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Barn tar plats 



Ur FN:s konvention om barnets rättigheter

Artikel 1
Ett barn är varje människa som är under 18 år.

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3
Barnets bästa skall komma i första rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 4
Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör henne/honom.

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 

skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, 
antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt 

som är förenligt med den a lagstiftningens procedurregler, i alla 
domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

Artikel 31
Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Konferensen Barn tar plats lockade 350 intresserade. Under en hel dag fick de ta del av kloka, spännande och 
tankeväckande rön om barn i staden.

Av föreläsningarna i dokumentationen är ungefär hälften av dem skrivna utifrån de föredrag som hölls på 
konferensen. Den andra hälften är baserade på intervjuer med utgångspunkt från föredragshållarnas teman.

Vi valde denna form – som har förankrats hos föreläsarna – för att få en dynamik som kan utebli vid en 
strikt redogörelse från A till Ö.

Johan Bergsten
Planeringsledare S2020
Social resursförvaltning
Göteborgs Stad

Sonny Mattisson
Kommunikations- och mediefrågor
Tryggare och Mänskligare Göteborg
Göteborgs Stad



Intresset för konferensen »Barn tar plats« som arrangerades i Göteborg i mars 2010 var så stort att 
alla som ville delta inte fick plats. Men vi är mycket stolta över det arrangemang som genomfördes och 
också över den här dokumentationen som förhoppningsvis ger kunskap även till dem som vi tvingades 
säga nej till. Heldags konferensen är resultatet av flera års arbete i ett nätverk som har vuxit genom 
åren och består av anställda i Göteborgs Stad. Det som förenar är en tro på att om staden skapas och 
byggs utifrån vad som är bra för barnen – då blir det en bättre stad för alla. Grunden är en djup insikt i 
och praktiska erfarenheter av att ta tillvara barns kompetens. De föreläsare som bjöds in fördjupade 
kunskaperna om barns perspektiv och visade på kopplingarna till en hållbar stad och ett demokratiskt 
samhälle. Och alla uppmärksamma och engagerade åhörare gav glädje och energi åt dagen.

Dokumentationen är också en kontaktlista till Sveriges främsta kunskapskällor i ämnet.  Vi ser 
redan fram emot att ta del av resultatet av de kontakter i nya konstellationer som knöts under dagen. 
Ett särskilt tack till de engagerade unga personer som medverkade och som ökade vår tilltro till att 
klokskapen och kreativiteten kommer bli allt större för att hantera svåra frågor i framtiden! 

Göteborg, maj 2010

Lars Lilled
Utvecklingschef S2020, socialt hållbar utveckling
Social resursförvaltning, Göteborgs Stad

Rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg och ledningsgruppen för S2020 var viktiga stödjare för 
konferensens genomförande.

Borghild Håkansson
Projektledare för kansligruppen Tryggare och Mänskligare Göteborg
Göteborgs centrala brottsförebyggande råd

Bra för barnen är bättre för alla
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– Men han har ju ingenting på sig, ropade ett litet barn. 
Herre Gud, hör den oskyldiges röst, sade fadern, och det viskades om vad barnet hade sagt.

Lars Lilled öppnade konferensen »Barn tar plats« med en kortversion av sagan om kejsarens nya kläder.
– Han har ju ingenting på sig, föll allt folket in efter barnets klarsynta påpekande.

Och 350 konferensdeltagare kunde samlas kring frågan om barns förmågor och inflytande.

Barn tar plats 
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Lars Lilled, chef för S2020 vid social 
resursförvaltning i Göteborgs Stad och 
moderator för konferensen, som samlade 
drygt 350 deltagare från Göteborg och 
kommuner från övriga landet, valde att 
inleda dagen med de tänkvärda rader som 
HC Andersens saga från 1837 bistår med.

– Det sägs att civilisationen behöver 
ett barn eller en vilde, HC Andersens 
saga gestaltar barnet och Laleh får stå för 
vilden, sade Lars Lilled och syftade i det 
sistnämnda på Lalehs sångtext »Kom 
Tilda, dom är nöjda, vi vill mera, o jag 
önskar att vi va’ flera«, som framfördes 
av musikerna Rebeca, Antonia, Linus 
Lundquist, Johannes och Axel.

– Framför oss ligger en dag fylld av 
intressanta tänkare och tankar från per
soner som på ett eller annat sätt har valt 
barnet som en utgångspunkt i sin praktik, 
sade Lars Lilled vidare och fortsatte:

– En av utgångspunkterna är natur
ligtvis barnkonventionen som antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 
1989. Fler än 190 stater har anslutit sig till 
konventionen. Inget annat dokument om 
mänskliga rättigheter har fått så stor upp
slutning. I 54 artiklar sägs att alla barn har 
samma rätt att få sina behov tillgodosedda 
var de än befinner sig på jorden. Barnets 
bästa och barns rätt till inflytande är två av 
grundprinciperna i konventionen.

 Ett nyckelbegrepp under konferen
sen var barnperspektivet. Lars Lilled på 
pekade att begreppet har flera betydelser 
och infallsvinklar – Barnperspektivet och 
barns perspektiv. 

– Barnperspektivet som ett ord sätter 

fokus på ett perspektiv som ska tillvarata 
barns villkor och arbeta för barns bästa 
eller studera en kultur skapad för barn. 
Alltså det vuxna barnperspektivet.

– Som två ord blir det i stället att 
anlägga ett perspektiv eller fånga en kul
tur som är barnets. Barnets eget perspek
tiv. Det vill säga både ett ideologiskt och 
ett metodologiskt begrepp. Med barns 
ögon.  Dessutom finns en historisk/kul
turell aspekt som avser hur vi betraktar 
barn, barndom, rättigheter och behov. 
Samhällets barnperspektiv.

– Som ni ser på konferensbilden kan 
vi tänka oss alla perspektiv utom det allt
för gulliga eller romantiserande. Det krävs 
engagemang, mänsklig aktivitet på det 
lokala planet. Det vet Borghild Håkans
son mer om, förklarade Lars Lilled och 
lämnade över ordet:

Ta vara på perspektiven
– Det är en given utgångspunkt i arbetet 
för en tryggare och mer trivsam stad att 
sociala och fysiska frågor är tätt samman
vävda. Att ta vara på så många röster och 
perspektiv som möjligt för att utveck
lingsarbetet i staden skall baseras på 
både bred och djup kunskap – både 
praktiska erfarenheter och forskning, 
menade Borghild Håkansson, chef för 
Göteborgs centrala brottsförebyggande 
råd Tryggare och Mänskligare Göte
borg.

– Om staden skapas och byggs utifrån 
vad som är bra för barnen – då blir det 
bättre för alla. Det fanns flera som resone
rade på detta vis och det blev uppenbart 

att det pågick en hel del arbete här i stan 
för att utveckla metoder för att ta in barns 
kunskap i den fysiska planeringen.

Hon berättade också om bakgrunden 
till konferensen och satte in det lokala 
arbetet i Göteborg i sitt sammanhang. 

Från början samlades enskilda perso
ner från olika delar i staden, enskilda som 
själva tagit initiativ, prövat sig fram utifrån 
engagemang och övertygelse och arbetat 
med dialog med barn. Så startade nätverket 
som har arrangerat denna konferens. Nät
verket för att lära av varandra har med 
tiden vuxit och blivit än mer kraftfullt.

– Stödjande och lyhörda chefer har 
möjliggjort att dessa erfarenheter kunnat 
spridas vidare både inom och mellan 
organisationerna. Lärande och samverkan 
på riktigt, sade Borghild Håkansson.

Och till sist valde hon att citera kom
munfullmäktiges budget år 2010:

»All stadsutveckling och byggnation 
ska ske utifrån ett barnperspektiv. Barn 
är experter på sin närmiljö. Barn rör sig 
inte bara på platser skapade för dem, 
såsom lekplatser, utan använder hela sin 
närmiljö. Samtidigt har den övergripande 
miljön oftast planerats av och för vuxnas 
behov. Barnperspektivet ska i större 
utsträckning tillgodoses inom hela plan
områden. Perspektivet ska tidigt arbetas 
in i planprocessen och vara ständigt när
varande vid detaljplaneläggning. Plane
ringsarbetet ska utvecklas mot en mer 
inkluderande process där barn och unga 
får inflytande över hur deras stad utfor
mas. Detta kräver att man prövar otradi
tionella vägar och metoder.«

Konferensen inleddes med sång och musik framförd av Rebeca de Souza, Antonia Ringbäck, Linus Lundquist, 
Johannes Bergil och Axel Lindström



8

Dagens allra första talare inledde alltså 
med att lyfta fram och berömma staden 
där konferensen arrangerades.

– Göteborgs kulturförvaltning med 
arkitekturkonsulenten Mie Svennberg i 
spetsen har i många år jobbat mycket 
framgångsrikt med fysisk planering till
sammans med barn. 

Lära av varandra
Att på detta sätt ta vara på ungas kunska
per, åsikter och erfarenheter är unikt i 
landet. Vi andra har mycket att lära av 
hur ni gör här i Göteborg, sa han.

Lagom till konferensen kunde Petter 

Åkerblom dessutom presentera en helt 
ny bok om den göteborgska metoden – 
Barns rätt till staden. Om arkitektur peda
gogik som demokratisk metod i Göte
borg. Boken har producerats i samarbete 
mellan Göteborgs kulturförvaltning och 
Movium – centrum för stadens utemiljö 
vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– I boken presenteras arkitektur
pedagogernas och kulturförvaltningens 
arbets sätt, och den är gjord som ett led i 
Moviums strävan att sprida och utveckla 
kunskaper om utvecklande utemiljöer 
för barn och unga.

Petter Åkerblom konstaterade att Mie 

Svennberg fortfarande är landets enda 
arkitekturkonsulent. Och han hade teorier 
om varför man på andra håll i landet än så 
länge inte följt det göteborgska exemplet.

– Vi är mer eller mindre fast i våra 
yrkesroller, och de flesta av oss är helt 
enkelt ovana att prata med barn och 
unga. Det ingår inte i planerarens vardag 
att göra detta, och att involvera barnen i 
planeringen blir därför ofta en fråga om 
att man inte har tid.

Det är ganska enkelt att ge barn och 
unga utrymme och låta dem uttrycka 
sina åsikter, fortsatte han.

– Men det är en betydligt större 

Göteborg som förebild

Göteborg är en förebild i arbetet med 
att föra en dialog med barn och unga om 
deras egen stadsmiljö.

Det sa Petter Åkerblom, landskaps
arkitekt och universitetslektor vid SLU, 
Sveriges lantbruksuniversitet.
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utmaning att verkligen lyssna på vad de 
har att säga, att ta intryck av synpunk
terna och att använda deras kunskap i 
konkret planeringsarbete. Det är just 
detta som man faktiskt har lyckats med i 
Göteborg.

Som samordnare och koordinator på 
Movium har Petter Åkerblom över
blicken över vad som sker runt om i lan
det för att förbättra ungas utemiljöer. 
Förutom Göteborg lyfte han till exempel 
fram Lund som ett gott exempel, i det 
fallet när det gällde utomhuspedagogik.

Han gjorde också en historisk åter
blick och slog fast att han föredrar dagens 
goda intentioner framför de pedagogiska 
ideal som dominerade när han själv – och 
många av konferensens åhörare – gick i 
skolan för cirka 20–30 år sedan.

Platsen viktig för lärandet
– Vi lärde oss naturen genom att läsa om 
den i böcker. Som väl är har många för
stått att den metoden inte är särskilt 
effektiv. Det säger sig självt att man får en 
helt annan relation till miljöer om man lär 
känna dem och studerar dem på plats.

– Platsen är jätteviktig för att förstå 
sammanhangen man är del av, samman
hang där kunskaper behövs för att förstå 
hur världen fungerar.

Petter Åkerblom poängterade att det 
inte handlar om att välja det ena eller det 
andra – teoretiska studier eller inlärning 
via verkligheten.

– Båda delarna behövs i växelverkan, 
sa han och jämförde med den kunskaps

process som leder fram till att man lär sig 
baka en sockerkaka.

– Först måste vi ha ett kök. Sedan 
veta vilka ingredienser som ingår, vilka 
husgeråd som behövs, hur man gör och 
så vidare. Men det räcker inte med ett 
recept!

– Först när vi ger oss i kast med att 
vispa, notera när sockerknastret försvin
ner och se hur själva kakan så småningom 
tar form, och inte minst alla misstag man 
kan göra på vägen… utan allt detta blir vi 

aldrig duktiga bagare. Och först när vi har 
försökt ett par gånger får receptet ett 
värde.

För att förstå och få kunskap om sta
den som livsmiljö för människor, växter 
och djur gäller samma metodik och peda
gogik, fortsatte han.

– Det behövs en växelverkan även i 
det fallet. Både teoretiska studier och 
besök i de miljöer som vi vill lära oss något 
om, inte antingen det ena eller det andra. 

– Faktum är att vi faktiskt blir 
dumma av att bara sitta stilla och lära oss 
saker och ting via böcker och teoretiska 
resonemang. Barn utvecklas genom att 
krypa, lära sig gå, bygga kojor, slå kuller
byttor… Samma slags behov av fysisk 
aktivitet följer med oss hela livet för att 

våra hjärnor, bildligt talat, ska fortsätta 
att växa. 

Att ägna sig åt barnperspektivet har 
blivit en trend som förhoppningsvis 
leder till en permanent attitydförändring 
och långsiktiga förbättringar för barn och 
ungdomar, sa Petter Åkerblom.

Men han lyfte fram en annan trend 
som ännu större och ännu tydligare – den 
urbana livsstilen.

– Det är en livsstil som attraherar 
alltfler. Fler och fler engagerar sig också i 
frågor om hur städer ska planeras, och 
många frågor delegeras som en följd av 
detta allt oftare från experter till männis
kor på gräsrotsnivå.

Medborgardialoger
Denna utveckling kan noteras ock   så på 
kommunal planeringsnivå.

– Istället för stadsarkitekten har vi 
fått medborgardialoger, och via olika 
kanaler ges alltfler grupper utrymme att 
delta och yttra sig.

Nästa steg i utvecklingen, fortsatte 
han, blir förhoppningsvis att barn och 
ungdomar ges samma förutsättningar att 
delta i både planering och i demokratiska 
beslutsprocesser.

