppen diskussion 

mellan barnen ägde rum. Från att workshopen inledningsvis var relativt strukturerad med 

olika förutbestämda teman och frågeställningar som behandlades, förändrades workshopen i 

                                                 
4 Se bilaga 5 Informationsbrev till föräldrar. 
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slutet till mer informell och ostrukturerad. Barnen tog mer plats i beskrivandet och 

förklarandet av deras egna idéer och förslag till mig och de andra barnen ställde följdfrågor 

och gav egna förslag. Därmed suddades maktstrukturerna ut mellan mig och barnen vilket 

gjorde att diskussioner blev mer naturlig och avslappnad. (Cele 2006: 72) Totalt pågick 

workshopen i något mer än en och en halv timme och den dokumenterades via anteckningar, 

inspelning och insamling av barnens teckningar/planer. I slutet av workshopen tillfrågades 

även barnen om några av dem ville delta i en gåtur i fallstudieområdet för att visa de miljöer 

de använde för lek och umgänge.  

3.3.2. Gåtur 

En gåtur genomfördes med tre utav barnen från workshopen som komplettering, för att få mer 

specifik kunskap av de miljöer barnen använde för lek och umgänge. Syftet med gåturen var 

att barnen skulle visa och mer detaljerat berätta om de miljöer som de använde. Därtill skulle 

barnen peka ut platser som de speciellt gillade och använde samt platser som kändes otrygga 

och som de undvek. 

 

Gåturen genomfördes fredagen den 29 april med utgångspunkt från torget vid Ulriksdals 

pendeltågsstation och fritidsgården. De barn som deltog i gåturen var pojken som bodde i 

Järvastaden och en av flickorna som också bodde där samt en flicka som bodde i närheten av 

fallstudieområdet. Då syftet med gåturen var att barnen skulle få möjlighet att visa sina 

lekmiljöer fanns ingen förbestämd gångtur, utan det var snarare barnen som visade och förde 

mig runt i fallstudieområdet. Dock fanns en bestämd målpunkt för gåturen, denna var Mulle 

Meck-parken.  

 

Metoden, strukturerad, gåtur brukar inledas med ett möte. Därefter sker själva rundturen i 

området med efterföljande mötesaktiviteter och det sammanfattande mötet. Projektledaren 

fastlägger rundvandringen på förhand och väljer stoppunkter där deltagarna gör observationer 

och noterar synpunkter. I det sammanfattande mötet får deltagarna sedan möjlighet att 

uttrycka sina synpunkter till andra och att lära känna andras synpunkter. (de Laval 1998: 2-3)  

 

För denna studie var dock gåturen inte så strukturerad utan den anpassades efter syftet. En 

stor skillnad var att det var deltagarna, barnen i detta fall, som bestämde rundvandringen och 

diskussionerna om de olika platserna som pekades ut skedde kontinuerligt. Samtidigt skedde 

inga möten enligt förfaranden för strukturerad gåtur, med inlednings och efterföljande 

mötesaktiviteter. De kunskaper och erfarenheter som barnen erhöll vid workshopen användes 

dock flitigt av barnen under gåturen. Då barnen förtydligade och fördjupade samt visade 

exempel på olika företeelser. Under gåturen kom även barnen på andra platser och kvalitéer 

som de ”glömt” under workshopen. Därmed gav gåturen fördjupade kunskaper om vilka 

kvalitéer och funktioner som barnen efterfrågade.  

 

Så här i efterhand tror jag att det hade varit en fördel om gåturen istället hade genomförts 

innan workshopen och med alla de deltagande barnen men i mindre grupper såsom 

exempelvis om tre barn. Detta hade varit fördelaktigt på grund av att under gåturen möttes 

barnen av de verkliga miljöerna och platserna som de använde och började kritiskt analysera 
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dem. Istället för att försöka minnas platserna och miljöerna och analysera dem utefter det, 

hade det varit bättre om barnen hade fått vara ute i den fysiska miljön och istället på plats fått 

utvärdera och analysera lekmiljön. Framförallt då en risk med minnen är att vi tenderar att 

komma ihåg det positiva och således förskönar bilden av vad som är verklighet.    

 

Totalt tog gåturen ungefär två timmar och den dokumenterades framförallt med fotografier, 

men även med anteckningar. Efter gåturen kompletterades anteckningarna med mer 

detaljerade anteckningar om det som diskuterades under gåturen.  För denna studie har 

gåturen givit en inblick i barnens relation till sin närmiljö samt deras relation till lekmiljöer i 

det specifika fallstudieområdet. Då gåturer som metod är kopplade till specifika platser eller 

områden kan det i vissa fall vara svårt att göra direkta generaliseringar. (de Laval 1998: 10) 

Dock kan resultatet och diskussionen av den specifika platsen samtidigt vara exempel på 

andra liknande miljöer och därigenom kan det finnas belägg för vissa generella företeelser.   

3.3.3. Samtalsintervju 

För att få ett historiskt perspektiv samt ett allmänt perspektiv på barns lekmiljöer i staden och 

om barns möjligheter till deltagande i planeringen genomfördes en semi-strukturerad 

kvalitativ samtalsintervju med Nic Nilsson. Nic Nilsson är medlemssekreterare i Barns rätt till 

lek–IPA Sweden och författare. Som författare har han skrivit flera böcker om barns miljöer 

och barns delaktighet i den fysiska miljön. Bakgrunden till att Nic Nilsson intervjuades var 

således hans expertkunskaper inom ämnesområdet. Intervjun genomfördes fredagen den 6 maj 

på ett café vid Odenplan. Totalt pågick intervjun i drygt en och en halv timme och den 

dokumenterades genom anteckningar och inspelning.  

 

En kvalitativ semi-strukturerad samtalsintervju gör det möjligt att ställa konkreta frågor 

samtidigt som forskaren hela tiden är öppen för andra, nya, synsätt. Intervjun baserades 

således på en förbestämd intervjuguide med fördefinierade ämnesområden och frågor. Under 

intervjuns gång var det dock möjligt att ändra frågornas ordningsföljd och att låta 

intervjupersonen utveckla sina idéer och teorier. (Denscombe 2007: 135-136) Således fördes 

en öppen diskussion, en dialog och därigenom var det inte möjligt att styra frågornas 

ordningsföljd, formulering och hur stor del av intervjuns tid som varje fråga fick uppta. Utan 

detta berodde på hur dialogen mellan forskaren och intervjupersonen utvecklades. (Esaiasson 

et. al. 2007: 255) 

 

Det finns dock alltid vissa risker vid studerande av olika fenomen, och dessa risker inbegriper 

alla metod men de skiljer sig oftast från fall till fall. Vid genomförande av intervjuer finns det 

framförallt en risk att intervjupersonen inte besvarat frågorna sanningsenligt. Samtidigt kan 

jag även ha påverkat intervjupersonen genom bland annat mitt kroppsspråk, tonfall och 

frågeformulering. (Dahmström 2005: 95) För att minska denna risk har min egen medvetenhet 

kring detta varit värdefullt i arbetet med studien och i utförandet och tolkandet av de olika 

metoderna. 
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3.4. Anonymitet och forskningsetiska regler 

Vid genomförande av en studie är det viktigt att beakta gällande forskningsetiska regler och 

principer. I de forskningsetiska principerna definieras fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan följer en förklaring av de olika kraven samt klargörande hur detta 

beaktats och tagits hänsyn till i denna studie.  

 

Informationskravet syftar till att forskaren ska informera berörda om forskningens syfte, 

därtill ska de informeras om att deltagandet är frivilligt. Informationen ska även omfatta alla 

de delar i studien som kan tänkas påverka deras villighet att delta. (Vetenskapsrådet 2009: 7) I 

denna studie har informationskravets tagits hänsyn till vid genomförande av alla de olika 

metoderna. Framförallt har informationen gjorts skriftligt via mejl men deltagarna har även 

till viss del informerats muntligt speciellt vid intervjuerna. Vid genomförandet av 

barnmetoderna har föräldrarna informerat skriftligt via mejl och de deltagande barnen har 

även informerats innan genomförandet. Därmed anses informationskravet vara uppfyllt för 

denna studie.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan och 

forskaren ska inhämta samtycke av deltagarna. (Vetenskapsrådet 2009: 9) Enligt lagen (2003: 

460) om etikprövning av forskning som avser människor 18 § när forskningspersonen inte har 

fyllt 18 år ska vårdnadshavarna informeras om och samtycka till forskningen, 

forskningspersonen själv ska dock även informeras så långt som möjligt om forskningen. Som 

tidigare nämnt har det för denna studie speciellt varit viktigt att informera och få samtycke 

från föräldrarna. Ett krav från föräldrarna och fritidsföreståndaren var dock att barnen skulle 

få vara anonyma i studien. Därmed har inte barnens personuppgifter används, barnen har 

tilldelats fingerade namn i studien, och barnen har heller inte fotograferas utan enbart de 

miljöer som barnen pekade ut under gåturen har fotograferats.  

 

Konfidentialitetskravet syftar till att alla personer som ingår i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på sådant vis att obehöriga inte kan ta del av 

dem.  (Vetenskapsrådet 2009: 12) Enligt Personuppgiftslagen ska människor skyddas mot att 

deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter, det vill säga ”all 

slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet” 

(Dahmström 2005: 351). Genom att på detta vis skydda barnens personuppgifter anses även 

detta krav uppnått i denna studie. Då det utifrån den information som barnen givit mig och 

som behandlas i studien inte går att härleda till det specifika barnet i fråga.     

