
Energitinget 2015:

Det blir viktigt 

när det är på 

riktigt!

Hur barns rättig-

heter kan stärkas i 

fysisk planering. 

thomas.larsson@trafikverket.se

070-5175221
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Skr. 2003/04:129. En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, 

social och miljömässig:

• Ett hållbart samhälle måste erbjuda barn och ungdomar möjligheter till 

individuell utveckling med inflytande och delaktighet som grund.

• En prioriterad fråga är att utveckla formerna för barns och ungas 

inflytande i samhälls- och trafikplaneringen.

• Ungdomar är en resurs och bör få ett reellt inflytande över frågor som 

rör bland annat närmiljö och samhällsplanering.

Strategi för hållbar utveckling



3 2015-11-13 3

Forska och lära i närsamhället

– mål

• Ge eleverna kunskaper om hur samhället är 

uppbyggt och hur trafiksystemet fungerar

• Förbereda eleverna för sitt framtida samhällsliv där 

brukarnas inflytande och ansvar blir allt viktigare

• Aktivt påverka eleverna så att de kan, vill och vågar

delta i arbetet med att förbättra sitt närsamhälle
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Brevlådan var så lågt placerad att 
flera barn slagit huvudet mot den. De 

vuxna hade inte uppmärksammat 
detta. 

Barnen skrev ett brev till Posten där 
de beskrev problemet. De 

överlämnade det personligen och 
inbjöd en posttjänsteman att komma 

till skolan för att diskutera deras 
förslag till åtgärder. 

Bertil Karlsson från posten kom. Han 
erbjöd sig att tillsammans med 

barnen flytta postlådan till det ställe 
som de rekommenderade.



6 2015-11-13

Åsa Jägerhorn: Att 
känna sin stad, att känna 

sig hemma är en viktig 
del av det sociala livet. Vi 

vill också uppmuntra 
eleverna att aktivt delta i 

samhällsplaneringen, 
utformningen av gator 

och torg.
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Vägledning genom
konventionen

Förutsättningar

Arbetsprocessen

Aktuell frågeställning 
eller förslag Kunskapsgrunden
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Den kunskap och de erfarenheter som Vägverket har av att 
arbeta med barnkonsekvensanalyser och samråda med barn 
i trafikplanering bör tas tillvara i det fortsatta arbetet.

”Ett Sverige för barn.” (Rskr. 2005/06:206)
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• Trafikverket i samarbete med Boverket och i samråd med 

Barnombudsmannen, FHI, Movium och SKL

• Rapport till Regeringskansliet/Socialdepartementet:

 goda exempel från försökskommunerna som utvecklat rutiner för 

barns och ungas inflytande i planeringen

 förslag till strategi för implementering av erfarenheterna

Regeringsuppdrag 2010 – 2012: Barn och unga 

i samhällsplanering
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Uppdraget: Initiera, stödja, samordna och dokumentera de deltagande 

kommunernas arbete för att utveckla metoder och rutiner för att stärka barnets 

rätt att delta i planeringsprocesser.



Skolan – ett 
utredningsinstitut i och 

för kommunen



Borlänge: “Det känns om min röst är värd!“ *

* Citat från Asrin Dawadi, 16 år.
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"Om du har en bil, varför kan du inte köra 

den längre vägen runt lekplatserna?" 

"En bil fungerar som en genväg! Varför 

behöver du en till genväg om du redan har 

en genväg?"
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“Från en ödslig 

och ogästvänlig 

stenöken till ett 

levande torg där 

barnen haft stort 

inflytande i 

utformningen.

Så kan resultatet 

beskrivas av den 

förvandling som 

Jaxtorget genom-

gått och som 

kunde invigas på 

lördagseftermid-
dagen.”

(Artikel i Dalarnas

Tidningar 2013-11-

18)

“Barnen invigde nya Jaxorget"
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Östersund:

“Voices from the other side”

Östersund:

”Berättelser från andra sidan”
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Intervju och frågestund 

om planering och byggande











Den gamla planen, som den var före 

samrådet med barnen.

Den nya planen, efter samrådet med 

barnen. Alla platser som är viktiga för 

barnen har skonats.
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Vad kommer ut när 

man jämför barnens 

förslag med den nya 

planen?



Barnen accepterade planerarnas förslag. Det är lätt att förstå varför.



Trelleborg Central Station:

Children's and young people's visions



Innerstaden - resecentrum



Barn och ungdomar är 

särskilt beroende av 

kollektivtrafik. Tågtrafiken 

och utformningen av ett 

resecentrum kommer att 

påverka deras vägar till och 

från skolan och rörelse-

mönster i övrigt.