– Många framsteg har gjorts de senaste 
20 åren, inte minst tack vare barnkonven
tionen. Barn får göra sin röst hörd på ett 
helt annat sätt än tidigare. Men nu gäller 
det att vi börjar ta ungas röst på allvar, att 
vi börjar ta till oss vad de verkligen säger. 
Där har vi som sagt mycket att lära av er i 
Göteborg.

»Barn utvecklas genom att 
krypa, lära sig gå, bygga 
kojor, slå kullerbyttor…«

Petter Åkerblom
Landskapsarkitekt och universitetslektor 
vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Petter Åkerblom arbetar på Movium – 
Centrum för stadens utemiljö – med 
frågor om hur olika platser i staden 
påverkar barns och ungdomars lek, 
lärande och fysiska aktivitet. Movium har 
det nationella ansvaret för att samordna, 
utveckla och kommunicera kunskaper om 
utvecklande miljöer för barn och unga.

Tema: 
Barns rättigheter – vuxnas skyldigheter.

Mail: petter.akerblom@movium.slu.se
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Hennes föreläsning bekräftade nog delvis 
den bild som många har om barn i Göte
borg; de socioekonomiskt mest utsatta 
finns i nordost medan de med bäst förut
sättningar växer upp i stadsdelar som Älvs
borg, Askim och Torslanda.

– Men verkligheten är mer nyanserad 
än så. Resultatet i kommunens så kallade 
Frivanundersökning visar att barn som 
växer upp i de nordöstra stadsdelarna 
upplever att de har större möjligheter att 
påverka sin situation än barn från till 
exempel Älvsborg, sa hon.

Svaren i undersökningen, som riktade 

sig till elever i årskurs 4–9, visar också att 
barn och ungdomar i de socioekonomiskt 
svagare stadsdelarna trivs bättre i skolan, 
berättade Erica Litzén.

– En förklaring till detta kan vara att 
människor i stadsdelar som Bergsjön bor 
trångt. Möjligen kan det vara så att skolan 
då upplevs som en positiv plats att ta sin 
tillflykt till.

Barn och ungdomar i de välbeställda 
stadsdelarna kanske i enlighet med detta 
resonemang tar saken och ting för givna i 
skolan, fortsatte hon.

– En följdreaktion skulle ju då kunna 

bli att man inte uppskattar saker och ting 
lika mycket.

Poängen med att förmedla dessa fakta 
är att nyansera bilden av verkligheten, 
poängterade Erica Litzén.

– Det är ju väldigt lätt att utifrån statis
tik visa att »så här stora är skillnaderna« 
eller »så här extremt ser det ut«. Genom att 
komplettera vår statistik med resultaten 
från Frivanundersökningen kan vi visa att 
verkligheten inte är antingen svart eller vit.

– Trots de negativa siffrorna så trivs 
barn och vuxna i Bergsjön, och det är värt 
att notera.

Med statistikens hjälp gav Erica Litzén, planeringsledare från 
Göteborgs stadskansli, åhörarna en tankeställare.

– Verkligheten är inte entydig. Barn från resurssvaga områden 
trivs till exempel bättre i skolan än barn i rikare stadsdelar, sa hon.

 Verkligheten är inte entydig
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Hon poängterade att hennes tankar 
om orsak och verkan bara är egna funde
ringar.

– Att slå fast vad som ligger bakom 
resultaten får forskarna syssla med, sa hon.

Hon konstaterade också att det finns 
en liten risk att förmedla den mångfaset
terade bilden.

– En reaktion på de presenterade 
resultatet skulle ju kunna vara att »varför 
ska vi lägga ned resurser på att förbättra 
situationen för människor som redan 
verkar ha det bra?« Men jag tror nog att 
de flesta har förmågan att se frågan i ett 
större perspektiv. Istället handlar det ju 
om att resultatet kan bidra till att ge en 
mer heltäckande bild av situationen för 
barn i Göteborg.

18-åringar i riskzon
Till den bilden hör också att lågkonjunk
turen har ändrat förutsättningarna för 
barn i staden, fortsatte hon.

– Den har exempelvis inneburit att 
18åringar i Bergsjön löper ännu större 
risk än tidigare att hamna i arbetslöshet.

Under föreläsningen använde sig 
Erica Litzén av Explorer, ett relativt nytt 
verktyg för visuell analys, utvecklat av 
Linköpings universitet. På ett åskådligt 
sätt kan en rad parametrar visas, både 
stadsdelsvis och för hela staden. Det går 
också att få en bild av förhållanden från 
både förr och i nutid och både isolerat 

och tillsammans med andra parametrar.
Ett slags bubblor som rör sig över 

diagram gör att betraktaren kan följa 
utvecklingen när det gäller en viss fråga 
eller problematik över tid för ett geogra
fiskt område, förklarade hon.

– På stadskansliet har vi använt verk

tyget sedan årsskiftet. Det känns så 
användbart att vi har bestämt oss för att 
publicera årsskriften Göteborgssamhäl
lets utveckling via Explorer på nätet i 
fortsättningen.

Fördelen med det, fortsatte hon, är 
att man kan skildra sambandet mellan 
faktorer inom de tre olika dimensionerna 
– den ekonomiska, ekologiska och soci
ala – på ett helt annat sätt än i en pap
perspublikation.

– I en sådan skrift presenteras ju 
avsnitt om de olika dimensionerna kapi
tel för kapitel, och med den metoden går 
det inte att få samma dynamik som det 
gör med ett sådant här verktyg.

I texten intill grafiken kommer det i 

fortsättningen inte att stå exempelvis 
»Andel barn i stadsdelen« eller »Trafik« 
som i den befintliga Göteborgssamhällets 
utveckling, sa Erica Litzén.

– Istället kommer vi att kunna inrikta 
oss på de trender som går att notera. Det 
kan till exempel handla om barn i trafi
ken, eller om att trafik och ekonomi 
påverkar varandra i riktning mot en mer 
stabil situation, och så vidare.

Intressant för gemene man
Redan idag kan man gå in på Göteborg 
Stads hemsida och ta del av bilden av 
Göteborg med hjälp av verktyget. Vari
ablerna folkmängd, medelinkomst och 
andel med eftergymnasial utbildning 
finns för varje stadsdel 1992–2007.

Erica Litzén sa att hon trodde att tek
niken kommer att bli mer och mer intres
sant för gemene man att använda sig av.

– Kan man gå in på Aftonbladets nät
bilaga eller betala räkningar på nätet så 
kan man lära sig detta också utan pro
blem. Min bedömning är inte att det är 
så tekniskt avancerat att det stänger ute 
stora grupper.

Tvärtom ser hon stora fördelar med 
att inte trycka upp en massa rapporter 
som ofta bara värmer hyllorna.

– Med den här tekniken tror jag att 
fler blir intresserade och att vi som vill få 
ut viktig statistik och information därför 
kan nå betydligt fler.

»Kan man gå in på 
Aftonbladets nätbilaga eller 
betala räkningar på nätet 
så kan man lära sig detta 
också utan problem.«

Erica Litzén
Planeringsledare inom gruppen 
samhällsanalys & statistik, Stadskansliet, 
Göteborgs Stad

Den största delen av Erica Litzéns 
arbetstid går åt till att beskriva och 
analysera samhällsutvecklingen i 
Göteborg i ett brett perspektiv utifrån de 
tre dimensionerna inom hållbar 
utveckling.

Tema: 
Göteborgssamhällets utveckling – från 
barnens horisont.

Mail: erica.litzen@stadshuset.goteborg.se
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I sin inledning använde sig Björn Anders
son av ett bildspel som han hade gjort 
med utgångspunkt från konferensens 
vinjett. Flickan mitt i staden blev äldre 
och vid sidan av henne poppade det upp 
en massa andra ungdomar.

– Vad jag vill visa med detta är att 
barnet växer och blir tonåring och att det 
är tonåringarna som i mångt och mycket 
ger staden liv, sa han.

Hans föredrag var det enda under 
dagen som fokuserade på just tonåring
arna. Och det finns en särskild poäng med 
att lyfta fram den gruppen på en konfe
rens om barn i staden, förklarade han.

– Många vuxna tänker inte på att 
barn är barn ända tills de fyller 18 år och 

att barnkonventionen omfattar även dessa 
äldre barn.

Istället för att ha den inställningen är 
det vanligt att betrakta 15–18åringar som 
jobbiga, besvärliga och till och med far
liga, fortsatte han.

– Dessutom finns tendensen att 
generalisera och säga att »de är sådana« 
om ungdomar, på samma sätt som många 
gör om människor i våra förorter.

Självuppfyllande profetia
Visserligen är det sant, fortsatte Björn 
Andersson, att en hel del killar i de övre 
tonåren orsakar sociala problem.

– Det ska vi förstås inte blunda för. 
Men samtidigt måste vi komma ihåg att 

det för det allra mesta inte är de som kla
gar som drabbas av otryggheten. Oftast är 
det istället andra ungdomar som blir offer. 

– Kategoriseringen av ungdomar ris
kerar också att leda till självuppfyllande 
profetior och bidra till att vi skuldbelägger 
även den stora majoriteten skötsamma 
ungdomar. 

I sin avhandling från 2002 studerade 
Björn Andersson hur ungdomar rör sig i 
stadens rum.

– Något mycket viktigt händer för 
ungdomar i 16årsåldern, när de tar ste
get från grundskolan till gymnasiet. Då 
lämnar de sitt grannskap på ett ännu tyd
ligare sätt än tidigare och börjar röra sig 
mer och mer i staden.

Äldre barn 
är också barn
Barn ska skyddas från stadens faror. Det är rätt vanlig hållning, 
konstaterade Björn Andersson.

– Men den gäller bara barn upp till en viss ålder. Någonstans i 
tonåren vänder det. Då är det många som tycker att staden måste 
skyddas från ungdomarna.
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Det är också i denna ålder som ung
domar börjar söka sin identitet, pröva sin 
själständighet och frigöra sig från vuxen
världen, fortsatte han.

– I denna process är det viktigt att 
det finns platser i staden där ungdomar 
kan möta andra ungdomar som de kan 
identifiera sig med. Problemet är bara att 
sådana ställen ofta saknas i städer.

Följden blir att ungdomarna då drar 
omkring i sitt sökande, eller »strögar« för 
att använda ett ord i rubriken för Björn 
Anderssons föredrag – »Från ströga till 
skate – om ungdomars rörelser i stadens 
rum«.

– Detta sökande upplevs av många 
som ett störande inslag i stadsbilden, när 
det i själva verket är en helt naturlig del 
i ungdomars utveckling.

Istället för att kritisera det beteendet 
borde det skapas sådana mötesplatser 
som idag saknas och där ungdomar 
kunde ägna sig åt identitetssökandet i 
vettiga sammanhang tillsammans med 
jämnåriga, fortsatte han.

Han poängterade också att ungdomar 
i 16–18-årsåldern är extremt beroende 
av kollektivtrafiken. Även i det fallet är 
det vanligt att vuxna utgår från den lilla 
grupp unga som fuskåker eller beter sig 
olämpligt och drar alla över en kam.

– Det är förstås extra problematiskt 
för unga just med tanke på hur viktiga 
allmänna kommunikationer är för dem.

Ska inte störa
»Skate« i rubriken representerar de ung
domar som befinner sig i en grupp som är 
kopplad till en specifik fritidsaktivitet, 
förklarade han.

– I en stad ska det finnas utrymme 
även för sådana grupper, och det är vik
tigt att aktiviteten integreras så att den 

inte stör andra människor.
I Göteborg, fortsatte han, finns exem

pel både på lyckade och problematiska 
erfarenheter av just skatingramper. I 
Action Park vid biografen Bergakungen 
har det fungerat bra, konstaterade han, 
medan problemen har varit mer svårlösta 
vid Esperantoplatsen där konflikter har 
uppstått mellan de skatande och boende 
som upplevt sig störda.

Björn Andersson återkom till det fak
tum att ungdomarna i hög grad bidrar till 
att ge staden liv.

– Vid vissa tillfällen, till exempel 
skolavslutningar, är det till och med så 
att en del offentliga platser tas över av 
ungdomar helt och hållet.

– Att det blir så har att göra med ung
domars behov att möta andra i samma 
ålder. Det behovet är betydligt större i 
tonåren än under andra perioder i livet.

Det gäller även behovet att »ha koll« 
eller att ha en bild av det sociala ung
domslandskapet, som han uttryckte det.

– Detta beror i sin tur på att man 
söker sin plats och position i förhållande 
till andra. I detta identitetssökande som 
bottnar i frågan »vem är jag i relation till 
andra i min ålder« spelar bekräftelsen 
från andra unga en helt central roll.

Mötesplatser saknas
Björn Andersson konstaterade i sin av 
slutning att ungdomar mellan 16 och  18 
år befinner sig i en fas där staden å ena 
sidan kan tillfredsställa viktiga behov 
som frigörelse och självständighet. Å 
andra sidan saknas rum och mötesplatser 
som specifikt är avsedda för just denna 
åldersgrupp.

– Ett annat problem är som sagt den 
grova kategoriseringen. Vi i vuxenvärlden 
måste självklart reagera på när barn i 
denna åldersgrupp handlar på ett sätt 
som hotar stadens trygghet. Samtidigt 
har stora barn rätt till samma skydd som 
små barn. Det är en svår balans som vi 
måste lära oss att hantera.

Björn Andersson
Forskare på Institutionen för socialt 
arbete vid Göteborgs universitet

I sin forskning fokuserar Björn Andersson 
bland annat på det offentliga livets sociala 
relationer, ungdomsfrågor och förebyg-
gande socialt arbete. Han är projekt-
ledare för forskningsprojektet »Parken 
och torgets sociala liv«, finansierat av 
Vetenskapsrådet.

Tema: 
Från ströga till skate – om ungdomars 
rörelse i stadens rum.

Mail: bjorn.andersson@socwork.gu.se
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Claes Caldenby, professor i arkitektur, tog Ellen Keys bok »Barnets århundrade« som 
utgångspunkt i sin föreläsning.  Han slog fast att pendeln svängde under 1900talet.

– Under en del årtionden låg stadens fokus helt klart mer på barnen än vad det 
gjorde under andra, sa han.

För att ge en bild av barnens plats i 
1900talets arkitekturhistoria gick Claes 
Caldenby vägen via barnlitteraturen. Han 
inledde 1918 med Elsa Beskows Tant 
Grön, tant Brun och tant Gredelin och berät
tade om den tidens stadsideal utifrån den 
fingerade staden Lillköping, med Sigtuna 
som förlaga.