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats för forskningsändamål om enskilda 

personer får enbart användas för forskningsändamålet. De får därmed inte användas eller 

lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Då det material som 

insamlats för denna studie inte kommer att användas för annat än detta anses nyttjandekravet 

vara uppnått för denna studie.   
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3.5. Metod för studerande av fallstudieområdet 

I fallstudieområdet, Järvastaden i Solna Stad, genomfördes en observation för att jag själv 

skulle kunna skapa mig en bild av området innan genomförandet av metoderna för studerande 

av framförallt barnens perspektiv. En del av observationen som genomfördes i 

fallstudieområdet kommer behandlas senare i uppsatsen, dock kommer inga djupare 

diskussioner göras. Syftet med observationen var således att skapa en bild av området. 

Observationer anses vara viktiga i fallstudier då de kan ge värdefull information om själva 

området och dess omgivande miljö. Samtidigt är observationer inte beroende av människors 

egna subjektiva uttalanden, vilket medför att de kan ge direkta svar på frågorna om vad som 

verkligen händer i området och hur det används. (Denscombe 2007: 165) Observationen 

koncentrerades därmed på utformningen av den fysiska miljön samt människors användning 

av den fysiska miljön, och framför allt barnens miljö.  

3.6. Val av fallstudieområde 

Bakgrunden till uppsatsen är det faktum att Stockholmsregionen expanderar snabbt med 

förtätning och nya stadsdelar. Solna är en av de städerna som växer mest i Sverige och ingen 

annanstans byggs det så många nya bostäder som där. De nya stadsdelarna som växer fram 

med såväl bostäder som arbetsplatser är ett skäl till att Solna har så stor inflyttning. ”Ett annat 

avgörande skäl är att de nya bostadsområden som växer fram är mycket attraktiva. Vi har 

från stadens sida lyckats att kombinera en god boendemiljö med tät bebyggelse och goda 

kommunikationer.” (Solna 2006: 5) Samtidigt finns det många arbetsplatser och det sker 

många nya företagsetableringar i Solna Stad. Idag har kommunen ungefär 64 000 

arbetsplatser och 60 000 invånare. Att ha en hög andel arbetsplatser är även en ambition som 

kommunen har i framtiden. En annan ambition som Solna Stad har är att samtidigt stäva efter 

att öka andelen bostadsbyggande. (Solna 2006: 18) 

 

Utgångspunkten för Solna stads utveckling är en tät stadsbygd med goda livsmiljöer, korta 

avstånd och effektiva kommunikationer. Detta ska göras utan att påverka eller skada de gröna 

kvaliteterna i kommunen och de infrastrukturella barriärerna negativa påverkan ska på sikt 

minskas. (Solna 2006: 28) I Översiktsplanen pekas fem områden ut som utvecklingsområden i 

kommunen: Huvudsta, Solna City, Karolinska sjukhus- och institutsområdet, Västerjärva och 

Ulriksdalsfältet samt Solna station. Ett av de största utbyggnadsområdena i Solna idag är 

Järvastaden som är en del av Västerjärva och Ulriksdalsfältet. (Solna 2006: 5) Järvastaden är 

den stadsdel som jag har valt att studera för denna fallstudie framförallt då visionen för 

stadsdelen är att vara ”den trevliga och barnvänliga stadsdelen nära både stan och naturen”. 

(Järvastaden 2011a) 

 

Järvastadens vision om att vara den barnvänliga stadsdelen är speciellt intressant för denna 

studie då det är intressant att studera hur denna stadsdel har planerats och hur 

barnperspektivet har tagits in i planeringen av stadsdelen. Därtill är Solna Stad en intressant 

kommun då det just nu händer väldigt mycket där, det är många nya stora projekt som 

bebyggs eller som håller på att planeras. Samtidigt är Solna Stads vision att vara en tät 

stadsbygd med goda livsmiljöer.  
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3.6.1. Järvastaden 

Järvastaden ligger i den norra delen av Solna och delvis Sundbyberg, norr om E18 och väster 

om de befintliga stadsdelarna Agnesberg och Bagartorp. Området är en före detta militär 

skjutbana och Järvafältet användes av militären som övningsområde och annan militär 

verksamhet från början av 1900-talet till slutet på 1980-talet. (Solna Stad 2004: 7) Området 

har ett centralt läge i regionen med bra tillgänglighet till kollektivtrafik med Ulriksdals 

pendeltågstation. I området har ett förhållandevis högt markutnyttjande för både bostäder och 

arbetsplatser planerats. (Solna Stad 2004: 11) På Västerjärva, Järvastaden, planeras ungefär 

4 000 lägenheter och ungefär 50 000 kvm kommersiella lokaler byggas, varav cirka 400 

lägenheter och cirka 26 000 kvm kommersiella lokaler ligger inom Sundbybergs stad. (Solna 

Stad 2004: 1) 

 

Hösten 2005 påbörjades utbyggnaden av Järvastaden, utbyggnaden kommer dock sträcka sig 

över en lång tid och beräknas vara klar först år 2023. Parallellt med att utbyggnaden, utarbetas 

även nya detaljplaner successivt för hela Järvastaden. Den första detaljplanen, kvarteret 

Staben m.fl. vann laga kraft i februari 2006 och omfattar ungefär 650 lägenheter samt 

verksamheter. I den västra delen av Järvastaden utarbetade Sundbybergs stad en detaljplan, 

för Brotorp, som vann laga kraft i maj 2006. Planen omfattar ungefär 500 lägenheter samt 

20 000 kvm verksamheter. (Solna Stad 2008: 3) Den senaste detaljplanen, för kvarteret 

Grönlingen m.fl. vann laga kraft i februari 2008 i Solna Stad. Planen omfattar ungefär 1 100 

bostäder och en mindre del lokaler, skola samt förskola. (Solna Stad 2008: 1) Målsättningen 

är att områdena ska bli attraktiva bostads- och arbetsområden, Järvastadens visioner studeras 

närmare i nästkommande kapitel.  
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4. Planerarnas visioner av staden 
Den samtida planeringen styrs av dagens planeringsideal.  Idag planeras framförallt den täta 

blandstaden, där blandningen av olika verksamheter och funktioner skapar liv och rörelse i 

staden. Dessa visioner framträder även i planeringen av Järvastaden. I den fördjupade 

översiktsplanen för Västerjärva och Ulriksdalsfältet beskrivs området Västerjärva, numera 

benämnt Järvastaden, med begrepp som stadskaraktär.  

 

”De båda områdena föreslås i stor utsträckning som en stadsutbyggnad med 

bebyggelse kring gator och torg. De centrala delarna med gångavstånd till 

Ulriksdals station (södra delen av Järvastaden) föreslås få en högre 

exponering och områdena längre ut på Västerjärva (västra delen av 

Järvastaden) föreslås få karaktären av trädgårdsstad, d v s lägre hus men 

ändå med en stadskaraktär där bebyggelsen formar gaturum och 

torgbildning.” (Solna Stad 2004: 11)  

Vidare fortsätter den fördjupade översiktsplanen. ”Då Västerjärva 

(Järvstaden) ej är ett lika bullerutsatt område föreslås endast rena 

arbetsplatsetableringar vid de två infarterna vid Enköpingsvägen, där 

kontoren utgör bullerskydd. I övrigt föreslås att bottenvåningarna på 

bostadshusen längs den centrala huvudgatan med kollektivtrafikstråk kan 

användas för olika verksamheter, både kommersiella eller annan typ av 

service, t ex social verksamhet.” (Solna Stad 2004: 14) 

 

I planen framhävs gaturummen och torgbildningen som viktiga karaktärsdrag för skapandet 

av stadsmässighet i området. I området planeras bottenvåningarna på bostadshusen längs 

huvudgatan användas för olika verksamheter med både kommersiella och annan service. Att 

lokalisera olika typer av verksamheter i bottenvåningarna anses som positivt då detta antas 

bidra till stadsliv vilket ökar tryggheten och säkerheten i stadsdelen. Detta då variationen av 

funktioner och verksamheter skapar liv och rörelse på gatorna. (Lieberg 1992: 19-20)  

 

Planområdets gatustruktur planeras utgöra ett gatunät som ansluter mot parker, grönområden 

och bebyggelse, vilket möjliggör en stadsdel där både boende, besökare och verksamma 

enkelt kan röra sig i området. ”Det sammanhängande gatunätet utgör på så sätt grunden för 

att gator och platser i stadsdelen ska befolkas, levandegöras, samt att den ska kunna 

innehålla ett varierat utbud av platser, boendeformer, arkitektur, grönska etc.” (Solna Stad 

2007: 7)  

 

Gaturummen planeras ha olika sektionsmått, mellan 8,5–23,3 meter, beroende på dess 

funktion samt yttre förutsättningar såsom exempelvis husplacering. (Solna Stad 2007: 16) Vid 

jämförelse av de olika skisserna för några av gaturummens sektionsmått beräknas 

trottoarmåtten till som minst 2,5 meter och som mest 7,5 meter men då inkluderas även 

utrymme för cykelbana och själva gångbanan planeras till 2-2,5 meter breda. Körbanan 

däremot planeras till som minst 5 meter och som mest till 7 meter, utöver detta tillkommer 

parkeringsutrymme om cirka 2 meter och ofta på båda sidorna av gatan. (Solna Stad 2007: 19-
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38) Gatan och trottoarens bredd är något som Jane Jacobs framhävde som viktigt för att 

möjliggöra barns spontana lek på gatan. Jacobs menade att trottoaren bör vara mellan nio eller 

tio meter breda för att kunna tillåta nästan all typ av spontan lek och samtidigt rymma olika 

planteringar. Sex meter breda trottoarer utesluter en del aktiviteter men större delen av olika 

spontana fritidsaktiviteter tillåts ändå men smalare trottoarer än så menade hon hämmar barns 

lek på gatan. (Jacobs 2005: 111-112) 

 

Samtidigt planeras bostäderna i Järvastaden placeras så att de formar tydliga gaturum med 

innergårdar. I de inre kvarteren planeras gångstigar och gemensamma grönytor samt lekyta 

för småbarn anordnas med lekplatser. (Solna Stad 2007: 8) ”Gårdarna ligger skyddade från 

gatumiljön” och där möjliggörs gemensamma sociala friytor för lek, spel och umgänge. 