Kommunen vill involvera 

barn och unga i 

samhällsplaneringen. Olika 

sätt att inkludera barn och 

ungdomar ska prövas i 

arbetet med att utforma 

resecentrum.
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Östra skolans studiebesök och work shop på 

rådhuset…
Östra skolan (åk 4) besökte Rådhuset. Studiebesök på stadsbyggnadskontoret, därefter 

ett par timmars grupparbete. 
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Studenter, planerare och 

lärare tillsammans i 

inledande workshops.



Några frågeställningar…

 Hur tar ni er till och från nya resecentrum? (gång, cykel, buss). 

 Trelleborg Övre kommer ej längre att finnas kvar. Hur påverkar det er?

 Busstrafiken i Trelleborg kommer att ändras. Vad har ni för idéer kring 

busstrafiken?

 Vad krävs för att ni ska välja tåg/buss istället för bil?

 Miljön vid stationen. Trygghet, trivsamhet, vad vill ni kunna göra 

medan ni väntar på bussen/tåget? 

 Vilken betydelse kommer nya resecentrum att ha för Trelleborg?



Studenter från bygg- och 

estetiska gymnasieprogrammen 

bildade blandade grupper för att 

undersöka och sedan informera 

planerarna hur resecentrum bör 

utformas för att vara en trevlig 

plats för alla och för att fler 

människor tar tåget istället för att 

köra bil.
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Anemone:

Det kändes bra att åka tåg.

Joacim: 

Och här är jag. Det 

var roligt att åka tåg.

Ted: O, vad bra ljus!

Leon: En skylt där man 

inte får gå. Vi åkte där 

(på rälsen).

Att åka kollektivt –

vad krävs för att 

inte ta bilen?



Tillbaka på förskolan 

diskuterade de 

tillsammans om det 

är viktigt att lämna 

bilen hemma.

Förskolebarnen intervjuade en 

busschaufför. De frågade 

honom om bussen, om och 

varför han gillar sitt arbete.



Snart har ni gått i skolan i nio år. Då är det bra 

att kunna visa upp en del av allt ni har lärt er!
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Station spotting: “Några funktioner som vi vill ha 

på vår station”
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Förskolebarns modell av den nya tågstationen innehåller en kiosk, ett piratskepp och 

ett lekrum för väntande barn. Solen skiner genom en glasvägg. På andra väggar finns 

en bild av en regnbåge och naturfotografier. Det finns också ett tyst rum där människor 

kan vila utan att höra barnens högljudda röster.



Kommunalrådet Ulf Bingsgård, Robin, Essie, Sissi och Filip diskuterar hur 

man ska kunna ta sig säkert till och från stationen.



Tågets betydelse för Trelleborg…

”Stor betydelse. Blir lättare för turister att besöka Trelleborg. Trelle blir mer 

lättillgängligt.”  (Liljeborg)

”Staden måste växa, måste finnas fler personer, då växer ett samhälle. 

(Liljeborg)”

”Folk kommer besöka Trelleborg oftare och turister kommer vilja komma hit. 

”(NC)

”Det blir mer attraktivt att bo här eftersom tåget förenklar att ta sig här  och ifrån 

och tillbaks.” (Bastionen, Bygg)

”Stor förändring. Mer människor. Fler kommer välja kollektivtrafik. 

Bra för miljön.”  (NC)



Vad som krävs för att välja buss/tåg…

”Billigare, fortare. Skönare med tåg. Spännande idé med detta med tåg. Förnyar 

Trelleborg, så hoppas det kommer att flyta på.” (NC)

”För att välja kollektivt ska det gå ofta och till fler platser”

(Bastionen, Bygg)

”Priserna ska inte höjas hela tiden. Det ska vara billigt så fler åker.” (Liljeborg) 

”Snabbare buss österut” (Bastionen, Estetiska)



Fler idéer om Centralstationen…

”Kunna handla frukost eller lunch. På den tomma platsen utanför stationen vill 

jag ha en ICA-affär.” Östra skolan 

”Vid stationen kan det finnas ett litet bibliotek. Där kan man låna en bok och sen 

lämna tillbaka på nästa station.”  Östra skolan)

”Sminkhörna”. (Bastionen)

”Säker plats att parkera cykeln på.”  (Bastionen)

”Fler våningar med glasfönster mot havet  -utsiktstorn” (Bastionen, ES)

”Sänka vägen (stora vägen vid stationen)” (Bastionen, ES)

”Ett ställe där man kan lämna in hundar. 10 kr. för varje hund.”  (Östra skolan)



(Kvällen innan hade ett liknande 

möte hållits för allmänheten. 