1947 kom så Astrid Lindgrens Alla vi 
barn i Bullerbyn.

– I den boken  möts vi av en idyll där 
lantliga inslag dominerar, konstaterade 
han.

Det tredje exemplet som han lyfte 
fram var Jan Lööfs Sagan om det röda äpplet 
från 1974 där den skildrade staden har 

gammaldags kvarter och ett myller av liv.
Det går, om man vill, att urskilja ett 

mönster och notera att de tre årtiondena 
– 10, 40 och 70talen – var speciellt 
barnvänliga jämfört med andra decennier 
under 1900talet, sa Claes Caldenby.

Under nationalromantiken fanns ett 
stort intresse för barns villkor, slog han 
fast.

– Att för barnens skull bo utanför stä
derna rimmade väl med budskapet i Ellen 
Keys bok. I första hand var det medel
klassen som tog till sig idéerna. Tanke
gångarna uttrycktes också av andra, inte 
minst i konsten, fortsatte han och tog Carl 
Larsson som exempel.

1940talet, sa han sedan, var den svenska 
barnbokens guldålder, framför allt tack 
vare just Astrid Lindgren. Idealet att bo i 
»byn på landet«, inte minst för barnens 
skull, syntes tydligt både i böcker som 
Pippi Långstrump (1945) och nämnda 
Bullerbyn.

– Under 70talet kom så reaktioner på 
det sätt att bygga på som miljonprogram
met hade fört med sig och som ansågs ha 
negativa konsekvenser bland annat för 
barn. Många kritiker förespråkade en 
återgång till den traditionella staden, 
något som också går att se i den tidens 
barnböcker.

Två huvudinriktningar går idéhisto

En arkitekturhistoria 
full av goda förebilder
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riskt att skönja vid studier av stadens 
utveckling, sa Claes Caldenby sedan: 
idén om det goda livet och idén om det 
effektiva samhället. I det sammanhanget 
nämnde han professor Tore Frängsmyrs 
bok Framsteg eller förfall från 1980.

– Man kan fråga sig var barnen får 
plats i det samhälle som sätter effektivi
tet i främsta rummet.

Lillköping som ideal
Han lyfte också fram ett antal exempel 
för att illustrera 1900talsstaden ur ett 
barnperspektiv. Han visade bland annat 
en bild på Landala egnahem som bör
jade byggas för knappt hundra år sedan.

– Man kan se att där fanns en strävan 
att återskapa den gamla svenska staden 
med samma ideal som Beskows  Lillkö
ping – ungefär likadana hus sida vid sida.

På 20talet, fortsatte han, gjordes 
stora satsningar att normera både skolor 
och skolgårdar.  De främsta arkitekterna 
fick också i uppdrag att rita skolor. Nord
hemsskolan i Göteborg var ett exempel 
som han nämnde.

Barnrikehusen under funktionalis
mens 30tal var också en satsning som han 
berättade om, liksom projektet Salabacke 
i Uppsala i slutet av 40talet med dåva
rande stadsarkitekten Gunnar Leche som 
initiativtagare.

– Leche var intresserad av barns lek
miljö i bostadsområden, och Bullerbyns 
gårdsnamn Mellangården, Norrgården 
och Sörgården återkommer i Salabacke 

som planerades samma år som Astrid 
Lindgrens bok kom ut.

Han visade en bild på området Vivalla 
i Örebro för att ge ett exempel på 60talets 
idéer om att med SCAFTplanering 
skydda barn från trafik. Han konstaterade 
att SCAFT1 kanske 
gjorde miljön säker ur 
en synvinkel, men 
samtidigt otrygg efter
som den bilfria miljön 
också ledde till att 
stora ytor blev folk
tomma.

– Där kommer Jan 
Lööfs stadsideal som 
sagt som en reaktion – en stad där allting 
händer och där man aldrig känner sig 
ensam.

Han berättade också om boken 
Handbok i stadsstudier från 1983, där han 
själv medverkade som författare.

– I boken skriver vi om staden på 
gott och ont och lyfter bland annat fram 
Haga som exempel på en integrerad del 
av staden.

Den före detta stadsträdgårdsmästaren 
Arvid Bengtssons bygglekplatser pekade 
han också på som en viktig stadsbyggnads
satsning för barn. Och så visade han affi
schen för utställningen Den ofullbordade 
funktionalismen på Liljevalchs 1980.

– Utställningen handlade bland annat 
om de psykologiska aspekter, inte minst 
med tanke på barnens behov, som funk
tionalismen hade missat.

Daghemsbyggandet från mitten av 
70talet tog sig så gigantiska proportio
ner att Claes Caldenby använde formu
leringen »ett halvt miljonprogram« för 
att beskriva omfattningen.

– Det rör sig om en halv miljon dag
hemsplatser. Sedan star
ten har antalet platser tio
dubblats fram till idag.

Från slutet av 80talet 
till mitten av 90talet gjor
des en anmärkningsvärd 
satsning i Frankfurt som 
han också berörde.

– Under denna period 
präglades staden av City 

branding med syftet att locka till sig den 
»kreativa klassen«. Det ovanliga var att 
även daghem så småningom kom att ingå 
i satsningen. Kända arkitekter fick i upp
drag att rita daghem.

»Vi har lånat jorden«
Världens högsta byggnad, Burj Khalifa i 
Dubai, fick agera symbol för ett ideal och 
en tid som Claes Caldenby förklarade att 
han hoppas att vi har lämnat bakom oss. 
Som alternativ rekommenderade han 
istället den filosofi som förmedlas via en 
Greenpeaceaffisch från 1980 med bud
skapet: »Vi har inte ärvt jorden av våra 
föräldrar – vi har lånat den av våra barn«. 
Och han avslutade med orden:

– Men vi har ärvt en arkitekturhistoria 
full av goda förebilder. Och vi ska lämna 
goda förebilder vidare till våra barn.

»Man kan fråga sig 
var barnen får plats i 
det samhälle som 
sätter effektivitet i 
främsta rummet.«

1. Stadsbyggnad Chalmers arbetsgrupp för trafiksäkerhet

Claes Caldenby
Professor i arkitekturens teori och 
historia vid Chalmers Tekniska Högskola

Claes Caldenbys forskning är framför allt 
inriktad på efterkrigstidens svenska 
arkitektur. Han har publicerat mer än 60 
böcker och 600 artiklar och undervisar 
på Chalmers arkitektur om bland annat 
1900-talets arkitekturhistoria och 
byggnadsteknikens historia.

Tema: 
Barnets århundrade: En arkitekturhistoria.

Mail: caldenby@chalmers.se
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Hon gav inga direkta svar på frågorna 
utan ställde dem snarare för att peka på 
risker. Och hon lade till:

– Om förtätning leder till att otrygga 
ytor försvinner så är det förstås bra. Men 
i staden finns friytor för lek och möten 
som behövs och som riskerar att bebyg
gas i en iver att förtäta. Man kan ifråga
sätta om det är konstruktivt, inte minst 
ut barnens synpunkt, att bygga där det 
redan idag är som tätast. 

Men innan hon hade nått dit i sitt 
föredrag gjorde AnnaJohanna Klasander 
en historisk återblick med fokus på stä
ders rumsliga strukturer under olika tids
åldrar. Hon konstaterade till exempel att 
den rådande trenden, den täta staden, är 

en naturlig reaktion på den funktionsupp
delning som modernismen förespråkade.

Tätt eller öppet
Sedan gjorde hon nedslag i några olika 
epoker för att ge exempel på och förklara 
orsakerna till de slutna/täta respektive 
öppna ideal som har avlöst varandra i 
Göteborg genom historien.

– Under 1600talet var Göteborg en 
befäst stad eftersom det fanns behov att 
kunna försvara sig mot hot utifrån. När 
handeln på 1700talet blev allt viktigare 
så fanns det förstås anledning att öppna 
staden.

– Industrialismen förde med sig beho
vet att dela upp staden i funktioner. När 

massbilismen växte fram blev det så 
småningom en mycket tydlig funktions
uppdelning med långa avstånd mellan 
arbete och bostad. Människor bodde i 
Angered och jobbade på Volvo. 

– Efter varvskrisen har Göteborg 
framgångsrikt utvecklats mot en kun
skaps och evenemangsstad med de 
behov av närhet som det innebär.

Just närhetsbehovet är orsaken till 
att städer över huvud taget uppstår, för
klarade AnnaJohanna Klasander sedan.

– Närhet tillfredsställer tre grundläg
gande behov av utbyte som vi människor 
har – ekonomiskt, socialt och kulturellt.
Därför är det i grund och botten funktio
nellt att tänka tätt när man tänker stad.

Den förtätade staden

Det finns mycket som är positivt 
med idéerna om förtätning, sa 
arkitekten AnnaJohanna Klasander. 
Men hon ställde också frågan:

– Vad innebär den täta staden 
för barnen? Att fotbollsplaner och 
lekplatser försvinner? 
Att det som redan är trångt blir 
ännu trängre?

Anna-Johanna Klasander
Arkitekt hos White Arkitekter, Göteborg

2004 disputerade Anna-Johanna 
Klasander på Chalmers med en 
avhandling om förändringar i bebyggelse-
mönstren under efterkrigstiden. Hon 
studerade bland förutsättningarna för 
orienterbarhet i förorternas miljon-
program.

Tema: 
Plats för barn i staden? Dagens stadsbygg-
nadstrender i teorin och praktiken.

Mail: anna-johanna.klasander@white.se
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– För tillfället är det ju också så att 
väldigt många förespråkar det täta, och i 
argumentationen hänvisas dessutom till 
att tätt är hållbart.

Hon nämnde Boverket, Banverket, 
Stadsmiljörådet och sammanslutningen 
Sveriges Arkitekter som några tunga 
myndigheter/instanser som ställer sig 
bakom idéerna om förtätning.

– Även översiktsplanen för Göteborg 
bygger tydligt på förtätning som utveck
lingsprincip.

I sammanhanget lyfte hon också fram 
Richard Florida, amerikansk professor i 
kulturgeografi som är mannen bakom 
begreppet Den kreativa klassen.

– Florida pekar på att det är människor 
i den kreativa klassen som driver utveck
lingen i den moderna kunskapsstaden. 
Han talar också om den attraktiva staden 
som tillåtande, händelserik och mång
kulturell.

– Men kritiker hävdar att städer inte 
kan byggas för den kreativa klassen om 
det huvudsakligen innebär en tät stad 
för ett mondänt kaféliv. Och var kommer 
då barnen in i den kreativa klassens mil
jöer? Det är en fråga som kritikerna också 
ställer.

Sedan kom AnnaJohanna Klasander 
in på en annan aktör som ofta gör sin röst 
hörd i debatten om förtätning – Yimby, 
Yes in my backyard.

– Det är ett nätverk som kom till som 
en reaktion mot gruppen Nimby, Not in 
my backyard.

I korthet, sa hon, vill många i Yimbys 
nätverk ha den täta kvartersstaden över
allt. Eller som hon uttryckte det: de vill 
bygga Linnéstaden även i Högsbo.

– Mot detta kan man ha invänd
ningen att det finns kvaliteter som hotas 
om Yimby får som de vill. Jag tänker 
exempelvis på miljöer för barn som ris
kerar att påverkas negativt, och att städer 
måste tillåta en mångfald av bebyggelse
mönster. Yimbys röst är viktig i debatten 
och de har rätt i mycket men glömmer 
bort vårt behov av mångfald.

Behöver veta mer
Vad man än tycker, fortsatte hon, så kan 
man konstatera att trenderna är starkare 
än teorierna när det gäller den förtätade 
stadens överlägsenhet.

– Faktum är att vi behöver veta mer för 
att kunna säga vad som är mest hållbart. 
Det finns för lite forskning om vad som på 

bästa sätt knyter samman de tre aspekterna 
av hållbarhet – den ekonomiska, ekolo
giska och sociala dimensionen.

Därefter berättade AnnaJohanna 
Klasander om forskaren Karin Bradleys 
avhandling som handlar om hållbarhetsi
dealet i stadsbyggandet.

– Bradley ifrågasätter vad som egent
ligen är hållbart i den täta staden mer än 
att vi har nära till olika hållpunkter. Hon 
konstaterar att det är medelklassens nor
mer som genomsyrar idealet om den täta 
kvartersstaden, medan människor med 
en annan livsstil glöms bort.

– Denna medelklass argumenterar 
visserligen för den 
täta staden utifrån 
idéer om hållbarhet: 
gångavstånd, ekolo
giskt odlad mat som 
produceras i närmil
jön och så vidare.

– Men samtidigt 
är det representan
ter för denna grupp, säger Bradley, som 
står för det ohållbara. Många bor stort, har 
dubbelt boende, bilpendlar till jobbet 
och flyger utomlands på sina semestrar. 
Det hållbara i deras stadsliv gäller i sam
manhanget ganska små symbolfrågor.

AnnaJohanna Klasander pekade på 
att oavsett bebyggelsemönster är det 
inkomstnivån som avgör hur hållbart 
man lever. Faktum är att lönen betyder 
mer än värderingar när det gäller resurs
förbrukning.

– De människor som tjänar minst – 
ofta de som bor i miljonprogramsområ
dena – är de som lever mest hållbart.

Tendensen att bygga allt större 
lägenheter får följden att vi bor glesare 
samtidigt som vi bygger allt tätare, fort
satte hon.

– På 96 kvadratmeter fanns det förr 
plats för 4–5 rum. Idag är det vanligare att 
treor ligger på 96 kvadratmeter. Kanske 
vore det en hållbar idé att återvända till 
modellen med mer yteffektiva bostäder? 
Följden skulle kunna bli att vi räddar 
många värdefulla utemiljöer, inte minst 
för barn, om vi växlar några kvadratmeter 
inomhus för att få fler utomhus?

Barn och äldre är de grupper som ris
kerar att bli förlorare i en alltmer förtätad 
stad, konstaterade AnnaJohanna Kla
sander. Förutom faran med brist på bra 
utemiljöer lyfte hon fram ett par till: tra
fiken och bullret. Och när det gäller just 

trafiken kan barnen bli särskilt drabbade, 
sa hon och förklarade:

– I miljonprogramsområdena har det 
ju varit trafikseparering som har gällt 
ända sedan starten. Nu är det många som 
vill förändra detta och leda in trafiken 
även till dessa områden.