(Solna Stad 2007: 43) Gaturummet och trottoaren ses således inte som ett utrymme för lek 

och umgänge för barn i Järvastaden. Utan den rörelse som planeras på gatan är framförallt de 

vuxnas spontana och planerade möten, samtidigt tar även bilen stor plats i gaturummet. Jane 

Jacobs menar dock att gatan är en viktigt icke specialiserad utomhusmiljö för barn där de kan 

leka, hålla till och skapa sig en uppfattning om omvärlden. Samtidigt är trottoarerna 

lättillgängliga för barn vilket möjliggör utrymme för spontanlek på gatan. (Jacobs 2005: 105) 

I Järvastaden har dock inte denna aspekt tagits till hänsyn då barnen framförallt hänvisas till 

lekytor på de skyddade gårdarna. En annan skyddad miljö som barnen hänvisas till är den 

stora stadsdelsparken tillsammans med torget som ska utgöra områdets ”stora gröna uterum 

med plats för lek, spel och vila, där alla kan mötas”. (Solna Stad 2007: 10) Stadsparken och 

torget ska fungera som en informell mötesplats och utflyktsmål för alla åldrar och årstider. 

Parken planeras innehålla både klassiska delar från en stadspark med träd, planteringar och 

promenadstråk samt mer moderna tillägg såsom lekskulpturer och vattenkonst. (Solna Stad 

2007: 11-12) 

Järvastadens vision är att vara ”den trevliga och 

barnvänliga stadsdelen nära både stan och 

naturen”. (Järvastaden 2011a) Det som framförallt 

framhävs som barnvänligt i stadsdelen är de 

”trevliga” gårdarna och den bra tillgången på 

lekplatser och grönområden. ”Oavsett vilken del av 

Järvastaden man bor i så finns det lekområden på 

ett stenkasts avstånd.” (Järvastaden 2011b) En 

annan satsning som gjorts för barnen i Järvastaden 

är temalekparken, Mulle Meck-parken, som 

invigdes sommaren 2008. (Järvastaden 2011c) 

Lekparken innehåller allt från en linbana till en 

amfiteater, flera små stugor, ett flygplan, en rymdraket, en blomsterlabyrint samt ett 

barnbibliotek som är öppet under vår- och sommarperioden. (Järvastaden 2011d) Den goda 

tillgången på lekmiljöer och lekplatser, såsom Mulle Meck-parken, medför enligt Järvastaden 

AB till att många lyckliga barndomsminnen formas i just Järvastaden. ”Vi brukar säga att det 

är barnen som flyttar hit till Järvastaden och att de tar sina föräldrar, kompisar och deras 

föräldrar med sig.” (Järvastaden 2011c) 

Bild 1 Mulle Meck-parken i Järvastaden, Solna Stad. 

Källa: Foto av författaren. 
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4.1. Kommunernas arbete med barn i planeringen 

I planeringen av den fysiska miljön, med bostadsområden och den offentliga miljön, är det 

framförallt viktigt att beakta barnperspektivet i planeringen, då detta är miljöer som barn 

dagligen använder. Kommunernas arbete med barn i planeringen har stor betydelse för hur 

barns vardags- och närmiljöer utvecklas. De kommunala planerarna och politikerna har 

således en nyckelroll då de kan ge barn möjlighet till inflytande i kommunens 

samhällsplanering. (Boverket 2000: 90) 

 

Enkätundersökningen som genomfördes med Stockholms läns kommuner för att kartlägga 

kommunernas arbete med barn i samhällsplaneringen besvarades av 18 av 

Stockholmsregionens 26 kommuner. I frågan om kommunen har dokument för hur 

barnperspektivet ska tillvaratas och/eller utvecklas i planeringen besvarade tio kommuner att 

kommunen inte använder sådana dokument. Åtta kommuner svarade därmed att kommunen 

använder sig av dokument för att barnperspektivet ska tillvaratas i planeringen.  

 

Fem av dessa kommuner framhävde översiktsplanen som det övergripande dokumentet för 

barnperspektivet i planeringen. Tre av dessa fem kommuner menade att barnperspektivet även 

behandlades i andra policy förankrade dokument, medan tre andra kommuner menade att 

barnperspektivet enbart behandlas i andra policy förankrade dokument i kommunen.  Några 

exempel på andra policy förankrade dokument i den kommunala planeringen som tillvaratar 

barnperspektivet är kommunernas hållbarhetscertifiering, tillgänglighetspolicy, trafikstrategi, 

barnchecklista samt barnkonsekvensbeskrivning. Därmed finns inte dokument i något mer än 

hälften av de svarande kommunerna för hur barnperspektivet ska tillvaratas i planeringen. 

Frågan man ställer sig är således hur dessa kommuner behandlar barnperspektivet i 

planeringen? 

 

Generellt kan man dela in kommunernas barnperspektiv i samhällsplaneringen i två olika 

kategorier. Dels kategorin där kommunen arbetar tillsammans med barn i planeringen och 

utvecklingen av nya områden. Därmed får barn i dessa kommuner eller kommunala projekt 

vara delaktiga i planeringen, vilket möjliggör barns möjligheter till påverkan i planeringen. 

Samt dels kategorin där kommunen arbetar för barnperspektivet i planeringen, antingen 

genom planerarnas egna erfarenheter och kunskaper eller i samarbete med andra vuxna såsom 

pedagoger i skolan eller på fritidsgårdar. Genom kunskap och erfarenheter planeras därmed 

det som anses mest lämpligt för barn, utifrån de vuxnas perspektiv.  

 

Nic Nilsson menar att de båda kategorierna kan vara såväl bra som dåliga metoder när 

barnperspektivet ska beaktas i planeringen. Ofta handlar det egentligen om människor och hur 

mycket energi och kraft de vill lägga ner på barnperspektivet i den samtida planeringen.  ”De 

flesta kan föreställa sig vad som är bra för barn, men sen att verkligen sticka ut och säga det 

är en annan sak.” (Nilsson, Intervju)  

 

För att undersöka tjänstemännens syn på den egna kommunens arbete med barnperspektivet i 

den kommunala planeringen ombads de värdera kommunens arbete i planeringen tillsammans 

med samt för barn i olika avseenden. Det första diagrammet pressenterar tjänstemännens 
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värderingar av kommunernas arbete tillsammans med barn i planeringen av översiktsplanen, 

detaljplaner, planprogram samt annat/andra program.  

 

 
 

Figur 1 Tjänstemännens bedömning av Stockholms läns kommuners arbete tillsammans med barn i 

planeringen gällande översiktsplanen, detaljplaner, planprogram samt annat/andra program. Källa: 

Elektronisk enkätundersökning.  

 

Diagrammet ovan visar spridningen bland tjänstemännens värdering gällande kommunernas 

arbete med barn i planeringen. Diagrammet visar en tydlig generellt negativ värdering då 

större delen av tjänstemännen värderat kommunens arbete med barn i de olika avseendena till 

värde 0-2, det vill säga inte alls eller mycket lite.  Enbart två kommuner har givit värdet 5 för 

kommunens arbete med barn i ett av de olika avseendena. För den ena kommunen gällde detta 

betyg översiktsplanens arbete med barn och för den andra kommunen gällde det ett 

dialogprojekt om trafiksäkerhet kring skolor och förskolor.  

 

Medelvärdet för kommunernas arbete med barn i översiktsplanen är 1,8. Detaljplanernas 

medelvärde är 1,1. Planprogrammens medelvärde är 1,2 och annat/andra programs 

medelvärde är 1,1. Exempel på annat/andra program som nämndes av kommunerna var vid 

framtagande av kommunens profil, redovisning av barns närnatur, säkra skolvägar, fördjupade 

översiktsplaner samt kommunens barnombudsmans granskning av planer och program. 

Därmed värderas kommunens arbete med barn högst i översiktsplanen dock är värdet 

anmärkningsvärt lågt. I kommunens arbete med översiktsplaner och andra planer och program 

anses därmed inte en stor del av planerna/programmen ha arbetats tillsammans med barn.   

 

Det andra diagrammet pressenterar tjänstemännens värderingar av kommunernas arbete för 

barn i planeringen av översiktsplanen, detaljplaner, planprogram samt annat/andra program. 

Kommunens arbete för barn omfattar de vuxnas värderingar av vad som är bra för barn i 
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planeringen, det kan således handla om den enskilde planarkitektens utvärderingar eller till 

exempel pedagogers kunskaper från skolan eller fritidsgården. 

 

 
 

Figur 2 Tjänstemännens bedömning av Stockholms läns kommuners arbete för barn och 

barnperspektivet i planeringen gällande översiktsplanen, detaljplaner, planprogram samt annat/andra 

program. Källa: Elektronisk enkätundersökning. 