Åtta personer deltog. Alla var 

män och äldre än 60.)

Planerarna ville visa och 

diskutera den information 

som de har tagit fasta på för 

det fortsatta arbetet.

Alla unga informanter och 

deras lärare bjöds in till ett 

uppföljningsmöte med 

planerarna. Mer än 80 kom.



Trelleborgs Centralstation – Tillgänglighet och Attraktivitet



Barn och ungdomar framhöll att det är viktigt:

• att tryggt kunna ta sig till stationen med cykel och kunna 
vara säker på att cykeln är kvar när man kommer hem

• att smidigt kunna bli hämtad och lämnad

• att det finns utrymme för meningsfulla aktiviteter under 
väntan på tåg/buss

• att ett gott mikroklimat skapas på perrong och torg

• att vidare resande blir enkelt även för turister

TRELLEBORG TILL 1000 2-5 JUNI 2012
BARN & UNGA I SAMHÄLLSPLANERINGEN
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Inflytande 

och del-
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Hållbar 

utveckling
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Skolans mål

Strategi för att 

stärka barnets 

rättigheter



Varför ska vi samråda med barn & unga?

Bättre resultat – bredare 

innehåll med flera aspekter 

Vi får ta del av barns erfarenheter 

och kunskaper om deras miljö

Når ut till flera i tidigt skede:

Tidig medborgardialog 

fler nöjda medborgare 

färre synpunkter

Vi planerar på lång sikt – det är 

barnen som kommer att växa upp 

i det samhälle vi planerar



Min tro och förhoppning är att 

barn och ungdomar som får 

delta och blir lyssnade på 

utvecklar ett socialt 

engagemang som de tar med 

sig genom livet.

Helena Hermansson, So-lärare

Maserskolan, Borlänge



Det är väldigt smickrande 
att man får ett uppdrag, 
inte minst för eleverna.

Det är både lämpligt och 
logiskt att planerare 
jobbar med skolan. Här 
finns det ju utbildad 
personal som är experter 
på att jobba med barn 
och unga.

Får man till ett samarbete 
så kan planerarna ha 
mycket vunnet när de får 
ta del av massor av 
information som kan vara 
väldigt viktig för deras 
planering!



Engagemanget som väcks 

när barn och unga inser att 

de kan bidra, ”smittar av 

sig” på övrigt skolarbete



Katarina Nilsson, landskapsarkitekt, Borlänge: Samrådet med ungdomarna 

har gett mig större trygghet i mitt arbete och min roll i planeringsprocessen.



Positiva saker med att 

samhällsplanera i skolan
• Man blir mer rädd om 

saker och mer 

engagerad när man 

får vara med och 

påverka.

• Kul att få vara med 

och bestämma.

• Roligt att ens åsikter 

känns viktiga.

• Ungdomar vet själva 

bäst hur de vill ha det. 

Vi är experter på att 

vara just ungdomar.

• Kul och meningsfullt 

att få göra något som 

är ”på riktigt”.

• Vuxna och politiker 

borde lyssna mer på 

ungdomar.

• Roligt med ett lite mer 

fritt och kreativt 

arbetssätt.
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http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Category/11979

thomas.larsson@trafikverket.se

http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Category/11979
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FNs globala mål 2015
Efter millenniemålen: en ny agenda för global 

hållbar utveckling och en bättre värld för alla.

Mål 11: Hållbara 

städer och samhällen

År 2030:

• säkra, tillgängliga och hållbara 

transportsystem för alla

• förbättra trafiksäkerheten bland annat 

genom att bygga ut kollektivtrafiken

• särskild hänsyn till barn, personer med 

funktionshinder och äldre personer

• förbättra stadsplaneringen på ett sätt som 

är inkluderande och demokratiskt
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• Demokratiska arbetssätt används så att de lärande har 

inflytande över utbildningens form och innehåll.

• Lärandet är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter 

med natur och samhälle.

• Lärandet inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt 

tänkande och handlingsberedskap.

• Utbildningens process och produkt är båda viktiga.

Karaktärsdrag för utbildning för hållbar 

utveckling (SOU 2004:104)
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• bidrar

• initierar

• delar med sig (av sina erfarenheter) 

• medverkar eller deltar

• satsar

• engagerar sig

• är en (samhälls-)medlem/känner tillhörighet.

To Participate kan, förutom att vara delaktig, 

betyda att individen