– En berättigad fråga är varför de som 
bor där ska övertalas att ha trafiken inpå 
sig när trenden går åt motsatt håll i inner
staden? Det vore förstås både mer miljö 
och barnvänligt att bygga ut nätet av 
gång och cykelvägar till och inom de här 
bostadsområdena.

– Vi måste börja tänka i termer av 
aktiva transporter 
överallt, alltså att 
underlätta rörelse 
till fots, per cykel 
och med kollektiv
trafik. Det är både 
bra för hälsan och 
miljön och både för 
barn och vuxna.

Gårdsmiljön är överlägsen
Att förtäta utan att komma i konflikt med 
buller är nästan omöjligt, sa hon sedan. 
Barn – och äldre – är extra känsliga för 
bullriga miljöer.

– Den överlägsna planformen för att 
skydda från buller är det slutna kvarteret 
med en tyst gårdsmiljö, inte de punkt
hus som vi ser växa upp lite varstans där 
det finns plats.

Dagens stadsbyggnads ideal med en 
tätare stad kan absolut ge barn fördelar, 
som till exempel mindre avstånd, sa Anna
Johanna Klasander i sin avslutning.

– Men det gäller att förtätningen inte 
bara handlar om fler bostäder och mer 
trafik, utan den måste också inbegripa 
att det blir mer tätt med fria ytor av god 
kvalitet som parker, grönområden och 
bostadsgårdar. Det behövs en finkornig 
blandning med plats för bra funktioner 
och mötesplatser. 

– Även om den övergripande idén 
kan vara bra så kan djävulen gömma sig i 
detaljerna. Därför måste vi vara noga 
med hur vi utformar vardagsmiljöerna 
för människor i alla åldrar i de projekt 
som sjösätts i framtiden.

– Den stadsstruktur vi bygger styr 
livet för väldigt lång tid framöver, så det 
är bäst att lära av tidigare misstag och 
göra rätt från början nu när vi har chan
sen, säger AnnaJohanna Klasander.

»Även om den över-
gripande idén kan vara 
bra så kan djävulen 
gömma sig i detaljerna.«
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Massor av bilar på gator och vägar, bilar på 
skolgårdar och på andra platser där de inte 
får köra, bilister som kör för fort och bry
ter mot andra regler, bilar på genomfarts
leder, bilar som plötsligt svänger, bilister 
som har bråttom och struntar i sin omgiv
ning, sikt som skyms, buller, avgaser …

Trafiksituationen har förändrats dra
matiskt till det sämre under den senaste 
20årsperioden, och det har skett på 
bekostnad av barnens rörelsefrihet, hälsa 
och trivsel, konstaterade Pia Björklid.

– Barn har rätt till säkra och utveck
lande miljöer, men istället har vi fått en 
farlig trafikmiljö som stressar och oroar 
både barn och föräldrar.

Pia Björklid berättade bland annat 
om forskningsstatistik som visar att näs
tan alla 7–9åringar tog sig till skolan 

själva i mitten av 80talet. År 2003 var 
den siffran nere på 67 procent som en 
följd av den farligare och alltmer kompli
cerade trafiksituationen.

Trafikseparering
– Alltfler föräldrar skjutsar sina barn till 
skolan, något som också bidrar till att 
antalet bilar ökar i miljöer som borde 
vara bilfria.

På 50talet var det visserligen fler 
barn än idag som drabbades av olyckor 
orsakade av trafiken fortsatte hon.

– När vi sedan fick SCAFTreformen 
med trafikseparering på 60talet så sjönk 
olyckstalet. Även idag drabbas färre barn 
av olyckor i trafiken än på 50talet. Men 
barns möjligheter att leka och röra sig fritt 
har samtidigt begränsats oerhört mycket.

Dessutom är det så att väldigt många 
barn råkar ut för tillbud som inte alltid 
leder till olyckor, berättade hon och hän
visade till egen forskning.

– Forskningen är byggd på intervjuer 
med barn i åldern 8–13 år. Hälften av 
dem jag intervjuade hade varit med om 
ett tillbud eller en olycka.

På konferensen visade hon citat från 
några av dessa barn, bland annat en åtta
årig pojke som sa så här:

»När jag cyklade höll en gubbe på att 
köra på mig för jag såg mig inte för. Egent
ligen var det han som inte såg mig och jag 
såg inte han heller. Jag skulle bara cykla 
över gatan och upp på trottoaren – det 
stod bilar parkerade där. Jag vågade inte 
tala om det för pappa.« 

Under SCAFTperioden fanns forsk

Barnen och trafiken

»Hitta inte på några uridiotiska dödspilotgrejer att barn ska vänja sig vid trafik.«
Så formulerade sig en högstadielärare som Pia Björklid, professor i pedagogik, 

hänvisade till i sitt föredrag.
– Han har helt rätt. Det är trafikmiljön som behöver ändras – inte barnen, sa hon.
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ningsbaserade normer som gav tydliga 
riktlinjer om hur trafik och lekområden 
skulle planeras för att vara trygga och 
säkra för barn.

– Idag har vi inga sådana normer längre, 
bara rekommendationer, och de säger ju 
ingenting! Jag skulle vilja ha tillbaka den 
debatt som lyfte fram behovet att ta hän
syn till barn i trafikplanering, sa hon.

Hon efterlyste också ett helt annat 
upplägg i planeringsprocessen.

– Landskapsarkitekter och andra auk
toriteter på området borde anlitas i ett 
mycket tidigare skede än idag. Det skulle 
garantera fria ytor för både barn, funk
tionshindrade och andra grupper. Så som 
det ser ut idag, att planera för bilister, är 
inte hållbart.

Pia Björklid förklarade att hon bestämt 
vänder sig emot försök att »dressera« barn 
och att få dem att anpassa sig till den 
rådande trafiksituationen.

– Det är inte barnen som ska anpassa 
sig. De har rätt till miljöer där de kan leka 
och utvecklas i sin egen takt. Istället är 
det naturligtvis trafikmiljön som borde 
förändras så att barn ges det utrymme och 
den trygghet och säkerhet som de har rätt 
att kräva.

Hon pekade också på de mognads
mässiga begränsningar hos barn som gör 
det omöjligt för dem att läsa av trafiken på 
samma sätt som vuxna. Varken syn, hörsel, 
koncentration eller förmågan att bedöma 
är färdigutvecklade hos barn, konstate
rade hon.

Leker även i trafiken
– Dessutom leker barn hela tiden, även i 
trafiken. Det ingår i att vara barn och är 
inte något som de vare sig kan eller ska 
vänja sig av med.

Hon visade ett par citat för att illus
trera även detta, bland annat detta som 
sades av en åttaårig flicka:

»Johan cyklade till dagis med sin 
mamma och så körde en bil bakifrån på 
honom, så han åkte 
med huve’t i gatan. 
Johan sa själv att det 
var hans eget fel, för 
han hade inte tittat 
sig omkring. Han 
hade bara kört på 
gatan. Man får skylla 
sig själv, sa han.«

– Den här poj
ken, liksom många andra barn, tar på sig 
skulden, vilket han naturligtvis inte har 
någon anledning att göra, sa Pia Björklid.

Snarare är det så, fortsatte hon, att tra
fiken gör intrång i barnens miljö.

– Och i själva verket är det befogat att 
betrakta trafiken som en okalkylerad risk 

för barn. Trafiken är på sätt och vis ett 
nödvändigt ont, men i barnens revir borde 
den inte få finnas över huvud taget.

Leken en viktig faktor
Tidigare försök med trafikundervisning 
var inte heller någon bra idé, sa hon.

– Visst är barn väldigt duktiga på att 
slå in kunskap. Men i 
det här fallet glömmer 
de den lika fort som de 
har tagit in den efter
som lek är en så viktig 
faktor i barns liv, även i 
trafiken.

Tendensen att argu
mentera för anpassning 
finns också i diskussio

nen om barns väg till skolan, fortsatte hon.
– Idag är det ju vanligt att barn går i 

friskolor som ofta är belägna långt från 
hemmet. Konsekvensen har blivit att 
alltfler skjutsas med bil. Både barnen och 
föräldrarna har alltså anpassat sig till den 
rådande trafiksituationen.

Istället borde anpassningen ske åt det 
motsatta hållet så att barnen erbjöds en 
hållbar transport till skolan.

– En lösning vore förstås att allmänna 
kommunikationer fungerade så att barnen 
fick skjuts fram till skolbyggnaden och att 
åktiderna anpassades till scheman och så 
vidare.

Det finns trots allt förebilder när det 
gäller trafikplanering där hänsyn tas till 
barns och andra oskyddade trafikanters 
behov, sa hon och lyfte fram Göteborg.

– Där har man lyckats dämpa bil
trafikens hastigheter effektivt, särskilt 
där det är många gående och cyklister. 
Omkring 2 500 fartdämpande anordningar 
har byggts.

– Det är gupp, avsmalningar, upphöjda 
övergångsställen och cykelöverfarter. Allt 
detta har fått ner farterna.

Det är positivt även för bilisterna, 
fortsatte Pia Björklid.

– Deras säkerhet har också ökat, men 
mest har förstås gående och cyklister 
gynnats av den sänkta hastigheten.

»Landskapsarkitekter 
och andra auktoriteter 
på området borde 
anlitas i ett mycket 
tidigare skede än idag.«

Pia Björklid
Professor i pedagogik på pedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet

Pia Björklid bedriver miljöpsykologisk 
forskning om barns utemiljö i relation till 
lek, lärande och inflytande. Hon studerar 
också trafikens inverkan på barns 
uppväxtvillkor.

Tema: 
Säkra och utvecklande miljöer – eller 
trafikmiljöstress? Om barn och trafik.

Mail: pia.bjoklid@ped.su.se
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Sedan 2002 har titeln arkitekturkonsulent varit förbehållen Göteborgs Stad och 
Västra Götalandsregionen. Men snart kan Mie Svennberg få kolleger i andra delar av landet.

– Det har dröjt, men nu börjar vi få frågor om hur vi jobbar här i Göteborg, sa hon.

Mie Svennberg är arkitekten som under 
flera år har haft barn och ungdomar som 
sin målgrupp.

– Arbetet startade 2002 med att min 
chef Ann Hatteböl lade fram idén om en 
arkitekturkonsulent. Tanken var att inte 
bara arbeta för att förändra barns och ung
domars fysiska miljö utan att också de 
unga själva skulle vara med i jobbet – 
alltså även ett av och medperspektiv.

Uppdraget gick till Mie Svennberg 
som delar sin arbetstid mellan Göteborgs 
Stad och Västra Götalandsregionen (där 
hon började sitt arbete 2004).

Tidigare var hon själv mycket ute på 
fältet, träffade barn, ungdomar och skol
personal. Inspirerade, lät sig inspireras, 
diskuterade och samlade på sig tankar, 
material och idéer.

– På senare tid har mina uppgifter bli

vit mer och mer strategiska, kanske i syn
nerhet när det gäller arbetet i regionen. 
Att vara på plats och hålla koll i 49 kom
muner fungerar förstås inte.

Viktiga i sammanhanget är de kultur
samordnare som Mie har kontinuerlig 
kontakt med, berättade hon.

– Med dem diskuterar jag idéer och 
upplägg, och de i sin tur förmedlar idéer 
och tankar till kulturombuden på skolor 
och förskolor. Kulturombuden är lärare 
eller annan skolpersonal som påverkar, 
inspirerar, tar inryck av och har direktkon
takten med barnen och ungdomarna.

Demokrati en drivkraft
Demokratifrågan i allmänhet och barn
konventionen i synnerhet är Mie Svenn
bergs drivkrafter i arbetet, förklarade hon.

– Barnkonventionens artikel 12 hand

lar om att barn och unga har rätt att 
uttrycka sin åsikt om sånt som rör dem 
själva, exempelvis deras ute och inne
miljö. Att arbeta för att det blir verklighet 
är viktigt.

Det arbetet har tagit sig många kon
kreta uttryck genom åren, fortsatte hon 
och berättade om sin egen roll för några år 
sedan.

– Det började med att jag arbetade 
med olika projekt på skolor och förskolor 
som var intresserade av att få med barn 
och ungdomar vid exempelvis mindre 
upprustningar av skolgårdar.

– Den modellen har vi fortsatt med, 
och den innebär att tillsammans med 
eleverna inventera miljön och brainstorma 
fram det som är viktigast.

– Vi jobbar kreativt kring de platser 
som valts ut. Det kan handla om att bygga 

Delaktighet 
och demokrati
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modeller eller på andra sätt arbeta fram 
förslag som sedan presenteras för besluts
fattare.

Processarbeten om förändrad miljö i 
Oscar Fredriksparken, Vasaparken, Södra 
Älvstranden, vårdrum på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och i ett antal bib
liotek är andra exempel på projekt som 
Mie Svennberg har varit med om att dra 
igång tillsammans med barn och ungdo
mar, berättade hon.

Hon har dessutom varit spindeln i 
nätet i projekt som har rört liknande frå
gor på flera andra håll i kommunen som 
exempelvis Angered, Biskopsgården, 
TuveSäve, nästan alltid i samarbete med 
andra aktörer som Park och naturförvalt
ningen, Lokalförsörjningsförvaltningen  
eller Ung Kultur 116, fortsatte hon.

Trafikkontoret i Göteborg har också 
lagt ned ett arbete med hjälp av så kal
lade GISkartor för att inventera behov 
av förändringar i miljöer där barn och 
ungdomar ofta vistas, sa hon.

Mie Svennberg berättade också att 
hon har fått hjälp av stadsdels och andra 
förvaltningar i försöken att få en samlad 
bild av det arbete som görs för fysisk 
miljö i Göteborg – för, av och med unga.

Nationellt och internationellt är det 
annars förvånansvärt lite som finns doku
menterat på det här området, sa hon.

– Och det saknas dokumenterade 
strategier för hur man ska använda de 
metoder som finns. Men via det interna
tionella nätverk med arkitekter där jag 

sitter med – Playce – vet jag att vår mot
svarighet till arkitekturkonsulent i alla 
fall finns och arbetar i Finland.

Viktigt och svårt
Sedan kom Mie Svennberg in på barn
ombudsmannens granskning av hur bra 
eller dåliga Sveriges kommuner är på att 
följa barnkonventionen.

– Många kommuner fick dåligt betyg 

på uppföljning och det är förstås allvarligt 
eftersom utvärdering och uppföljning är 
väldigt viktigt – och väldigt svårt. 