 

Även detta diagram visar en tydlig generellt negativ värdering av kommunens arbete för barn 

eller barnperspektivet i planeringen. Här är spridningen av tjänstemännens värderingar en 

aning mer spridd då större delen av de svarande värderat kommunens arbete till 0 och en del 

har värderat arbetet till 3. Även i kommunens arbete för barn eller barnperspektivet i 

planeringen så har enbart två kommuner givit värdet 5 för kommunens arbete, detta är samma 

två kommuner som i föregående diagram och gäller samma arbetsområde.  

 

Medelvärdet för kommunernas arbete för barn i översiktsplanen är 1,8. Detaljplanernas 

medelvärde är 0,9. Planprogrammens medelvärde är 1,1 och annat/andra programs 

medelvärde är 1,3. Exempel på annat/andra program som nämndes av kommunerna var säkra 

skolvägar, i trafikplanen, vid upprustning av kommunens lekplatser/parker samt ett så kallat 

SPRING-projekt där man tittat på utomhusmiljön för barn. Därtill i samrådsskedet av 

översiktsplanen arbetade en kommun med ett flertal gymnasielärare som involverade eleverna 

i översiktsplanen. Sammanfattningsvis värderas kommunens arbete för barn och 

barnperspektivet i planeringen som högst i översiktsplanen, även här är dock värdet 

anmärkningsvärt lågt. Generellt visar resultatet från de båda diagrammen på kommunens 

bristande arbete med barn i planeringen. Detta framkom även under telefonintervjun med en 

planarkitekt i Solna Stad, ”Vi (kommunen) har inget barnperspektiv i planeringen, det är inget 

som kommunen arbetar med generellt. Förutom när vi planerar skolor och säkra skolvägar 

men då bedömer vi barnens behov, vi arbetar alltså inte i samråd med barn eller tillsammans 

med barn”. (Planarkitekt i Solna Stad, Telefonintervju)  
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Anledningen till att kommunen inte arbetar med barn i planeringen är enligt planarkitekten 

den höga arbetsbelastningen vilket gör att det varken finns tid eller resurser för att arbeta med 

sådana frågor. ”Personligen tycker jag att det är väldigt intressant men på grund av den 

arbetssituation vi har just nu på kommunen (vi är enbart två personer som arbetar med 

detaljplanering) och den höga arbetsbelastningen som detta medför så kan vi inte gå in på 

djupet i sådana frågor. Barnperspektivet kommer alltså i andra hand och det är därmed inget 

som kommunen satsar på eller prioriterar just nu. Men kanske senare när (om) det inte är 

lika hög belastning så skulle man kunna arbeta mer med sådana frågor.” (Planarkitekt i Solna 

Stad, Telefonintervju) Detta är även något som framhävdes av de andra kommunerna i 

enkätundersökningen. 

 

 
 

Figur 3 Tjänstemännens bedömning av det största hindret för barns ökade deltagande i planeringen. 

Källa: Elektronisk enkätundersökning. 

 

Diagrammet ovan visar att det största hindret för barns ökade deltagande i planeringen är 

enligt tjänstemännen tiden. Andra hinder som framhävs är bland annat arbetskultur eller 

arbetssätt, organisationen, bristen på bra forum, bristande tro inom kommunen på värdet av 

barns deltagande i översiktsplans- och detaljplansarbetet, den politiska viljan samt hur 

barnens åsikter värdesätts.   

 

”Planeringens abstraktionsgrad är i vissa fall för hög för mindre barn. Det 

är svårt att på kort tid förklara komplexiteten i ett förslag, vilket såklart 

påverkar barnen möjlighet att ge bra input till planeringen. Men ungdomar 

(+14 år) är sällan problematiskt.” 

 

”Svårt hitta bra arbetsformer t ex samarbete med förskolor/skolor. Lärarnas 

tid och intresse samt lång framförhållning i terminsplaneringen blir kritisk 

faktor. Svårt ställa frågor ’på rätt nivå’ och få ut svar/material som kan 

användas i planprocesserna.” 
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”Kräver tid och samarbete mellan förvaltningar. Detta i sig kan bara ske 

med politiskt och ekonomiskt stöd.” 

 

”Tidsåtgång. Oavsett form och målgrupp så är medborgardialog tid- och 

resurskrävande. Det finns också en svårighet i hur planeringen svarar upp 

mot de förväntningar som skapas genom medborgardialogen.” 

 

Tidsaspekten samt själva planprocessens formella jargonger anses därmed även vara en 

svårighet för barns ökade delaktighet i planeringen av tjänstemännen. Samt svårigheten att 

omsätta i praktiken, att faktiskt arbeta för barns delaktighet, och att finna bra metoder eller 

forum för barns delaktighet och kontinuerlig avstämning. Även kompetensbrist inom 

kommunen togs upp som ett problem då detta gör det svårt att veta hur man ska möta barn 

och hur materialet ska tillvaratas. Därtill poängterades att för barns ökade delaktighet i 

planeringen krävs även samarbete med skolorna, dock är inte alltid skolorna intresserade av 

att delta eller anser sig inte ha tid att delta. 

 

Tidsaspekten i planprocessen är även något som diskuterats under ett antal studiebesök, i 

början av februari och mars 2011 under praktikkursen, med byggherrar såsom JM, HSB, 

Byggmästarföreningen, Järntorget och Veidekke Bostad. Av många byggherrar anses 

planprocessen lång och utdragen. Längst tid tar det att förankra ett projekt i kommunen, 

samtidigt är osäkerheten kring om projektet blir av eller inte som störst i detta skede.  Stora 

resurser från byggherrarna läggs därmed ner i ett tidigt skede trots att osäkerheten kring 

projektets genomförbarhet. Detta medför att byggherrarna inte vill lägga ner för mycket 

pengar i utredningar. Därmed finns en oskriven påtryckning eller press av byggherrarna på 

kommunens tjänstemän om att leverera planer snabbt och effektivt. Detta kan vara svårt att 

uppnå då syftet med samhällsplaneringen är att studera alla olika intressen och perspektiv som 

finns för att skapa sig en helhetsbild av hur den framtida utvecklingen ska te sig. När 

planeringen stressas finns det därmed en risk att vissa perspektiv utesluts eller glöms bort, 

såväl medvetet som omedvetet. 

 

”Barns kunskaper och sypunkter behöver tillvaratas precis på samma sätt 

som vuxnas. Vuxna har nog många förutfattade meningar om barns behov 

som behöver ifrågasättas.” 

 

Såsom planarkitekten i Solna Stad framhäver en vilja att arbeta med barnperspektivet i 

planeringen på ett djupare och mer ingående plan framhäver även de andra kommunernas 

tjänstemän i enkätundersökningen denna önskan. De fördelar som framförallt lyfts fram som 

positivt med barns ökade delaktighet i planeringen är att fler synvinklar och andra perspektiv 

medför en mer genomtänkt planering. Samtidigt medför barns ökade delaktighet att fler 

perspektiv tas tillvara i planeringen vilket skapar ett bättre underlag och förankring i 

samhällsplaneringen.    

 

”Få nya perspektiv och framförallt lokalkännedom. Ungdomarna känner till 

de ”hemliga” platserna som faktiskt behöver finnas. En obetydlig plats för 
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kommunen kan ha ett stort värde för ungdomar men som en tjänsteman 

aldrig kan få reda på genom enbart ett platsbesök.” 

 

”De är den största gruppen som nyttjar det offentliga rummet. De 

representerar ett perspektiv som vi vuxna/tjänstemän inte behärskar.  Det 

skapar förutsättningar för en större kunskap och engagemang för 

samhällsplanering i samhället i stort för kommande generationer.” 

 

Därmed finns en uttryckt vilja bland flera tjänstemän i Stockholms läns kommuner att 

möjliggöra barns delaktighet i planeringen. Där planeringen kan ske tillsammans med barn 

istället för, för barn. Barnen ses som en viktig samhällsgrupp då det är de som framförallt 

använder sig av närmiljön och det offentliga rummet, och som därigenom har specifika 

kunskaper om dessa miljöer. Vad som dock förhindrar detta är enligt tjänstemännen 

framförallt tiden och den formella planprocessen. Samtidigt finns osynliga eller outtalade 

påtryckningar från framförallt byggherrarna men även från politiskt håll. Dessa påtryckningar 

förhindrar samhällsplaneringens helhetsperspektiv då vissa intressen och/eller perspektiv 

omedvetet eller medvetet väljs bort för att hålla tidsramen. Frågan är hur barnens lekmiljöer 

och barnens möjligheter till lek i den fysiska miljön påverkas av detta?  
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5. Barns visioner av staden 
I skapandet av bättre miljöer och bättre städer är det viktigt att barnperspektivet är en 

integrerad del i samhällsplaneringen. För att öka barns möjligheter till delaktighet i 

planeringen är det viktigt att få en förståelse för vad barn kan bidra med i planeringen och att 

inse vilka kvaliteter barns medverkan kan ge till planeringen. (Boverket 2000: 90) Det är även 

viktigt att skapa förståelse för hur barn upplever sin omgivning och hur dem kommunicerar 

detta. Därmed är det viktigt att skapa sig en förståelse för barns upplevelse av rum, hur de 

fysiskt använder platser, de sinnliga och kognitiva erfarenheterna och det sociala samspelet 

mellan människor samt mellan barn och platser. (Cele 2006: 10)  

 

Under workshopen som genomfördes för denna studie med tio barn i åldrarna 10-11 år på 

fritidsgården Torpet i Solna Stad diskuterades begreppet stad och vad som finns eller bör 

finnas i staden. Figuren nedan är en mindmap över barnens diskussion om staden.  

 

 
 

Figur 4 Mindmap kring barns tankar om staden. De gröna boxarna redogör sådant som barnen 

menade ofta finns i staden och de röda boxarna redogör får sådant som barnen menade var viktigt i 

staden men som ändå ibland inte finns i staden. Källa: Workshop. 