– Man skulle kunna satsa på att utbilda 
nyckelpersoner i stadsdelarna som i sin tur 
utbildar elever och skolpersonal. Ett annat 
förslag är att skolklasser blir remissinstan
ser i frågor som rör deras närmiljö.

Frågan om just barnperspektivet har 
på senare tid annars blivit stor och cen
tral, konstaterade Mie Svennberg. Men 
hon tror inte att det handlar om en över
gående trend.

– Jag tror att detta fokus på barns 
behov och barns perspektiv är ett tecken 

på en djupgående och positiv samhälls
förändring och en del av en demokratise
ringsprocess. 

– Det finns en allmän uppfattning att 
barn och unga ska vara med i processen, 
men man vet inte riktigt hur man gör.

I sammanhanget gjorde hon kopp
lingar till historiska skeenden som också 
haft att göra med genomgripande atti
tydförändringar.

– Jag tänker till exempel på när den 
allmänna rösträtten infördes 1921. Innan 
dess var det otänkbart att ta hänsyn till 
vad kvinnor tyckte i olika frågor.

– Jag tror och hoppas på en liknande 
utveckling när det gäller barn och ung
domar. Att det i framtiden blir helt själv
klart med delaktighet för unga i besluts
processer.

2002 började Mie Svennberg sitt 
arbete som arkitekturkonsulent i Göte
borgs Stad och två år senare i Västra 
Götalandsregionen. Trots det relativt 
stora geografiska arbetsfältet har meto
den inte nått ut i landet – förrän precis på 
sistone, berättade hon.

– Kontakt har tagits från Stockholm, 
Botkyrka, Malmö och Region Skåne där 
man vill få en inblick i hur vi jobbar. Att 
det har dröjt så länge har väl att göra med 
att vi inte har hunnit sprida vår kunskap.

– Det aktualiserar förstås en annan 
viktig sak: hur viktigt det är med kom
munikation i sådana här frågor, inom och 
mellan kommuner, myndigheter och all
mänhet.

»Man skulle kunna satsa 
på att utbilda nyckel-
personer i stadsdelarna 
som i sin tur utbildar 
elever och skolpersonal.«

Mie Svennberg
Arkitekturkonsulent på kulturförvalt-
ningen i Göteborgs Stad och på Kultur i 
Väst,  Västra Götalandsregionen

Som arkitekturkonsulent arbetar Mie 
Svennberg bland annat med att hitta 
modeller för ökat inflytande för barn och 
ungdomar i frågor som rör deras 
närmiljö. Hon delar sin arbetstid mellan 
Göteborgs Stad och Västra Götalands-
regionen.

Tema: 
Så jobbar Göteborg med barn- och 
ungdomsperspektivet.

Mail: mie.svennberg@kultur.goteborg.se
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Barns möjligheter till inflytande i stadsplanering är fortfarande små, 
konstaterade Barbro Johansson, forskare i etnologi.

– Men det finns undantag som ger hopp inför framtiden, fortsatte hon.

I vanliga fall kretsar Barbro Johanssons 
forskning mest kring frågor om barns kon
sumtionsvanor. Hennes nuvarande pro
jekt handlar dessutom om barn som med
forskare.

Ungas inflytande över sin egen situa
tion och deltagande i planering fick hon 
tillfälle att fokusera på när hon engagera
des som forskare i Södra Älvstrandens 
medborgarprocess för några år sedan, 
berättade hon.

En vilja att ta på allvar
– Det var sex olika medborgarlag som arbe
tade, och min uppgift blev att studera 
arbetet i Lag barn och ungdom. I den grup
pen deltog barn och ungdomar som gavs 
utrymme att formulera sina tankar och 
idéer om det framtida Södra Älvstranden.

I forskningsantologin »Mellanrum
mens möjligheter. Studier av föränderliga 

landskap« (red: Katarina Saltzman, 2009) 
skriver Barbro Johansson om sina iaktta
gelser från processen, berättade hon. 
Bland annat lyfter hon fram de vuxnas 
reaktioner när ungdomarna och barnen 
presenterade sina resultat.

– Visst, det fanns även i denna situa
tion ett slags generationsordning med allt 
vad det innebär av överseende skratt och 
leenden, som så ofta när små barn framträ
der. Men det fanns dessutom en attityd 
från de vuxnas sida som inte är särskilt van
lig i andra sammanhang: en ärlig vilja att ta 
barns och ungdomars åsikter på allvar.

Det inträffade visserligen att hon 
stötte på uppfattningen att barngruppen 
inte vägde lika tungt som de andra, fort
satte Barbro Johansson.

– Det kunde ta sig uttrycket att man 
talade om de fem lagen »plus Lag barn och 
ungdom«, som om den inte var »på riktigt« 

utan bara fanns med som ett slags alibi.
– Men jag tror ändå att processarbetet 

ledde till att många vuxna på ett positivt 
sätt började bearbeta sin egen syn på barn 
och barns inflytande.

Olika infallsvinklar
Att barn ska ha rättigheter är ett uttalande 
som ju inte alls är kontroversiellt, konsta
terade hon.

– Det står i många politiska policydo
kument och på andra ställen att det ska 
vara så. Men vad betyder det egentligen? 
Och varför ska barn vara med och ha infly
tande i stadsplanering?

Barbro Johansson berättade att hon 
har diskuterat dessa frågor med ett antal 
stadsplanerare och fått svar med olika 
infallsvinklar.

– En aspekt är att barnperspektivet är 
viktigt att ha när man planerar till exem

Barns inflytande 
i stadsplanering
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pel lekplatser. Då ska man utgå från bar
nens perspektiv så att miljön blir trygg, 
säker och attraktiv.

– En annan tolkning  handlar om att 
barns engagemang är en process som pågår 
hela tiden. Enligt det synsättet går det 
aldrig att få några slutgiltiga eller generella 
svar på frågan om barns behov eftersom 
barn är individer precis som vuxna.

– Själv tycker jag att vi måste använda 
oss av båda perspektiven. De komplet
terar varandra.

Men hur ska barn ges förutsättningar 
att delta i stadsplanering, frågade hon 
sedan och fortsatte själv:

– Det räcker inte med välvilliga 
vuxna. Jag tror istället mycket på den 
modell som Lag barn och ungdom i Älv
strandsprocessen var ett exempel på. 
Där användes material, som till exempel 
kartor och bilder. De unga formerades i 
ett lag med uppgiften att presentera sina 
resultat för andra. Slutligen redovisade 
de vad de hade kommit fram till i ett 
sammanhang där det blev tydligt att 
deras arbete fick en betydelse.

Till och med när barnen är så små att 
de har svårt att greppa konsekvensen av 
sitt arbete fyller sammanhanget en vik
tig funktion, sa hon.

– Under presentationer var det ofta 
barnen som fick de största applåderna, 
och ibland blev de intervjuade av journa
lister och fick vara med på bild i tid
ningen. Att få företräda sig själv istället 
för att som alltid annars företrädas av 
vuxna gör förstås att man växer.

Resultatet av medborgarprocessen 
har ifrågasatts. Många anser att synpunk
terna inte har tagits tillvara och att pro

cessen blev ett spel för galleriet.
Men Barbro Johansson ser processen i 

barngruppen som ett exempel på att något 
nytt pågår i Göteborg, förklarade hon.

– Arkitekturpedagogernas arbete med 
att engagera elever i den fysiska skolmil
jön är ett annat exempel. Ny mark håller 
på att brytas, och i sådana skeden känner 
man sig alltid för.

Trots många posi
tiva tecken och inten
tioner så återstår 
mycket innan man på 
allvar kan börja tala 
om att barn har infly
tande, fortsatte hon.

– Barn förväntas 
till exempel acceptera en arbetsmiljö i 
sina skolor som vuxna aldrig skulle gå 
med på att vistas i. Dessutom befinner 
sig barn alltid i grupper, sina skolklasser. 
Att ständigt befinna sig i en grupp gör 
något med individen, sa Barbro Johans
son.

– Man riskerar att bli en gruppindi
vid som inte tar sitt individuella helhets
ansvar. Det fungerade förr, när den vuxne 
betraktades som en auktoritet som inte 
kunde ifrågasättas.

Individen är viktig
– Nu är det inte så längre, och vi vill inte 
att det ska vara så heller. Dessutom byg
ger hela skolan på individualisering, att 
vi ska lyfta fram individen i olika sam
manhang, men trots det har vi kvar 
grupptänkandet.

– Jag vet att det är en resursfråga, 
men i framtiden måste vi ändå sikta på 
betydligt mindre grupper i skolan – fem 

individer tillsammans med en handledare 
eller något liknande.

Det är lätt att blanda ihop begreppen 
»att ha inflytande« och »bestämma«, 
fortsatte hon.

– I debatten hör man ibland att barn 
inte ska bestämma och att det till och 
med kan upplevas som en belastning för 

dem. »Låt barn vara 
barn«, kan det heta.

– Men ett sådant 
synsätt bygger på en 
missuppfattning. Själv
klart ska barn inte 
bestämma sådant som 
de inte har kunskap 
om. Vad det handlar 

om är att de tillsammans med andra ska 
ha ett inflytande och vara delaktiga i en 
process som leder till beslut.

Det finns anledning att hitta nya for
mer i den kommunala beslutsprocessen, 
inte minst för barnens skull, fortsatte 
hon sedan.

– Jag tror att det vore konstruktivt att 
ta intryck av byalagen och bygga nedi
från. I en sådan modell kan skol och 
klassråd vara led i en kedja så att eleverna 
i förlängningen får ett större inflytande 
än bara i frågor som rör den egna skolan.

En hel del tyder på att Älvstrands
dialogen inte sätter avtryck i önskad om 
fattning. Barbro Johansson tycker ändå 
att den har varit meningsfull ur barnens 
perspektiv.

– Självbilden blir bättre när man kän
ner att ens kompetens tas på allvar och 
att man får gehör för sina åsikter och syn
punkter. Det var vad som hände med de 
unga som deltog i processen.

»Det är lätt att 
blanda ihop begreppen 
›att ha inflytande‹ och 
›bestämma‹«

Barbro Johansson
Forskare i etnologi vid Centrum för 
konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan, 
Göteborgs universitet.

I sin forskning arbetar Barbro Johansson 
både med frågor om barns inflytande och 
med sådant som rör barns konsumtions-
vanor. Hon har skrivit boken »Barn i 
konsumtionssamhället« och hennes 
nuvarande projekt handlar om barn och 
mat samt barn som medforskare.

Tema: 
Stadsplanering, barndom och barns 
inflytande.

Mail: barbro.johansson@cfk.gu.se
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Så väldigt många fler än dessa tre har 
inte gjorts i Sverige, berättade hon.

– Jag vet inte exakt hur många, men 
det handlar inte om mer än ytterligare ett 
fåtal till, med undantag av dem som Väg
verket har gjort. 

I de tre analyser som hon har gjort, i 
stadsdelarna Hjorthagen och Mariehäll 
och kring fastigheten Skolfilmen, har 
Heidi PintamoKenttälä intervjuat både 
personal, föräldrar och barn.

– Att vända sig till just barn är helt 
nödvändigt för att få in barnens perspektiv. 
Barnperspektivet, som det så ofta pratas 

om, är vuxnas uppfattningar om barns 
perspektiv, önskemål och förhållanden, 
och det räcker förstås inte.

Ovanligt att barn får delta
Hon utvecklade:

– FN:s barnkonvention finns ju sedan 
länge, och där slås bland mycket annat 
fast att barn ska komma till tals och ha 
inflytande över sin närmiljö. Det talas 
också om alla människors lika värde och 
om att inga grupper får diskrimineras.

– Trots det är det än idag mycket 
ovanligt att barn erbjuds att säga sin 

mening och delta i planeringsprocesser.
På sätt och vis är detta motsägelse

fullt, fortsatte Heidi PintamoKenttälä. 
Intresset för frågor om barn är stort, och 
att tala om barnperspektivet som en trend 
är ingen överdrift.

– Därför är det för enkelt att säga att 
avsaknaden av barnkonsekvensanalyser 
beror på brist på intresse. Snarare är det 
nog så att många upplever det som 
omständigt att vända sig direkt till barn 
för att få deras syn på saken.

– Ofta möts jag av attityden att det är 
lättare och mer effektivt att istället inter

Barnens perspektiv 
nödvändigt

Varför fråga barnen när man istället kan vända sig till vuxna?
Den inställningen förekommer tyvärr rätt ofta. Och den är en av förklaringarna 

till det lilla antalet barnkonsekvensanalyser.
Det sa Heidi PintamoKenttälä, strategisk samhällsplanerare i Enköpings kommun 

som själv har gjort tre barnkonsekvensanalyser, samtliga i Stockholms Stad.
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vjua föräldrar eller personal i förskolan/
skolan och på det sättet indirekt skaffa sig 
kunskaper om barns perspektiv.

– Förutom att barn då inte får komma 
till tals är ytterligare ett problem att även 
föräldrar och personer som arbetar med 
barn kan glida in på sina egna behov. Då 
jag frågade hur ett fält kunde förbättras 
för barn i åldern 3–5 år svarade exempel
vis en förskollärare att hon gärna ville ha 
en tennisbana där.

Men det är inte bara för att undvika 
mer eller mindre outtalade intressekon
flikter mellan barn och vuxna som bar
nens egna perspektiv är högst motiverade, 
poängterade hon.

– Det är helt enkelt så att vuxna ibland 
misslyckas med att se på saker och ting ur 
barnens synvinkel även när de verkligen 
försöker. En orsak är att vuxna inte är med 
sina barn hela tiden och därför inte kan ha 
samma uppfattning om eller upplevelse 
av barnens tillvaro som barnen själva.

För att illustrera detta berättade Heidi 
PintamoKenttälä om begreppet reträtt
platser, det vill säga platser där barn kan 
dra sig undan från vuxenvärlden. Ofta ses 
inte dessa platser som särskilt speciella av 
vuxna.

En sådan plats är en avlastningszon i 
Hjorthagen som har blivit populär bland 
både 10–12åringar och ungdomar i ton
åren, berättade hon.

– De mindre barnen använder den för 
fantasilekar, bygger cykelgupp med brä
dor och så vidare. För tonåringarna är stäl
let en bra plats att hänga på för att vara 
ifred från vuxna.

– Att jag fick kännedom om platsens 
roll för de unga berodde på att jag gjorde 
en barnkonsekvensanalys i stadsdelen.