 

Det första som barnen nämnde var att städer kan vara olika stora eller små och att i staden 

finns många människor. Barnen diskuterade även stadens struktur med gator, kvarter och 

stadsdelar samt sådant som finns i en stad såsom exempelvis höghus och mycket bilar. I 

mindmapen ovan redogör de gröna boxarna sådant som barnen ansåg ofta finns i staden. De 

röda boxarna redogör för sådant som barnen ansåg var viktigt att det finns i staden men som i 

vissa städer inte finns. Framförallt handlade det om vikten av olika känslor i staden såsom 

trygghet, trivsamhet, säkerhet och respekt. Respekten i staden var något som Amina, 11 år, 

bland annat framhävde: 
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”Det är viktigt att det finns respekt i staden och att alla som är där visar 

respekt till varandra.” 

 

Vad hon framförallt syftade på var att då det i staden finns många människor som delar 

samma miljö så är det viktigt att alla som är där visar hänsyn och respekterar varandra. För att 

det i en stad ska finnas respekt mellan olika människor menade Andreas, 10 år, att det är 

viktigt att det finns poliser i staden och ”andra människor som kan hålla koll”. Både Andreas 

och Amina menade att om det finns respekt i en stad så upplevs staden även som säker, trygg 

och trivsam. För att en stad ska vara trivsam ansåg barnen även att det var viktigt med bra 

miljöer i staden med natur och lekplatser samt möjlighet till olika fritidsverksamheter.  

 

”Det måste finnas bra ställen som man kan vara på.” (Linus, 10 år) 

 

Lekplatser var något som barnen ansåg ofta finns i städer men just möjligheten till olika 

fritidsverksamheter var däremot någonting som flera av barnen menade ofta saknas i staden. 

Barnen poängterade att detta antagligen är olika i olika städer men att det ofta inte finns så 

mycket man kan göra i staden förutom att handla. Att ”shoppa” var dock något som några av 

tjejerna gillade att göra.  

5.1. Barnens miljöer i Järvastaden 

Under workshopen fick barnen berätta om vad de brukar göra på fritiden och om sådant som 

de speciellt gillar att göra. Alla förutom två utav flickorna nämnde typiska inomhusaktiviteter 

i början såsom exempelvis spela datorspel/TV-spel, pyssla, läsa böcker/serietidningar, lyssna 

på musik, skriva dikter, sjunga, dansa, spela teater och spela piano. Att en stor del av barnen 

framförallt eller främst tänker på olika inomhusaktiviteter för fritiden visar delvis på den 

förskjutning i tid som barn leker inomhus istället för utomhus. Även tidigare forskning (såsom 

bland annat Nyström 2001 och Karsten 2005) visar att barn idag tillbringar mer tid inomhus. 

Den ökade tillgängligheten till lek inomhus och den minskade tillgången till utemiljöer med 

utelek är antagligen en anledning till att barn spenderar mer tid inomhus idag. (Cele 2006: 43) 

Detta gällde dock inte enbart i hemmiljön utan även på fritidsgården berättade barnen att de 

ofta valde att vara inomhus istället för utomhus. På fritidsgården/skolgården var framförallt 

den begränsade tillgången på utrymmen för lek en anledning till att barnen valde att stanna 

inne.    

 

”Småbarnen har ju sitt område där de kan vara och de äldre är ju på 

resten av skolgården, så då har ju vi i mitten ingenstans att vara. Därför 

är vi istället ofta inomhus och leker, pysslar eller spelar (på 

fritidsgården).” (Tim, 11 år) 

 

De två flickorna berättade istället för olika inomhusaktiviteter framförallt om olika 

utomhusaktiviteter, såsom promenera med föräldrarna i skogen, leka i skogen, rida och leka 

med hunden utomhus, som något de gillar att göra på fritiden. Speciella aktiviteter som de 

andra barnen dock berättade om i utomhusmiljön var att cykla, att spela fotboll och att spela 



45 | S i d a  

 

andra bollspel eller boll lekar såsom ”kung” och ”gris” eller att bara vara med kompisarna 

utomhus och ”hänga”.  

 

Under gåturen pekades olika gator, trottoarer och 

parkeringar ut som barnen ansåg var bättre för 

lekaktiviteter såsom cykla eller spela boll. Bilden 

till vänster visar en av de mer breda trottoarerna för 

närvarande i området. Trottoaren består av en del 

cykelbana och en del gångbana men dens 

utformning möjliggör lek på hela trottoaren. Intill 

trottoaren finns dock parkeringsfickor där många 

bilar ofta står parkerade. Därmed tvingas barnen 

leka mer stillsamt här för att inte riskera att skada 

eller ta sönder något. Samtidigt berättade Andreas, 

10 år, att hans föräldrar inte gillar när han leker på 

denna trottoar då några av husen är under uppbyggnad och därmed sker en hel del 

byggtransporter på just denna gata. 

 

”Mamma brukar säga till mig och mina kompisar att hon inte vill att vi 

hänger på denhär gatan för att det är för farligt, men ibland gör vi det 

ändå… Vi brukar titta på de olika lastbilarna och byggbilarna som åker 

förbi här.” (Andreas, 10 år) 

 

Andreas uttryckte en viss fascination kring bygget och de stora transporterna som sker till och 

från bygget. Rörelsen och livet kring bygget kan vara en anledning till att han och hans 

kompisar gillar att vara på denhär gatan trots att detta inte gillas av deras föräldrar. Samtidigt 

är detta en av huvudgatorna i området och där finns bland annat café, en liten kioskbutik och 

en loppis. Därmed är detta en av de gatorna i området där det ”händer mycket” och där det är 

mer liv och rörelse. Jane Jacobs menade att denna blandning av aktiviteter på gatan är en 

förutsättning för att leken ska frodas. Genom att barnen är och leker där andra vuxna 

människor vistas kommer barnen i kontakt med de vuxnas vardag som även är viktigt för 

barns lärande av vuxenlivet och barns uppfostran i den offentliga miljön.  

 

Samtidigt möjliggör trottoarens bredd olika typer av lekar, parkeringsfickorna intill trottoaren 

begränsar dock delvis barnens lek på gatan. Denna gata ansågs emellertid vara en av de 

”bästa” gatorna att vara på jämfört med de andra i området, detta då den är större och då det 

finns andra verksamheter såsom kiosken i ena hörnet av gatan där barnen kan köpa godis och 

dricka. Till skillnad från många av de andra gatorna i området så går det bland annat att till 

viss del spela olika boll lekar på denna gata menade barnen.  

 

 

 

 

Bild 2 Bred trottoar i södra delen av Järvastaden. 

Källa: Foto av författaren. 
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Bilden till vänster visar en annan gata som är 

mycket smalare och där bilarna har en större del av 

gatans utrymme. Här ansågs däremot inte boll 

lekar kunna spelas eller andra livliga lekar då 

barnen var oroliga för att de skulle skada eller ta 

sönder någons bil. Barnen var således mer oroliga 

och rädda för att de själva skulle skada någons bil, 

än att de var oroliga för att de själva skulle kunna 

skadas av någon bil. Dock visar tidigare studier 

(såsom bland annat Karsten 2005 och Björklid 

2001) att föräldrar idag är oroliga över barns 

utomhusmiljö och speciellt trafiken ses då som ett 

problem. Detta går även att uttyda i citatet ovan då såsom Andreas uttrycker det anser hans 

mamma att det är farligt att vara på de gatorna där det är mycket trafik, speciellt där det körs 

byggtransporter.  

 

Därmed hänvisas barnens lek bort från gatan och trottoaren till de öppna gräsytorna, 

grusplanen och närliggande fotbollsplanen. Men framförallt hänvisas barnen till de skyddade 

cykel- och gångvägarna och innergårdarna. Detta gör sig tydligt i hur gaturummen har 

planerats och strukturerats i Järvastaden.  

 

På innegårdarna och mellan husen finns 

framförallt belysta grusvägen, bänkar och bord 

samt små lekplatser. Såsom bilden till vänster visar 

så är lekredskapen i lekplatserna de traditionella 

gungorna och sandlådan. Dessa lekplatser sade 

dock barnen under gåturen att de inte alls använde 

eller att de ytterst sällan var där. De sågs mer som 

lekmiljöer för de mindre barnen än för dem själva. 

Dessa typer av lekplatser är även något som Nic 

Nilsson kritiserar då de inte inbjuder till kreativ lek 

eller fantasi. Dessa typer av organiserade lekplatser 

stimulerar heller inte barns lek och utveckling då 

barnen snabbt och enkelt lär sig lekmiljön in i minsta detalj. Därmed stimuleras inte barns 

nyfikenhet. Barn vill röra på sig, upptäcka och undersöka och det är så barn utvecklas. 

Nilsson poängterar även att lekplatser som på detta vis omsluts av flervåningshus utsätts mer 

för vind och skugga. Vilket gör lekmiljön ännu mer oattraktiv. (Nilsson, Intervju) Däremot 

menade en av flickorna, Saga 11 år, att det ändå var bra att de här små lekplatserna fanns, för 

då kunde hon själv gå ut och leka med sin treåriga lillasyster i sandlådan. 

 

 

 

 

Bild 3 En mindre och smalare trottoar i södra delen 

av Järvastaden. Källa: Foto av författaren. 

Bild 4 Innergård med skyddad lekplats och gångväg. 