Går miste om mervärde
Stora mervärden går förlorade när barn 
utesluts från planeringsprocesser, fort
satte hon.

– Om vi verkligen lyssnade på och 
involverade de unga så skulle vi upptäcka 
att de kan bidra till en mycket bättre miljö 
för hela stadsdelen, för både vuxna, äldre, 

funktionshindrade… ja, för många av oss.
De två stadsdelarna Hjorthagen res

pektive Mariehäll var i olika skeden i 
planprocessen när Heidi PintamoKenttälä 
gjorde sina analyser där, berättade hon.

– I Hjorthagen var bara en detaljplan 
antagen under min period där, så där 
fanns det stora möjligheter att påverka, 
inte minst utifrån de synpunkter som bar
nen hade delat med sig av till mig.

– I Annedal i Mariehäll hade däremot 
de flesta dataljplaner redan varit antagna 
ett tag, så där handlade det mer om att få 
saker och ting bekräftade. Medborgare 
hade kontaktats av andra tjänstemän i ett 
tidigare skede, och för mig gick det mer 
ut på att ta upp en röd tråd som jag kunde 
arbeta vidare utifrån.

Fokus på barn och unga
Just nu arbetar Heidi PintamoKenttälä 
som projektledare för översiktsplanen i 
Enköpings kommun. Hon håller inte på 
med någon barnkonsekvensanalys för 
tillfället, men hon ägnar sig ändå åt barns 
och ungas situation, berättade hon.

– I kommunens vision ingår att unga 
ska vara en särskild målgrupp. I enlighet 
med det försöker vi just nu engagera 
gymnasieungdomar i översiktsplanear
betet. Även yngre barn ska involveras på 
något sätt.

Barnkonsekvensanalyser där barnen 
ges utrymme att uttrycka sina egna per
spektiv borde vara en självklarhet på 
samma sätt som miljökonsekvensanalyser, 
avslutade Heidi PintamoKenttälä.

– Det handlar om delaktighet, demo
krati och trygghet. Om barnen får vara 
med och planera och forma sin närmiljö 
från början skapas även förutsättningar 
för att de ska fortsätta engagera sig för 
sin närmiljö som vuxna.

Heidi Pintamo-Kenttälä
Strategisk samhällsplanerare i 
Enköpings kommun

Heidi Pintamo-Kenttälä har gjort tre 
barnkonsekvensanalyser i Stockholm. 
För närvarande är hon projektledare för 
arbetet med Enköpings kommuns 
översiktsplan.

Tema: 
Den fysiska miljön genom barns och vuxnas 
ögon. Exempel från barnkonsekvensanaly-
ser i några Stockholmsprojekt.

Mail: heidi.pintamo-kenttala@enkoping.se

»Det handlar om delaktighet, 
demokrati och trygghet.«
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Maria Nordström förklarade att hon är 
glad över att den fyra år långa processen 
slutade så bra.

– Men jag undrar samtidigt varför det 
ska krävas så stora insatser för att påverka 
planeringen.

Det var 2005 som processen startade 
i bostadsområdet Aspudden i Södra 
Stockholm. Planerna var att bygga fem 
punkthus på marken intill områdets stora 
grundskola. Värdefulla lekmiljöer, bland 
annat en fotbollsplan och ett skogsparti 
där eleverna ofta vistades och lekte, 
skulle därmed försvinna.

– Både skolpersonal och föräldrar pro
testerade. Hundratals namnlistor skicka

des in till stadsbyggnadskontoret. I bre
ven fanns förklaringar och beskrivningar 
av vilka konsekvenser det skulle få om 
planerna sattes i verket, sa Maria Nord
ström.

Uppmärksamhet i pressen
Det dröjde inte länge förrän tidningarna 
började skriva. Stadsbyggnadskontoret 
tog intryck av både det massiva engage
manget bland föräldrarna och den stora 
uppmärksamheten i pressen. 

Initiativet togs av SBK att göra en 
oberoende utredning med hjälp av en 
forskare. Det blev Maria Nordström som 
fick förtroendet, och hon satte igång 

arbetet tillsammans med en student på 
samhällsplanerarutbildningen på kultur
geografiska institutionen i Stockholm där 
hon arbetar.

– Vår utgångspunkt var att besvara 
frågan varför rörelse och aktivitet är så 
viktigt för barns utveckling, och varför 
det, som en följd av detta, är nödvändigt 
med gott om plats och utrymme, förkla
rade hon.

Maria Nordström och hennes kollega 
bestämde sig för att i utredningen klar
göra vad som kännetecknar utvecklande 
förskolemiljöer/lekplatser och vilka kva
liteter som behövs för barn och unga i 
staden.

Det goda exemplet

En ovanlig process med ett lyckligt slut. 
Så beskrev Maria Nordström, forskare i 
miljöpsykologi, historien om byggpla
nerna som ändrades till förmån för 
barnens lekplats.

– Flera lyckliga omständigheter, som 
engagemang från kunniga föräldrar och 
intresserade arkitekter, låg bakom det 
positiva resultatet, sa hon.
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– Vi vet att barn utvecklas i miljöer 
med varierande kvaliteter där de kan 
leka och göra utforskningar både på egen 
hand och tillsammans med andra barn, 
förklarade hon.

Eleverna deltog
För att få underlag till utredningen gjor
des fältarbeten: observationer av hur 
eleverna använde utemiljön, fotografe
ring av platserna där barnen vistades 
mycket, studier av vad de gjorde, samtal 
med lärare om barnens aktiviteter på ras
ter och lektioner och så vidare.

– Eleverna deltog också själva genom 
att bland annat markera på kartor vilka 
platser de använde mest, berättade hon.

Parallellt pågick den massmediala 
bevakningen. I tidningsartiklar beskrevs 
händelseutvecklingen utifrån intervjuer 
med barn, föräldrar, personal och tjänste
män.

Maria Nordström lyfte fram föräld
rarnas centrala roll i den fyra år långa pro
cessen.

– Deras stora kunskaper och engage
mang var oerhört viktiga faktorer. Utan 
dem, och utan det stora intresset från 
massmedias sida, hade det aldrig blivit så 
bra som det blev.

I den färdiga utredningen framhöll 
Maria Nordström särskilt den fysiska 
miljöns centrala plats för barns lek och 
utveckling.

När SBK hade tagit del av materialet 
blev Maria Nordström kallad till ett möte 
för en diskussion om resultatet. Till hen
nes glädje fick hon gehör för utredning
ens slutsatser att stora och viktiga värden 

skulle gå förlorade om de ursprungliga 
byggplanerna genomfördes.

– Nästa steg i denna ovanliga historia 
blev att ett av byggföretagen så små
ningom fick markanvisning på en annan 
plats. Istället för de fem punkthus som var 
planerade från början så blev det tre, med 
konsekvensen att de viktigaste platserna 
för lek och fysisk aktivitet kunde bevaras.

Förutom de redan nämnda fram
gångsfaktorerna – föräldraengagemang 
och medialt tryck – pekar Maria Nord
ström på ytterligare några.

– Protesterna kom i rätt fas av proces
sen, innan den hade gått för långt. Att 
samarbetet mellan föräldrarna och skol
personalen var så bra och konstruktivt 
var också viktigt.

– Arkitekten som jag samarbetade 
med var lyhörd och hade dessutom en 
chef som var beredd att tänka i nya banor.

– Och sist men inte minst: det öpp
nade sig möjligheter att göra en ny mark
anvisning.

Maria Nordström är som sagt nöjd 
med att få ha varit med i en process som 
fick ett lyckligt slut.

– Självklart är det roligt att man har 
fått vara ned och göra ett så positivt 
avtryck, sa hon.

Hon riktade kritik mot »det gamla 
vanliga samrådsförfarandet«, som hon 
uttryckte det.

– Planerna kommuniceras på ett 
otydligt sätt och med ett tekniskt, krång
ligt språk. Det gällde i Aspudden. Det 
var många som uttryckte just att texten 
var krånglig och svår att förstå.

Hon berömde det göteborgska initia
tivet att arrangera en konferens om barn 
i staden.

– Det är fantastiskt att Göteborg gör 
detta. I Stockholm har detta ännu inte 
hänt! Där tror jag att intresset för de här 
frågorna är mycket mindre.

– Barnkonventionen har funnits i 20 
år, men det är inte mycket konkret som 
har hänt. Det pratas mycket och görs 
fortfarande lite, sa hon.

Hon jämförde med Norge.
– Där har man kommit betydligt 

längre. Man har arbetat in hela barnkon
ventionen i den norska lagen och man 
har inrättat lokala barnombudsmän.

– Men jag vill gärna lyfta fram det här 
exemplet som en mycket positiv sak –  
de engagerade och resursstarka föräld
rarna som lade ned massor av arbete och 
resurser för att deras barn ska få växa upp 
i bra och utvecklande miljöer.

– Och de arkitekter som brydde sig 
om detta arbete och faktiskt lät barnens 
behov påverka dem i sitt arbete. Jag öns
kar bara att omsorgen om barns miljö 
vore något som alltid gällde och inte bara 
i ett enskilt fall som detta.

– Alla barn, oberoende av föräldrar 
och arkitekter, behöver ha tillgång till en 
bra utemiljö. 

»Det är fantastiskt att 
Göteborg gör detta. 
I Stockholm har detta 
ännu inte hänt!«

Maria Nordström
Forskare i miljöpsykologi vid 
Stockholms universitet

Det utvecklingspsykologiska perspektivet 
på förhållandet mellan individ och fysisk 
omgivning är Maria Nordströms 
forskningsfokus. Hon har också studerat 
könsskillnader och kulturella skillnader i 
förhållningssätt till fysisk omgivning.

Tema: 
Vuxnas behov av tät stad och barns behov 
av rörelsefrihet – hur bevakas barns 
intressen i dagens stadsplanering?

Mail: maria.nordstrom@humangeo.su.se
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Hennes avhandling, 2004, handlade om 
förskolegårdar och om den fysiska mil
jöns stora betydelse för barns utomhus
lek. Spännande miljöer inspirerar, och i 
bästa fall blir det som om »landskapet 
leker med barnen«, som hon uttryckte 
det i avhandlingen.

De planer som finns om förtätning 
hotar dessa lekmiljöer, sa Fredrika Mår
tensson.

– Det är ett slags omedvetenhet som 
ligger bakom teorierna om förtätningens 
positiva effekter. Det finns till exempel 
ingen forskning som talar för att den täta 
staden gynnar fysisk aktivitet för barn.

Enligt Fredrika Mårtensson har för
tätningstrenden sin grund i en utveckling 

som påbörjades i USA. Där, sa hon, är de 
tomma ytorna gigantiska på många håll.

– Likadant ser det inte alls ut i 
Europa. Trots det har idéerna om förtät
ning applicerats på europeiska förhållan
den. De negativa konsekvenserna har 
redan börjat visa sig.

Hon tog lekplatserna som exempel.
– För 10–15 år sedan var normen »en 

lekplats i varje bostadsområde«. Nu satsar 
många kommuner istället på några få 
stora, välutrustade lekplatser.

Det innebär att leken istället för att 
vara en barnaktivitet i närmiljön har 
utvecklats till ett slags koncept eller en 
livsstil för hela familjen, fortsatte hon. 
På helgen beger man sig till lekplatsen i 

innerstaden – ofta en bit bort från bosta
den – för att tillbringa ett antal timmar 
där.

Populär temalekplats
Hon nämnde Malmö med sin temalek
plats i sammanhanget.

– Den är oerhört populär, inte minst 
just på helger. Lekplatsen är lika mycket 
en angelägenhet för mamman och pap
pan som för barnet. De vuxna träffar och 
umgås med andra vuxna och barnen 
leker.

Varje kommun med självaktning har 
i enlighet med tidsandan bestämt sig för 
att erbjuda liknande koncept, sa hon.

– Barn är ett slags känslomässigt pro

Den viktiga lekplatsen
Inget talar för att den förtätade staden gynnar barns lek, sa miljö
psykologen Fredrika Mårtensson.

– När lekmiljöerna byggs bort blir förskolornas utemiljöer ännu 
viktigare än tidigare, konstaterade hon.



31

jekt. Byggandet av fantastiskt fina lekplat
ser kan ses som ett led i det projektet.

– Men samtidigt som satsningen ur 
det perspektivet är förnuftig så är den 
också ytlig. Det viktigaste för många kom
muner verkar nästan vara att framstå som 
smarta och trendiga, att man gör något 
imponerande i innerstaden.

Förtätning kan i värsta fall leda till att 
det spontana och det gröna försvinner, sa 
Fredrika Mårtensson.

– I stället för att hela tiden tala om 
den förtätade stadens vision borde man 
satsa på natur och parker. Det gäller i alla 
fall i Malmö och Stockholm där jag kän
ner till omständigheterna. Förhållandena 
i Göteborg kan jag inte uttala mig om på 
samma sätt.

Hon tycker att det 
är förvånansvärt att så 
många helt okritiskt 
har tagit till sig bud
skapet om förtätning.

– Jag förstår inte att 
man tar för givet att 
värdefulla skogsbackar 
kommer att kunna fin
nas kvar vid en förätning. För mig är det 
helt uppenbart att det uppstår en kon
flikt. Det går helt enkelt inte ihop att för
täta och samtidigt behålla natur och grön
områden i önskvärd omfattning.

Fredrika Mårtensson hänvisade också 
till forskning som pekar på de starka 
sambanden mellan utelek/fysisk aktivi
tet och mental/fysisk hälsa. Hon berät
tade dessutom om rön som visar att till 
exempel barns koncentration förbättras 
och återhämtas i miljöer där natur utgör 
ett stort inslag.

– Även sett ur den synpunkten finns 
det anledning att vara kritiskt inställd till 
inställningen att tränga ihop. För att 
återigen ta Malmö som exempel så blir 
det allt vanligare med förskolor inne i 
bostadsområden. I sådana miljöer blir 
leken hämmad.

Hon fortsatte:
– Bra utomhuslek ställer helt enkelt 

en del krav som inte uppfylls i en för
tätad miljö. Natur, grönområden och gott 
om utrymme är några sådana krav.

Hon konstaterade sedan att det å ena 
sidan finns en stor medvetenhet om vik
ten att satsa på barn. Det arrangeras kon
ferenser och seminarier om barn och 
både politik och forskning har barnens 
bästa i blickfånget.

– Å andra sidan 
är det märkligt att 
barnperspektivet i 
den fysiska plane
ringen fortfarande 
betraktas som en 
marginalfråga.

– Det är märkligt 
eftersom barns lek i 

själva verket skulle kunna fungera som 
en otrolig inspiration för dem som sysslar 
med stadsplanering! Och dessutom leder 
förbättringar för barnen till förbättringar 
även för alla oss andra och för hela sta
den.

Trenden att bygga små förskolegår
dar kan noteras även på andra platser än 
i storstäderna, fortsatte Fredrika Mår
tensson.

– Det är ytterligare en sak som förvå
nar. Att det görs i tätorterna kan ju för
klaras av ett minskat utrymme. I orter 

utanför storstäderna finns inte de proble
men, men det är som om det som sker i 
storstäderna smittar av sig.

Hon gjorde sedan ännu en jämförelse 
med förhållanden i USA, bland annat 
utifrån forskning om tioåringars fysiska 
aktivitet.

– Sifforna visar att förtätningen i USA 
har fått ännu mer negativa konsekvenser 
för den åldersgruppen där än hos oss i 
Sverige. De tioåringar som rör sig allra 
minst här befinner sig på en genomsnitt
lig amerikansk nivå enligt den studie 
som jag hänvisar till.

I ljuset av sådana fakta ser Fredrika 
Mårtensson med oro på utvecklingen 
mot få och större lekplatser i Sverige.

– Plats för lek i närmiljön är oerhört 
viktigt för att barn ska utveckla sin själv
ständighet. De utvecklingsmöjligheterna 
riskerar att bromsas upp om barn blir för 
beroende av vuxna, vilket kan bli följden 
om nuvarande trend håller i sig.

– Bra och nära lekmiljöer behövs 
dessutom för att barns självreglering, det 
vill säga förmågan att fysiskt stämma av 
kroppens signaler, ska kunna utvecklas 
på ett tillfredsställande sätt.

Fredrika Mårtensson berättade också 
att hon nu står i begrepp att gå vidare i 
sin forskning med en skolgårdsstudie i 
Malmö.

– I den kommer jag att fokusera på 
skolbarns möjligheter att självständigt 
leka och umgås i sin närmiljö. Det som vi 
redan nu vet är att miljöer som lockar 
små barn till lek och rörelse även funge
rar på det sättet för ungdomar och vuxna. 
Fysisk aktivitet förutsätter stimulerande 
platser och gott om utrymme för oss alla.

»Bra utomhuslek ställer 
helt enkelt en del krav 
som inte uppfylls i en 
förtätad miljö.«

Fredrika Mårtensson
Forskare i miljöpsykologi vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU)

Fredrika Mårtenssons forskar kring olika 
utomhusmiljöers betydelse för rekreation 
och hälsa. I hennes avhandling »Land-
skapet i leken« (2004) undersöktes 
utomhusleken på olika förskolegårdar.

Tema: 
Utomhuslek som hälsofaktor – om 
skolgårdens roll i nya barndomslandskap.

Mail: fredrika.martensson@ltj.slu.se
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Helena Bjarnegård berättade om 1970
talet när hennes företrädare Arvid 
Bengtsson satte Göteborg på världskar
tan med de så kallade bygglekplatserna.

– Det är ytterligare en sak som för
vånar – Göteborg blev verkligen världs
berömt för dessa kreativa lekplatser. Där 
fanns en massa brädor, spikar, verktyg och 
inte minst personal som hjälpte barnen.

Men mycket har hänt sedan dess, 
efter några år lades projektet ned, och nu 
är bygglekplatserna ett minne blott.

– Det gick inte att ha en massa perso
nal anställd utan att det fanns några barn 
på lekplatserna. Barnen befann sig ju hela 

dagarna på fritids eller i förskolorna som 
byggdes ut i allt högre takt.

Helena Bjarnegård är optimistisk 
inför framtiden och lyckades lekande 
lätt sprida den entusiasmen vidare bland 
deltagarna efter en lång dags konferens.

– Nutidens melodi är samverkan och 
det är vi bra på här i Göteborg. Tillsam
mans är jag säker på att vi kan återupp
rätta Göteborg som en lekstad i världs
klass, sade hon.

Helena Bjarnegård berättade om 
olika typer av lekplatser, närlekplatser, 
lokallekplatser, stadsdelslekplatser och 
utflyktslekplatser. Hon talade om dialo

gen med brukarna, om tillgänglighet och 
säkerhet, om hållbart byggmaterial och 
mycket mer. Hon visade i ord och bild 
en rad exempel på lekplatser runtom i 
staden, från övriga Sverige och andra län
der och uppehöll sig kring det viktiga 
sambandet mellan dialog, samverkan 
och resultat.

Stora krav på utflyktslekplats
Under det här året har Park och natur
förvaltningen fått i uppdrag av sin nämnd 
att utveckla koncept för utflyktslekplat
ser och föreslå var sådana kan vara lämp
liga att placera.

Samverkan för framtid
– Barns lekmiljö är deras livsmiljö och vi som planerar staden har ansvar för barns 
livsmiljö. Så låt oss lova varandra att vi i morgon, när vi sitter på våra kontor, tänker 
att vi ska göra ett dubbelt så bra jobb i framtiden.

Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i Göteborg, fick med sig deltagarna på 
sin entusiasmerande uppmaning när hon avslutade konferensen som sista föreläsare.
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– Arbetet med detta pågår. Bland 
annat har vi haft workshops med flera 
förvaltningar på temat, och vi planerar 
att ha det även med barn.

– En utflyktslekplats måste ligga 
nära kollektivtrafik och vara belägen i ett 
område där det finns alla typer av upplå
telseformer bland bostäderna. Platsen 
ska också ligga nära skog och natur och i 
anslutning till kommersiellt och kultu
rellt utbud.

Första lekträdgården
Att stadsträdgårdsmästaren har förutsätt
ningar att leda arbetet med lekplatserna 
fick åhörarna definitivt klart för sig när 
hon berättade om lekträdgården i Karl
stad, landets första i sitt slag. Helena 
Bjarnegård är en av arkitekterna bakom 
denna lekplats, färdigställd för ett par år 
sedan och belägen i Karlstads stadspark.

Lekträdgården är 13 000 kvadratmeter 
och där finns inslag som stimulerar sinnena 
utifrån olika kulturella teman som musik, 

litteratur och konst. Musikinstrument, en 
slingrande stig med en saga skriven av 
barn och möjligheter att göra sina egna 
konstverk är några av inslagen.

Natur och fysisk aktivitet är också 
viktiga delar i lekplatsen. Bland annat 
erbjuds klättring, och platsen gränsar till 
skog och stora naturområden.

Verklighet och policy
Men Göteborgs satsning på lekplatser 
stannar inte vid det stora och kanske lite 
mer spektakulära:

– Vi gör just nu en inventering av lek
platserna i staden, säger Helena Bjarne
gård.

När inventeringen är gjord är tanken 
att hon och hennes kolleger ska få en 
överblick över situationen när det gäller 
hela stadens lekplatsbestånd.

– Då kan vi förhoppningsvis också se 
hur bra verkligheten stämmer överens 
med vår policy.

Till denna policy hör alltså att erbjuda 

de göteborgska barnen stora och små lek
platser, både lokala och en bit bort.

– Men det är också viktigt att vi i sta
dens förvaltningar samarbetar för att 
vidareutveckla stadens lekplatser, sa hon 
och fortsatte:

– Man kan fråga sig hur man ska agera 
i ett sådant arbete. Själv tänker jag att vi 
bör fortsätta på den inslagna vägen och 
utveckla det som redan är bra. Alltså att vi 
i framtiden ger barn och ungdomar ännu 
mer utrymme att delta i arbetet med att 
planera och tycka till om sin närmiljö.

I det sammanhanget nämnde hon 
naturpedagogik, en metod som Park och 
naturförvaltningen har använt sig av, som 
en konstruktiv metod.

– Samverkan är nyckelordet och då 
menar jag samverkan på flera plan. Små 
projekt om små platser och stora samver
kansprojekt om större visioner – huvud
saken är att vi verkligen samarbetar. För 
vi har alla mycket att lära av varandra, sa 
Helena Bjarnegård.

Helena Bjarnegård
Stadsträdgårdsmästare, Park- och 
naturförvaltningen, Göteborgs Stad

Som stadsträdgårdsmästare och som 
chef för park- och naturförvaltningens 
strategiavdelning arbetar Helena 
Bjarnegård med både planfrågor och 
konkreta projekt. En av hennes 
arbetsuppgifter är att leda utvecklings-
arbetet kring lekplatser i staden.

Tema: 
Barns plats i staden, kreativ lek för alla.

Mail: helena.bjarnegard@ponf.goteborg.se
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– Jag har fått tips och idéer både 
om utformning och förbättringar 
när det gäller trygghet kring 
mötesplatser. Det känns 
angeläget med tanke på det 
arbete som vi håller på med vid 
Selma Lagerlöfs torg. Dessutom 
fick jag med mig en hel del 
intressant om bra lekmiljöer för 
barn. Jag har haft mitt tvååriga 
barnbarn i huvudet hela dagen 
och tänkt mig honom i olika 
situationer och miljöer.

BIRGITTA ROSENHALL, 
MILJöSAMORDNARE, 
BACKA STADSDELSFöRVALTNING

Vad tar du med dig från den här dagen?

– Mycket entusiasm, 
glädje och en känsla 
av att det finns 
många olika saker att 
göra på det här 
området. Och så fick 
jag ett nytt 
favoritcitat av Petter 

Åkerblom: »Barn har rätt till skrubbsår!«

ANN-MARIE RAMNERö, 
AVDELNINGSCHEF, GöTEBORGS MILJöFöRVALTNING

– Jag fick 
bekräftelse på 
saker och ting som 
jag haft på känn 
sedan tidigare om 
till exempel 
lekplatser. Dagen 
bjöd också på en 
del verktyg och 
viktiga kontakter. 
Jag är väldigt nöjd.

KARL ARVIDSSON, PROJEKTLEDARE, GöTEBORGS STADSMUSEUM

– Jag tycker att konferensens ämne var 
intressant och att initiativet var bra. 
Som helhet har det varit en jättebra 
dag. Kanske lite för många talare. Det 
saknades utrymme för publiken att 
reflektera och ställa frågor.

TORBJöRN LINDSTEDT, FöRVALTARE, HARLING 
FASTIGHETSFöRVALTNING AB

– Det var inspirerande att lyssna på alla kunniga föreläsare. Jag är 
nöjd med dagen, men trött! Nu ska jag hem och smälta intrycken.

ANNA-KARIN SINTORN, 
LANDSKAPSARKITEKT, 
PARK- OCH NATUR-
FöRVALTNINGEN, 
GöTEBORGS STAD

– Jag har fått inspiration att jobba vidare med frågorna. 
Föreläsningarna var bra för att de var konkreta utan 

floskler. Ett exempel var Helena Bjarnegårds föredrag 
där hon bland annat utgick ifrån naturen, att lekmiljöer 

inte alltid ska vara för tillrättalagda och så vidare.

ANN-CATRIN KÄRNA, ARKITEKT, 
STADSByGGNADSKONTORET, 

GöTEBORGS STAD
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– Jag har fått en massa 
inspiration, infallsvinklar 
och frågor om hur saker 
och ting ska förverkligas. 
Idéer har presenterats, 
och frågan är hur de ska 
bli till verklighet. 
Konferensen bjöd på en 
bra mix.

MARIA GRÄNSBO, ARKITEKT, 
STADSByGGNADSKONTORET, 
GöTEBORGS STAD

– Dagen har gett mig inspiration! 
Mycket av det som det talades om 
berör mitt arbetsfält – frågor om 
mötesplatser, ungdomsfullmäktige 
och så vidare. Jag tror inte att 
barnperspektivet är en övergående 
trend. Dagens generation av barn 
och unga är självständiga och 
kommer att fortsätta att ta plats.

DANIEL ANDERSSON, PROJEKTLEDARE, 
UNG KULTUR 116, GöTEBORGS STAD

– Jag har fått med mig insikten 
att vi behöver tänka mer på 
dessa frågor i det dagliga 
arbetet. Och insikten att 
pengar behövs. Jag hade gärna 
sett politiker på konferensen, 
för det är politiker som ska 
svara på frågan hur 
förändringarna ska gå till.

EVA SIGURD, ARKITEKT, 
STADSByGGNADSKONTORET, 
GöTEBORGS STAD

– Det var bra med kopplingen till Göteborgs 
Stads budget, och att få olika kompetenser 
och ingångar till ämnet. Föreläsarna var bra 
och intressanta att lyssna till. Dessutom var 
moderatorn Lars Lilled väldigt bra, lekfull och 
avväpnande. Ett utmärkt arrangemang.

MARIA ÅGREN, ARKITEKT, STADSByGGNADSKONTORET, 
GöTEBORGS STAD

– Jag fick med mig en del bilder, 
tankar, böcker och idéer – och ett 
telefonnummer till en gammal vän. 
Jag tycker att det var en bra dag!

PÅL CASTELL, DOKTORAND, CHALMERS
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Vad innebär det att ha 
ett barnperspektiv?
– och hur får vi med barnens egna perspektiv?

Tryggare och Mänskligare Göteborg tog för ett par år sedan initiativet och kallade samman 
ett antal personer som jobbat med barns delaktighet inför förändringar i fysisk miljö. Tanken 
var att utbyta erfarenheter, men det visade sig att det blev så mycket mer tack vare deltagar
nas stora engagemang som gav gruppen en oväntad kraft.

Snart tog ett utvecklingsarbete fart utifrån kopplingen mellan barnkonventionens artiklar 
och vårt dagliga arbete inom kommunens förvaltningar. Idén om en konferens dök upp 
tidigt, vi ville att kunskaperna, alla våra frågeställningar och diskussioner skulle nå ut. Vi tog 
reda på vad andra gjort och hur forskningen inom området såg ut.  Konferensen Barn tar plats 
planerades för att bli ett gemensamt kommunalt avstamp för fortsatt utvecklingsarbete kring 
barnperspektiv i allmänhet och barnperspektiv i synnerhet när det gäller fysisk planering. 
Tryggare och Mänskligare Göteborg och S2020 stod som garanter och huvudarrangörer. Stads
byggandskontoret tillsatte mig som projektledare under ett år.

Vi ville med konferensen presentera ett slags nuläge, det här vet vi idag, med siktet 
inställt mot framtiden Vi lät några av barnkonventionens artiklar bilda ram för dagen. Vi ville 
också stolt visa upp det vi gör i Göteborg.