Källa: Foto av författaren. 
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Mycket av den natur som finns i Järvastaden har 

medvetet bevarats vid planeringen och 

uppbyggnaden av området. (Solna Stad 2004: 16) 

Dessa naturmiljöer anses även värdefulla av barnen 

och under gåturen visade barnen flera små dungar 

och bergsstenar som de brukar leka i eller på.  

Mötet med naturen i lekmiljön är viktigt för att 

inspirera barn till positiv och utvecklande lek och 

samvaro. (Brügge et. al. 1999: 168) När barn leker i 

naturen får de på ett helt annat sätt använda sig av 

fantasin och deras kreativitet. Denna miljö är inte 

som de organiserade lekplatserna där barnen 

begränsas av de lekredskap som finns just där. Därmed är denna miljö ytterst viktig för barns 

lek och barns utveckling i leken.  

 

”Här kan man leka utan att alla ser allt… Det är också roligt att klättra i 

träden och min hund gillar att gå här.” (Nicole, 11 år) 

 

Därmed ansågs även en fördel med naturen som lekmiljö att träden och buskarna skyddar mot 

insyn. Barnen kan således leka fritt i naturmiljön. Därmed skapar barnen sina egna platser och 

rum i utomhusmiljön. Att utomhusmiljön och lekmiljön på detta vis väcker nyfikenhet och 

känns meningsfull för barn är viktigt för hur barn utvecklar en relation och identitet till 

platsen. (Björklid 2005: 141-142) 

 

Vid frågan om var barnen brukar leka när de är 

utomhus under workshopen var det första svaret ”i 

lekplatsen”. Mulle Meck-parken var då en lekplats 

som togs upp av barnen. Att bo nära Mulle Meck-

parken var även något som ansågs vara bra, ha 

”status”, bland barnen. Detta åskådliggjordes då 

det blev en livlig diskussion om vem som bor 

närmast eller har närmast till lekplatsen. Under 

gåturen var Mulle Meck-parken målpunkten och 

när vi kom till lekparken fick barnen berätta om 

vad de tyckte var bra med den. Vad som 

framförallt framkom då var att barnen egentligen 

inte använde lekplatsen så mycket då den var mer riktad till småbarn. En sak som de dock 

fortfarande tyckte var roligt på lekplatsen var linbanan men annars så användes inte lekplatsen 

så mycket av barnen.  

 

I början hade barnen tyckt att det var roligt att leka där men nu när de hade blivit lite äldre och 

provat allt som fanns där så var den ”inte lika rolig”. Att miljön lekplats och speciellt Mulle 

Meck-parken togs upp som den första utemiljön kan vara för att barnen vet att denna park är 

Bild 5 Grusvägen till skolan med intilliggande bevara 

naturmark. Källa: Foto av författaren. 

Bild 6 Mulle Meck-parken i Järvastaden, Solna Stad. 

Källa: Foto av författaren. 
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omtalad bland vuxna och att den har fått pris, Solna Stads stadsmiljöpris 2010. (Järvastaden 

2011e) Därmed påverkas barn av vuxnas och yttre värderingar. Därför är det viktigt att när 

man frågar barn om vilka miljöer de använder eller leker i att man även går in på djupet i 

frågan. Att man även ställer frågan om vad barnen gör i utomhusmiljön och inte bara var.  

5.2. Barnen planerar sin barnstad 

Som en del av workshopen fick barnen låtsas att de själva var samhällsplanerare och skulle 

planera en stad för barn, ”barnstaden”. Barnen uppmanades framförallt att tänka på olika 

saker som barn skulle kunna göra i barnstaden. De fick därigenom fundera över vilka 

kvalitéer och funktioner som deras barnvänliga stad skulle inrymma. Därefter diskuterades de 

olika ”planerna”, teckningarna, i gruppen och barnen fick förklara sina idéer, ställa frågor till 

varandra och ge förslag till förbättringar.  

 

Någonting som är gemensamt i de flesta av barnens teckningar är att det finns någon slags 

lekpark med lekredskap i barnstaden. I de flesta av barnens teckningar omfattar lekparken de 

traditionella lekredskapen med gunga, sandlåda och rutschkana. En av flickorna hade enbart 

ritat en lekpark för barn då hon ansåg att det är en viktig lekmiljö för barn i staden. Samtidigt 

poängterade hon att det var vikigt att lekplatsen var till för alla barn och att det därmed finns 

många olika saker man kan göra i den. 

 

 
 

Bild 7 Lekplats för alla barn. Källa: Workshop, Veronica 10 år. 

”Veronica: Den (lekplatsen) ska vara stor och alla barn ska kunna göra 

vad de vill här… Det ska finnas olika slags rutschkanor för stora och 

små barn. Det ska finnas gungor, vanliga gungor men också en sån där 

stor gunga där man kan sitta flera i.  

Karin: Åh, såna är roliga! 

Tim: Kan man spela fotboll också? 
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Veronica: Ja, man kan göra allt! Det ska finnas ett pysselhus och andra 

hus där man kan bygga och sånt… som på Tom Tits... så kan man leka 

inomhus om det regnar...” 

 

Enligt tidigare studier tillbringar barn enbart 10-20 % av sin utevistelse på lekplatsen och 

resterande 80 % av tiden tillbringar de i andra utomhusmiljöer. (Nilsson 2002: 10) Trots detta 

ansåg barnen för denna studie ändå att lekplatsen var en viktig miljö för barn speciellt för 

småbarn. Dock poängterade barnen att det i alla lekplatser bör erbjudas olika typer av 

aktiviteter. Alla lekplatser ska således inte se likadana ut. Variationen av lekplatser ansågs 

viktig för barnen för att lekplatsen ska kunna stimulera både små och stora barn. En lekplats 

behöver därmed inte vara en plats där det enbart finns gungor, sandlåda och en rutschkana. 

Ändå så var det detta som barnen hade ritat i sina teckningar. Den ”traditionella” lekplatsen 

kan därmed ses som ett sätt för barn att identifiera sig själva och andra barn i staden. Men vid 

djupare diskussioner med barnen så framkom det att dessa traditionella lekplatser inte ansågs 

vara tillräckligt roliga och att barnen ville ha lekplatser som var mer utmanande.  

 

Gemensamt i en del av barnens teckningar är även att det i barnstaden finns hotell för 

föräldralösa, barnhem för barn som inte har föräldrar och hotell för barn utan hem. Fem av 

flickorna hade ritat barnhem i sin stad. Anledningen till detta var att barnen nyligen hade sett 

en film om föräldralösa barn som hade påverkat dem. Detta illustrerar delvis hur barn 

påverkas av andra. Samtidigt påverkar barn varandra, även under workshopen, detta kan visas 

då en flicka ritade ett barnhem och en annan ritade en chokladfontän så gjorde också några 

andra av barnen det.  

 

En annan gemensam aspekt i många av barnens teckningar är att naturmiljön är väldigt viktig. 

Barnen ansåg att det är viktigt att alla barn har möjlighet att vara utomhus i naturen och att 

kunna lek i naturen. Detta var även något som diskuterades under gåturen. Samtidigt ansåg 

vissa av barnen att det också är viktigt att det finns platser för djuren i staden och platser där 

barn och djur kan leka tillsammans.  
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Bild 8 Min barnstad. Källa: Workshop, Nicole 11 år. 

”I min stad finns det friendship. Alla är vänner med varandra och djuren. 

Det finns lekhagar och 4h-gårdar så att man kan leka och ta hand om 

djuren och det är förbjudet att skjuta eller misshandla djur!” (Nicole, 11 

år) 

 

I staden och planeringen av staden finns därmed flera olika kvalitéer och funktioner som 

barnen i denna studie anser är viktiga. Framförallt handlar det om tillgång till natur och parker 

i staden, bra lekmiljöer såsom olika typer av lekplatser för både små och stora barn samt att 

det finns platser där djuren kan vara och där barn kan leka med dem. En annan miljö som 

även visade sig vara viktig under gåturen var asfalterade trottoarer och parkeringar där barnen 

kan cykla och sparka boll. Detta var dock inget som barnen hade ritat i sin barnstad.  

 

Att på detta vis kombinera olika metoder för att undersöka och få fram vilka kvalitéer och 

funktioner som barn värdesätter i staden är bra för att få en allsidig och nyanserad bild av hur 

barn använder utomhusmiljön och vad de efterfrågar i utomhusmiljön. Att barn får vara med i 

planeringsprocessen och beskriva sina erfarenheter och kunskaper om närmiljön är viktigt då 

de är den grupp som framförallt använder sig av utomhusmiljön. Samtidigt är det viktigt att de 

personer som arbetar med barn i planeringen har rätt kompetens så att de kan tolka det barnen 

säger riktigt. För som min studie har visat så behöver inte alltid det som sägs stämma överens 

med vad som görs i verkligheten. Trots att barnen i detta fall menar att lekplatsen är viktig för 

barn så säger de samtidigt att de själva inte brukar vara på lekplatsen. Därför är det viktigt att 

när man frågar barn om vilka miljöer de använder eller leker i att man även går in på djupet i 

frågan. Att man även ställer frågan om vad barnen gör i utomhusmiljön och inte bara var. 

Sedan är det även viktigt att planerare och politiker tar till sig det barn säger och lyssnar på 

dem. Först då kan barnen anses vara delaktiga i planeringen.  
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6. Slutsats 
Idag planeras den täta blandstaden där blandningen av olika verksamheter och funktioner 

skapar liv och rörelse i staden. Dagens planeringsideal grundar sig därmed delvis i Jane 

Jacobs tankar och visioner om staden. Bland annat förespråkas idag kommersiella lokaler i 

bottenvåningarna av bostadshusen, såsom Jacobs även förordade bör dessa vända sig utåt mot 

gatan för att därigenom bidrar till stadsliv, ökad trygghet och säkerhet i staden. I blandstaden 

ska det finnas en variation och mångfald av funktioner som integreras med varandra och 

därigenom skapar liv och rörelse i staden vilket bidrar till stadens attraktivitet. 