Kommunfullmäktiges budget för 2010, med en tydlig inriktning på barnperspektiv i stads
planeringen, bekräftade att vi var på rätt spår. Det är ett inspirerande uppdrag som formulerats 
i budgeten. 

»All stadsplanering och byggnation ska utgå från barnperspektiv…« 

»…Planeringsarbetet ska utvecklas mot en mer inkluderande process där barn och unga får inflytande 
över hur deras stad utformas…« 

Nätverket fortsätter att träffas som ett forum för samverkan kring metodfrågor om hur barn
perspektivet inom våra olika ansvarsområden ska kunna uppnås. Vi hoppas på en växelverkan 
så att diskussionerna och insatserna på våra arbetsplatser når nätverket och att vi når ut med 
våra idéer. Som ett led i detta planerar vi ett antal fördjupande seminarier. 

Så här en tid efter det att sista föreläsaren på konferensen klickat fram slutbilden i sin 
presentation och sista tonen i mingelmusiken klingat bort dyker frågorna upp; »Hur gör vi 
nu«? Vem frågar barnen? När ska de tillfrågas, räcker det inte med att vi vuxna har ett barn
perspektiv? Vem har tid? Hur får vi med tonåringarnas erfarenheter och behov? Vilka konse
kvenser är det rimligt att ett förhållningssätt utifrån ett barnperspektiv kan få? Vilka olika 
roller ska vi ha? Vad ska jag göra?

Det vi har framför oss nu är metodutveckling och konkretisering av vad det kan innebära 
för oss alla att ha ett  b a r n p e r s p e k t i v  i den fysiska planeringen. Det handlar såväl om 
verktyg i början av planprocesser som dialogmetoder och konsekvensanalyser/beskrivningar.

Vi ser fram emot att få fortsätta att arbeta med frågorna. Det behövs en samverkande 
process i alla olika led och på alla nivåer för att vi ska kunna förstå, dra slutsatser, ge förslag 
och beskriva konsekvenser av barnens perspektiv och barnperspektiv. 

I dag vågar vi oss nog på att konstatera att konferensen verkligen blev det gemensamma 
avstamp som vi tänkt och att deltagarna gick hem inspirerade och vid gott mod med hopp om 
framtiden. Vi har mycket kunskap och engagemang i Göteborg kring de här frågorna, men vi 
kan bli ännu bättre!

Ulrika Lundquist 
projektledare
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Arrangörer av konferensen Barn tar plats
Nätverket för utveckling av barnperspektiv och barns perspektiv i fysisk planering.

Siv Andersson, Gunnareds stadsdelsförvaltning
siv.andersson@gunnared.goteborg.se

Jag arbetar som planeringsledare för folkhälsofrågor i Gunnared 
och har i uppdrag att arbeta med genomförande av FN:s 
Konvention av Barnets Rättigheter i Gunnared. Brinner för 
samverkan, utveckling och kunskap. Jag är med i nätverket för 
barns delaktighet och inflytande i planering av den fysiska 
miljön, utifrån att det ingår i barnets medborgerliga rättigheter. 
Barnens nära fysiska miljö är deras värld. 

Eva Cassel, Lokalförsörjningsförvaltningen
eva.cassel@lff.goteborg.se

Jag arbetar med kundstrategiska frågor på LFF. Det innebär 
bland annat att vi arbetar med stadsdelsförvaltningarna med En 
skola att tycka om där jag arbetat som samordnare för ett 
femtiotal projekt men även genomfört projekt. Från och med i 
år och tre år framåt kommer jag att arbeta som halvtid projekt
ledare i ett EUprojekt som heter REBUS. Det är ett samarbete 
mellan Sverige, Norge och Danmark där vi tillsammans ska ta 
fram en gemensam metod för hur barn och unga kan vara med 
och påverka sin fysiska miljö. Genom att skapa elevinflytande 
och ansvar så ökar trivsel och det blir mindre skadegörelse. 
Eleverna/barnen engageras och deras tankar, önskningar och 
lösningar visar vägen för skolmiljöns utveckling. 

Gerd Cruse Sondén, Tryggare och Mänskligare Göteborg 
och S2020
gerd.cruse.sonden@stadshuset.goteborg.se

Jag är arkitekt har tidigare arbetat med forskning kring Lokala 
Torg och Det lilla grannskapet – det har handlat om koppling 
mellan fysisk miljö och sociala frågor – och barnperspektivet 
var viktigt för mej redan i det arbetet. Barnens trygghet är 
grundläggande för en socialt hållbar stad och kan ses ur ett 
brett perspektiv, det handlar både om att prata med barnen 
och att ha kunskap om barns villkor och behov i staden. 

Patrik Fridh, Trafikkontoret
patrik.fridh@trafikkontoret.goteborg.se

Jag heter Patrik Fridh och arbetar sedan 5 maj 2009 på 
Trafikkontoret. Jag har tidigare arbetat bland annat på 
Banverket, Vectura och Stadsbyggnadskontoret, Göteborg 
Stad. På Trafikkontoret arbetar jag bland annat med att planera 
för en ny Göta Älvbro och då avser vi upprätta social, miljö och 
ekonomisk konsekvensbeskrivning. Inom Göteborgs Stad har 
vi en stor kompetens inom organisationen så vi borde kunna 
formera oss kring metoder för att beskriva konsekvenser för 
barn på ett strukturerat och konsekvens sätt när det gäller 
infrastrukturinvesteringar. Jag är med i nätverket för att 
meverka till att en sådan metod tas fram. 

Sara Hellgren, Trafikkontoret
sara.hellgren@trafikkontoret.goteborg.se

Jag arbetar som trafikpedagog på Trafikkontoret.  Jag vill 
inspirera och stödja skolorna i arbetet kring trafiksäkerhet, 
miljö och hälsa. Hur vi kan öka barns inflytande och få in 
barnens perspektiv i fysisk planering är frågor som ligger mig 
varmt om hjärtat. För att nå goda resultat i detta krävs att vi 
samverkar och delar med oss av erfarenheter och kunskap. 

Borghild Håkansson, Tryggare och Mänskligare Göteborg
borghild.hakansson@stadshuset.goteborg.se

Jag är chef för kansligruppen Tryggare och Mänskligare 
Göteborg. I det trygghetsfrämjande arbetet har det varit 
naturligt att utgå ifrån att om stadens skapas och byggs utifrån 
vad som är bra för barnen är det bra för alla. I staden fanns 
flera som resonerade så och vi ville lära av varandra. Så startade 
nätverket. Att sociala och fysiska frågor är tätt sammanvävda 
är givet för mig med min bakgrund som socionom och 
inredningsarkitekt. 

Joa Ivarsson, Miljöförvaltningen
joa.ivarsson@miljo.goteborg.se

Jag heter Joa Ivarsson och arbetar på Miljöfövaltningen. Där 
ägnar jag mig åt planremissarbete och Agenda 21 samordning 
av stadsdelarnas arbete med hållbar utveckling. Jag ingår i 
nätverket för att det är viktigt att samverka kring nya arbets
sätt som stärker och tydliggör barn och ungas plats i den 
fysiska planeringen. Agenda 21 verkar för delaktighet och här 
har stadsdelarna en viktig roll. 

Vanja Larberg, S2020
vanja.larberg@socialresurs.goteborg.se

Jag är arkitekt och jobbar på S2020, Göteborg Stads uppdrag 
för social hållbarhet. Tidigare har jag även jobbat som 
arkitektur pedagog. Inför konferensen har jag pratat med 
nätverket om synen på barnperspektivet och barns perspektiv 
i fysisk planering, och sen omvandlat en del tankar till bilder. 

Lars Lilled, S2020
lars.lilled@socialresurs.goteborg.se

Jag är utvecklingschef och arbetar med uppdraget S2020 som 
handlar om den sociala dimensionens betydelse i all utveckling 
och planering. Då blir arbetet med barnperspektiv och 
barn  konventionen en självklar del av mitt arbete. 
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Lena Lundblad, Fastighetskontoret
lena.lundblad@fastighet.goteborg.se

Jag arbetar med utvecklingsfrågor på Fastighetskontoret. 
Fastighetsnämnden är kommunens mark och bostadspolitiska 
nämnd och ansvarar bland anat för kommunens bostadsförsörj
ningsplanering och mark och exploateringsverksamhet. 
Nämndens verksamhet har därmed stor bäring på hur staden 
utvecklas. 

Ulrika Lundquist, Stadsbyggnadskontoret
ulrika.lundquist@sbk.goteborg.se

Jag är arkitekt och arbetar på planavdelningen på Stadsbyggnads
kontoret. Är även utbildad gymnasielärare och har bland annat. 
arbetat på Angeredsgymnasiet. Under den senaste tiden har 
jag fått möjlighet att fokusera på hur vi ska kunna bli bättre på 
att planera utifrån barn och ungas behov och hur vi ska få barn 
och unga delaktiga så att vi bättre kan ta tillvara deras syn
punkter och kunskaper i planprocesser. Fungerar som 
projektledare för nätverket och konferensen. 

Ylva Mühlenbock, Tryggare och Mänskligare Göteborg
ylva.muhlenbock@stadshuset.goteborg.se

Jag är projektkoordinator vid Tryggare och Mänskligare 
Göteborg. Hos oss arbetar vi i tron att en stad som är bra för 
barn också är en bra stad för alla. Mitt deltagande i nätverket 
är en del av vårt arbete för att öka kunskapen kring vad det 
betyder att ha ett barnperspektiv och i vår strävan att göra barn 
mer delaktiga i beslut som rör dem.

Johanna Petersson, Park och naturförvaltningen
johanna.petersson@ponf.goteborg.se

Jag arbetar som landskapsarkitekt på Park och naturförvalt
ningens strategiska avdelning vilket innebär att jag är engagerad 
i stadens parkplanering. Ett av våra mål handlar om att vi vill 
skapa en variation i våra parker så att alla skall kunna hitta sin 
plats, om det så är för lugn och ro eller för spännande aktiviteter 
och möten. Jag tror att en miljö som är utformad för att locka 
(närhet! vägen dit! attraktivitet!), utmana (kroppen! huvudet!) 
och inspirera (fantasi!) barn också har stora kvaliteter även för 
oss andra och det är därför som jag är med i nätverket. 

Mie Svennberg, Kulturförvaltningen
mie.svennberg@kultur.goteborg.se

Jag är arkitekt utbildad på Chalmers. Jag är arkitekturkonsu
lent för barn och unga på Kulturförvaltningen i Göteborg och 
på Kultur i Väst i Västra Götalandsregionen. Mina uppdrag är 
att inspirera skol och förskolepersonal att arbeta med 
arkitektur och stadsplanering i skolan, samt att hitta former 
för hur barn och ungdomar kan göras delaktiga i frågor som 
handlar om vår fysiska miljö. Det tror jag att man gör bäst 
genom att dela sina kunskaper och erfarenheter. Arkitekten 
har sin kunskap och sina verktyg, läraren sina och barn och 
ungdomar är de som bäst vet hur de använder sin närmiljö. 

Patrik Swärd, Askims stadsdelsförvaltning
patrik.sward@askim.goteborg.se

Jag arbetar som enhetschef samt folkhälsosamordnare på barn 
& ungdom i Askims stadsdelsförvaltning. Jag arbetar med 
detta för att barn och ungdomsperspektivet/delaktighet är en 
förutsättning för att vi ska kunna göra ett professionellt arbete. 

Malin Uller, Kärnan
malin.uller@lundby.goteborg.se

Jag är projektledare för Kärnan, S2020arbetet i stadsdelarna 
Centrum, Linnéstaden, Lundby och Majorna. Mitt uppdrag går 
ut på att stärka och utveckla stadsdelarnas medverkan i stadsut
veckling och samhällsplanering, på ett sätt så att stadens sociala 
hållbarhet ökar. En viktig del i projektet är att hitta metoder/
modeller för hur barnperspektivet på ett systematiskt sätt kan 
beskrivas i samband med samhällsplanering. Jag har en bakgrund 
som journalist, men har arbetat inom Göteborgs Stad sedan 2003, 
bland annat med trygghetsfrågor, folkhälsa och invånardialog. 

Anette Wigeborn-Bergström,  Park och naturförvaltningen
anette.wigebornbergstrom@ponf.goteborg.se

Jag arbetar som naturpedagog på Park och naturförvaltningen 
och stöttar bland annat skolor och förskolor i deras utomhus
verksamhet genom att ordna utbildningsdagar för lärare/
pedagoger, uteklassrum och skolskogar och det som behövs 
för att underlätta och inspirera till utomhusverksamhet. Barns 
idéer, tankar och kreativitet och den vuxnes erfarenhet blir 
tillsammans en bra grogrund för planeringsprocesser som alltid 
bör lyftas fram. 
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Här får du tips om böcker som precis kommit ut eller 
är under produktion och som vi vill rekommendera i 
ämnet barns rätt och delaktighet.

På konferensen presenterades och delades boken Delaktighet – på 
barns villkor ut. Boken är skriven Monica Nordenfors på uppdrag av 
Tryggare och Mänskligare Göteborg och ger en översikt över delar av 
den forskning som finns om barns delaktighet. Monica Nordenfors är 
socionom och doktor i socialt arbete och verksam vid Göteborgs 
universitet. Boken kan laddas ned i pdfformat eller kostnadsfritt 
beställas via www.goteborg.se/tryggaremanskligare

Inom kort kommer också boken Att bli tagen på allvar. Exempel på 
barns och ungas inflytande. I denna bok beskriver Tina Eliasson tre 
verksamheter vars förutsättning är att barn och unga är delaktiga. 
Vi får ta del av vad den delaktigheten innebär – både för barn och 
vuxna. Boken kan laddas ned i pdfformat eller kostnadsfritt beställas 
via www.goteborg.se/tryggaremanskligare

På konferensen presenterades boken Barns rätt till staden. Om 
arkitekturpedagogik som demokratisk metod i Göteborg. (Movium 
och Göteborgs kulturfövaltning. Författare: Titti Olsson, Movium). 
Boken kan beställas via Moviums hemsida www.movium.slu.se

Aktuella publikationer
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Konferensen Barn tar plats dokumenterades på film. 
För att ta del av filmen kontakta projektledaren Ulrika Lundquist. 

ulrika.lundquist@sbk.goteborg.se 
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