 

Dessa stadsvisioner framträder även i planeringen och det pågående byggandet av Järvastaden 

framförallt i gaturummens och bebyggelsen struktur och utformning. I området planeras en 

huvudgata där olika typer av verksamheter, kommersiella och annan service, lokaliseras i 

bostadshusens bottenvåningar. Därtill har bostäderna placerats så att de formar tydliga 

gaturum med skyddade innergårdar. På innergårdarna och i mellanrummen mellan de inre 

kvarteren lokaliseras gemensamma grönytor och lekutrymmen för småbarn i form av 

lekplatser. Järvastadens vision är att vara den trevliga och barnvänliga stadsdelen nära både 

Stockholms stad och naturen. Vad som framförallt framhävs som barnvänligt i Järvastaden är 

dessa skyddade innergårdarna samt att det finns bra tillgång på lekplatser och grönområden. 

En annan satsning som gjorts för barnen i Järvastaden är temalekparken, Mulle Meck-parken, 

som invigdes sommaren 2008 och som fick Solna Stads stadsmiljöpris 2010. Utöver detta 

kommer även en stadspark samt ett torg att anläggas i stadsdelen där det även kommer finnas 

utrymmer för barns lek.  

 

I Järvastaden ses dock inte gaturummet som en miljö för barns lek och umgänge. Detta kan 

uttydas då trottoarerna inte är så breda samt då bilen tar mer plats på områdets gator, i form av 

parkeringar längst med vägen samt breda körbanor i vissa delar av Järvastaden. Detta skiljer 

sig dock mot Jane Jacobs syn på gatan då hon förespråkade gatans och trottoarens funktion för 

barns lek och barnuppfostran. I Järvastaden har inte detta perspektiv tagits till hänsyn då 

barnen framförallt hänvisas till lekytor på de skyddade innergårdarna eller till specifika 

lekplatser såsom Mulle Meck-parken. 

 

Tidigare forskning (Karsten 2005) visar att barn inte tillbringar lika mycket tid utomhus som 

förr i tiden. Den ökade tillgängligheten till lek inomhus och den minskade tillgången till 

utomhusmiljöer med utelek anses vara en anledning till att barn idag spenderar mer tid 

inomhus. Därmed bör det ses som en utmaning för alla planerare att skapa attraktiva 

lekmiljöer utomhus i barns närmiljöer för att få barnen att röra sig mer i utemiljön. Detta då 

utemiljön är viktig för barns lek och självständiga rörelse och därigenom utvecklar barn 

kunskap om miljön samt sin rumsliga och analytisk förmåga. (Prezza 2004: 169-170) 

 

Lekmiljöer som barnen i denna studie framförallt framhävde var viktiga i Järvastaden och i 

barnens planering av ”barnstaden” var tillgång till naturmiljöer, bra och varierande lekplatser 

samt miljöer där barnen kan leka och ta hand om djur. Att det i Järvastaden finns mycket 

natur som är bevarad ansågs vara positivt av barnen då de i dessa miljöer ofta kan leka ostört, 
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samtidigt begränsas de inte av olika slags lekredskap såsom fallet kan vara i lekplatser. Trots 

att de ”vanliga” lekplatserna som bland annat finns på innergårdarna i Järvastaden med enbart 

gungor, rutschkana och sandlåda inte ansågs vara attraktiva och inte användes av barnen. Så 

tyckte barnen ändå att det var viktigt att det finns lekplatser i staden. Dessa ”vanliga” 

lekplatser sågs som bra lekmiljöer för småbarn, däremot menade barnen att det borde ställas 

högre krav på lekplatser som är till för äldre barn. Trots att Mulle Meck-parken enligt barnen 

hade varit rolig till en början så användes den knappt längre då barnen menade att den var till 

för yngre barn. Den ”vanliga” lekplatsen kan därmed ses som ett sätt för barn att identifiera 

sig själva och andra barn i staden. Men vid djupare diskussioner med barnen så framkom det 

att dessa lekplatser ansågs som tråkiga och att barnen ville ha lekplatser som var mer 

utmanande, som även var till för större barn. 

 

En annan miljö som även visade sig vara viktig för barnen under gåturen var asfalterade ytor 

såsom trottoarer och parkeringar samt grusvägar för att barnen ska kunna cykla och spela 

olika boll lekar. Detta var dock något som barnen saknade i Järvastaden då de på vissa gator 

inte fick vara för sina föräldrar på grund av byggtrafiken och då de på andra gator inte vågade 

spela boll för att de var rädda att skada de parkerade bilarna vid vägen.  

 

Trots att Järvastaden eftersträvar att vara en stadsdel för barnen så visar denna studie att 

området är det fast enbart för de yngre barnen, då det framförallt är småbarnen som har gott 

om olika lekmiljöer i området. De barn som dock är lite äldre, de mellanstora barnen, ansåg 

däremot att utomhusmiljön inte riktigt var anpassad efter vad de efterfrågar i sin lekmiljö. 

Därmed är det viktigt att dessa barn får vara delaktiga och påverka planeringen för att deras 

intressen också ska beaktas.  

 

I Stockholms läns kommuner visade enkätundersökningen att det finns en vilja bland 

tjänstemännen att möjliggöra barns delaktighet mer i planeringen. Framförallt då barnen ses 

som en viktig samhällsgrupp med specifika kunskaper om närmiljön och den offentliga 

miljön. Vad som dock förhindrar barns deltagande är enligt tjänstemännen bristande tid och 

den formella planprocessen. Samtidigt finns det från många av byggherrarnas håll och från 

politikerna en outtalad tidspress idag på planerarna att påskynda planeringen. Trots att 

kommunerna har planmonopol så är det ändå byggherrarna och byggföretagen som har 

finanserna och därmed förverkligar planerna. När planer påskyndas finns en risk att viktiga 

aspekter utesluts. Samtidigt är medborgardeltagande generellt i Sverige inte stor. Barns 

begränsade inflytande kan därmed ses som en del av ett större problem kring bristande 

medborgarinflytande i samhällsplaneringen idag.  

 

Genom att förstärka kraven på kommunerna respektive byggherrarna, att genomföra olika 

medborgardeltagande projekt och specifika projekt för barn, skulle detta dock kunna 

förbättras. Idag ser kommunernas arbete med barn olika ut och framförallt är barnens 

perspektiv i planeringen beroende av enskilda tjänstemäns och politikers engagemang. Ett sätt 

att stärka kraven på kommunerna och byggherrarna skulle kunna vara att få in 

barnperspektivet i lagstiftning.  Som i Norge där varje kommun har i uppdrag att göra ett 

program som behandlar barns och ungas uppväxtvillkor och där det finns en person som 
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granskar alla planer ur barnperspektivet. Krav på barnchecklistor eller barnplaner i 

kommunerna skulle kunna vara ett förslag, och om barnperspektivet anses påverkas negativt i 

ett projekt bör barnkonsekvensanalyser göras för att undersöka detta. Som komplement till 

detta skulle barnspår kunna bli en mer integrerad del av översiktsplaneringen. Därmed skulle 

barnperspektivet få en mer integrerad del i själva planprocessen. Frågan är hur kvalitén på 

arbetet med barnperspektivet skulle vara om det var lagstiftat? Samtidigt finns det en risk att 

planprocessen blir ännu mer utdragen och tidskrävande.  

 

Den primära frågan är därmed vad det är för samhälle vi vill skapa? Planeringen handlar om 

den framtida miljön och genom planering skapas vissa förutsättningar i den fysiska miljön. 

Beroende på vilka aspekter som beaktas i planeringen och vilka som utesluts så skapas 

därmed olika förutsättningar inför framtiden.  
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Figur 1 Elektronisk enkätundersökning. Sammanställning: Cifuentes Vargas, Paulina. 

Figur 2 Elektronisk enkätundersökning. Sammanställning: Cifuentes Vargas, Paulina. 

Figur 3 Elektronisk enkätundersökning. Sammanställning: Cifuentes Vargas, Paulina. 

Figur 4 Workshop. Sammanställning: Cifuentes Vargas, Paulina. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 – Informationsmejl om enkätundersökningen  

Undersökning om Stockholms läns kommuners arbete med 

barn i samhällsplaneringen 

Jag heter Paulina Cifuentes Vargas och studerar sista året på Masterprogrammet i 

Samhällsplanering vid Stockholms universitet. Som examensarbete har jag valt att studera 

barn i samhällsplaneringen då de i jämförelse med vuxna är mer rumsligt begränsade och 

beroende av bostadsområdet och närmiljön. Barns kunskaper om närmiljön har fått större 

betydelse i samhällsplaneringen under de senaste åren och barn har också blivit mer delaktiga 

i planeringen genom olika projekt dock skiljer sig detta mycket från kommun till kommun.  

 

Syftet med examensarbetet är att få en förståelse av vilka kvalitéer och funktioner som 

värdesätts av barn i deras stadsdel och i planeringen av nya stadsdelar och att jämföra detta 

med planerarnas visioner. Samt att studera hur barn skulle kunna vara delaktiga och påverka 

den samtida planeringen. För att undersöka det sistnämnda syftet genomförs härmed en 

elektronisk enkätundersökning med kommunerna i Stockholms län.  

 

Enkäten vänder sig därmed till Stockholms läns kommuner och syftet är att undersöka och 

kartlägga kommunernas arbete med barn i samhällsplaneringen. Enkäten tar ca 4 minuter att 

besvara och ska besvaras endast en gång per kommun. Alla svar behandlas anonymt, det vill 

säga ingen kommer att få reda på hur just du har svarat. Undersökningen kommer pågå fram 

till fredagen den 13 maj. Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att visa hur 

kommunen du arbetar på behandlar barnperspektivet i planeringen och hur kommunen arbetar 

med barn. Om du har några frågor eller vill få mer information om uppsatsen eller 

undersökningen så är det bara att kontakta mig. 

 

Enkäten finner du på följande adress: http://www.undersokning.maxtarget.se  

 

Tack för Ert engagemang! 

 

Vänliga hälsningar, 

Paulina Cifuentes Vargas 

roci6368@student.su.se 

 

  

http://www.undersokning.maxtarget.se/
mailto:roci6368@student.su.se
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8.2. Bilaga 2 – Påminnelsemejl 10/5 

Påminnelse enkätundersökning  

Föregående vecka skickades ett informationsbrev ut med en länk till en elektronisk 

enkätundersökning med frågor angående Stockholms läns kommuners arbete med barn i 

samhällsplaneringen. Enkäten tar ca 3-4 minuter att besvara och ska besvaras endast en gång 

per kommun. Alla svar behandlas anonymt, det vill säga ingen kommer att få reda på hur just 

du har svarat.  

 

Undersökningen pågår fram till fredagen den 13 maj.  

 

Det är viktigt att så många kommuner som möjligt deltar i undersökningen för att den ska 

vara statistiskt tillförlitlig. Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att visa hur 

kommunen du arbetar på behandlar barnperspektivet i planeringen och hur kommunen arbetar 

med barn. Om du har några frågor eller vill få mer information om uppsatsen eller 

undersökningen så är det bara att kontakta mig. 

 

Enkäten finner du på följande adress: http://www.undersokning.maxtarget.se  

 

Om du redan har besvarat enkäten, ber jag dig bortse från denna påminnelse. 

 

Tack för ditt engagemang! 

 

Vänliga hälsningar, 

Paulina Cifuentes Vargas 

roci6368@student.su.se 

 

  

http://www.undersokning.maxtarget.se/
mailto:roci6368@student.su.se
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8.3. Bilaga 3 – Påminnelsemejl 13/5 

En sista påminnelse om enkätundersökningen om 

kommunernas arbete med barn i samhällsplaneringen 

Hej,  

 

Här kommer en sista påminnelse om den elektroniska enkätundersökningen angående 

Stockholms läns kommuners arbete med barn i samhällsplaneringen som jag gör i samband 

med mitt examensarbete på Stockholms universitet. Än så länge har 12 kommuner besvarat 

enkäten men jag hoppas att fler tar sig tid att göra detta idag. Enkäten tar ca 3-4 minuter att 

besvara och ska besvaras endast en gång per kommun.  

 

Jag tar därför tacksamt emot svar senast idag, fredagen den 13 maj. 

 

Genom att delta i undersökningen har du möjlighet att visa hur kommunen du arbetar på 

behandlar barnperspektivet i planeringen och hur kommunen arbetar med barn. Om du har 

några frågor eller vill få mer information om uppsatsen eller undersökningen så är det bara att 

kontakta mig. 

 

Enkäten finner du på följande adress: http://www.undersokning.maxtarget.se  

 

Om du redan har besvarat enkäten, ber jag dig bortse från denna påminnelse. 

 

Tack för ditt engagemang! 

 

Vänliga hälsningar, 

Paulina Cifuentes Vargas 

roci6368@student.su.se 

  

http://www.undersokning.maxtarget.se/
mailto:roci6368@student.su.se
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8.4. Bilaga 4 – Elektronisk enkätundersökning 

 

Hur arbetar Stockholms läns kommuner med barn i 

samhällsplaneringen? 
 

Enkäten vänder sig till Stockholms läns kommuners planenhet, stadsbyggnadskontoret eller 

andra liknande kontor som behandlar planfrågor. Syftet med enkäten är att undersöka och 

kartlägga kommunernas arbete med barn i samhällsplaneringen. Begreppet barn definieras i 

denna enkät som varje människa under 18 år. Enkäten ska besvaras enbart en gång per 

kommun. Era svar behandlas anonymt, det vill säga ingen kommer att få reda på hur just Ni 

har svarat.  

 

Tack för Ert engagemang! 

 

 

1. På vilken kommun arbetar Ni? 

 

o Botkyrka kommun 

o Danderyd kommun 

o Ekerö kommun 

o Haninge kommun 

o Huddinge kommun 

o Järfälla kommun 

o Lidingö stad 

o Nacka kommun 

o Norrtälje kommun 

o Nykvarn kommun 

o Nynäshamn 

kommun 

o Salem kommun 

o Sigtuna kommun 

o Sollentuna kommun 

o Solna stad 

o Stockholms stad 

o Sundbybergs stad 

o Södertälje kommun 

o Tyresö kommun 

o Täby kommun 

o Upplands-Bro 

kommun 

o Upplands Väsby 

kommun 

o Vallentuna kommun 

o Vaxholms stad 

o Värmdö kommun 

o Österåker kommun 



 

 

 

2. Har kommunen dokument för hur barnsperspektiv ska tillvaratas och 

utvecklas i planeringen? 

o Ja, i översiktsplanen 

o Ja, i annat/andra policy förankrade dokument 

o Nej 

 

Exempel på annat/andra policy förankrade dokument: _____________________ 

 

3. Arbetar kommunen aktivt för barns deltagande i samhällsplaneringen i 

följande avseenden? (Värdera genom skalan 0-5 till hur stor del kommunen 

arbetar tillsammans med barn, där 0 är inte alls och 5 är alltid)  
   Inte alls                                                Alltid 

Översiktsplanen □         □         □         □         □         □ 

Detaljplaner □         □         □         □         □         □ 

Planprogram □         □         □         □         □         □ 

Annat/andra program □         □         □         □         □         □ 

 

Exempel på annat/andra program:_____________________________________ 

 

4. Arbetar kommunen med exempelvis pedagoger i skolan eller på 

fritidsgårdar för att behandla barnperspektivet i samhällsplaneringen i 

följande avseenden? (Värdera genom skalan 0-5 till hur stor del kommunen 

arbetar för barn, där 0 är inte alls och 5 är alltid)  
   Inte alls                                                Alltid 

Översiktsplanen □         □         □         □         □         □ 

Detaljplaner □         □         □         □         □         □ 

Planprogram □         □         □         □         □         □ 

Annat/andra program □         □         □         □         □         □ 

 

Exempel på annat/andra program:_____________________________________ 

 

 

5. Vad anser Ni är det största hindret för barns ökade deltagande i 

kommunens samhällsplanering? 

o Tid 

o Ekonomi 

o Personal 

o Kunskap 

o Annat: ______________________ 

 

6. Vilka fördelar ser Ni med att barn deltar i samhällsplaneringen? 

________________________________________________________________ 
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7. Vilka nackdelar/svårigheter ser Ni med att barn deltar i 

samhällsplaneringen? 

________________________________________________________________ 

 

8. Nämn något/några konkreta exempel på där barn har medverkat och 

påverkat samhällsplaneringen i kommunen: 

________________________________________________________________ 
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8.5. Bilaga 5 – Informationsbrev till föräldrar 

En undersökning för barns möjlighet till 

påverkan 

 

Hej, 

 

Jag heter Paulina Cifuentes Vargas och studerar sista året på Masterprogrammet i 

Samhällsplanering vid Stockholms universitet. Som examensarbete har jag valt att 

studera hur barn skulle kunna vara delaktiga och påverka samhällsplaneringen. 

Onsdagen den 27 april ska jag därför ha workshops på fritidsgården Torpet med barn i 

åldern 10-12 år. Där barnen kreativt får fundera över begreppet stad och vad de 

efterfrågar i bostadsområdet genom skisser och gruppdiskussioner. Genom att delta i 

undersökningen får barnen möjlighet att visa vilka kvalitéer och funktioner som de 

efterfrågar och hur bostadsområdet och närmiljön skulle kunna förbättras. 

 

Bakgrunden till uppsatsen är det faktum att Stockholmsregionen, och framförallt Solna 

Stad, expanderar snabbt med förtätning och nya stadsdelar som växer fram med såväl 

bostäder som arbetsplatser. Bostadsområdet och vår vardagsmiljö har en viktig roll i 

formandet av oss själva och i vår hälsa. Men i jämförelse med många vuxna är barn och 

ungdomar mer rumsligt begränsade och beroende av sitt bostadsområde och sin 

närmiljö. I den moderna stads- och bostadsplaneringen har det dock blivit svårare att ge 

barn den rörelsefrihet och det utrymme som tidigare funnits i stadsmiljön. Städer och 

andra miljöer är därmed ofta inte planerade utifrån barns och ungdomars behov. 

 

Syftet med examensarbetet är att få en förståelse av vilka kvalitéer och funktioner som 

värdesätts av barn i deras bostadsområde och i planeringen av nya bostadsområden och 

att jämföra detta med planerarnas visioner. Den stadsdel som jag har valt att undersöka 

närmare i Solna är Järvastaden som har en vision om att vara den trevliga och 

barnvänliga stadsdelen nära både stan och naturen. Om du har några frågor eller vill få 

mer information om uppsatsen eller undersökningen så är det bara att kontakta mig. 

 

Som tack för barnens deltagande får de en liten överraskning! 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Paulina Cifuentes Vargas 

roci6368@student.su.se 

076-233 86 01 

 

mailto:roci6368@student.su.se

