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Förord
God tillgänglighet och rörelsefrihet kan ses som ett övergripande mål för barnens välfärd och livskvalitet. Barnen 
ska på egen hand kunna ta sig till sina målpunkter som skola, fritidsaktiviteter och kamrater utan att utsätta sig 
för olycks- och hälsorisker och utan att de känner sig rädda eller måste färdas långa omvägar. 

Det moderna samhället begränsar barnens rörelsefrihet. Föräldrar är idag mycket medvetna om riskfaktorer i 
barnens liv, vilket är bra, men det kan också hindra barn att utnyttja sina omgivningar.

Enligt riksdagens beslut om en nationell strategi för att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter ska 
statliga myndigheter ha som målsättning att göra en barnkonsekvensanalys vid varje beslut som rör barn. 

Syftet är att pröva vilka åtgärder som är de bästa för berörda barn. En barnkonsekvensanalys ökar möjligheten 
att fatta beslut, som verkligen gagnar barnen. I planeringen av vägprojekt bidrar den till ett förbättrat beslutsun-
derlag. Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig del av arbetet med att införa ett barnperspektiv 
i verksamheten. 

Barnen i vägplaneringen - en kunskapsöversikt är avsedd att användas som ett hjälpmedel och en inspiration 
vid genomförande av barnkonsekvensanalyser. Skriften innehåller både fakta och praktiska exempel.

Barnen i vägplaneringen - en kunskapsöversikt vänder sig i första hand till planerare, projektledare, konsulter, 
administratörer och beslutsfattare som deltar i vägplaneringsprocessen. Den kan även användas av praktiskt 
verksamma lärare och vid pedagogiska utbildningar på högskolor och universitet.

Ansvarig för projektet Barnkonsekvensanalys är Thomas Larsson. Skriften har utarbetats av Margit Gummes-
son.

Mariann Almgren
ChEF
SEkTIoN TrAFIkANT
ENhETEN SAMhäLLE oCh TrAFIk
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Vad boken innehåller

God tillgänglighet är ett viktigt transportpolitiskt mål 
för barn. Barnen ska på egen hand kunna ta sig till sina 
målpunkter: skola, fritidsaktiviteter, kamrater osv. utan 
att utsätta sig för olycks- och hälsorisker och utan att 
de känner sig rädda eller måste färdas långa omvägar. 
Därför bör lokalsamhället planeras och organiseras 
med en helhetssyn så att barnens behov av en trygg 
och säker miljö tillgodoses. 

En säker och utvecklade uppväxtmiljö har stor bety-
delse för barns hälsa och liv. En miljö med stora brister 
och faror drabbar barnen dubbelt genom olycks- och 
hälsorisker. Dessutom blir barnen beroende av att ha 
föräldrar som kan ställa upp med skjuts till skolan och 
andra målpunkter på grund av en farlig miljö. 

Inom vägtransportsystemet måste stor hänsyn tas till 
barns förmåga i trafiken. Barn saknar förutsättningar att 
vid alla tillfällen hantera trafikens risker. Barn utvecklas 
genom erfarenhet och mognad. 

Till utgångspunkterna för arbetet med en barnkon-
sekvensanalys hör de transportpolitiska målen. Trans-
portpolitiken har sex delmål: hög transportkvalitet, 
tillgänglighet, god miljö, säker trafik, regional utveck-
ling och jämställdhet. Barns rättigheter och behov bör 
vara vägledande för transportsystemets utformning och 
funktion. konventionens artiklar om barnets bästa och 
barnets rätt att komma till tals gäller alla frågor som rör 
barn, således även i samhälls- och trafikplaneringen. 

En av förutsättningarna för att stärka barnets rättig-
heter som samhällsmedborgare och brukare är att alla 
beslut som rör barn genomsyras av ett barnperspektiv. 
Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att 
vuxna så långt som möjligt bedömer vad olika beslut-

salternativ kan få för följder för ett barn eller för barn 
som grupp. Att se från barnens perspektiv innebär att 
anlägga ett perspektiv som är barnens. Det betyder att 
barnen själva har tillfrågats och fått bidra med syn-
punkter och förslag. 

Det är inom den fysiska samhällsplaneringen som 
planerare och politiker drar upp riktlinjerna för närmil-
jöns utformning. Statliga, regionala och kommunala 
vägplaner anger var bilvägar och gång- och cykelbanor 
ska anläggas och vilka trafiksäkerhetsåtgärder som ska 
vidtas. Vägutformningen har en avgörande betydelse 
för barns möjligheter att färdas tryggt till skola och 
fritidsverksamheter och att leka tryggt där de bor.

Syftet med samråd inom vägplaneringen är att skapa 
dialog med den berörda allmänheten, myndigheter, 
organisationer m.fl. för att problem, behov och för-
väntningar ska bli kända. resultatet av samråden ska 
redovisas i en samrådsredogörelse, om hur samråden 
har genomförts och vilka synpunkter som framförts. 
Samrådsredogörelser för barnkonsekvensanalyser 
redovisas på samma sätt. 

FN:s konvention om barns rättigheter ger barnen rätt 
att uttrycka  åsikter om åtgärder som rör dem. De ska 
ges möjlighet att  påverka beslut om utformningen av 
den yttre miljön och trafikmiljöåtgärder. I en demo-
krati har alla medborgare rätt att påverka beslut kring 
utformningen av samhället. Att öka och stärka barns 
och ungas inflytande är därför en kärnfråga för alla 
politikområden, men i synnerhet när det gäller barn-, 
ungdoms- och demokratifrågor.

Genom samarbete med skolan finns goda möjligheter 
att samråda med barn. om barnen deltar i studier i 
närsamhället kan pedagoger  och planerare stödja dem 
under arbetets gång. De skolpolitiska målen ger stöd 
för samverkan och studier i närsamhället där barn får 
möjlighet att påverka och använda sin yttranderätt. 
Skolbarnens inflytande kan organiseras både genom 
direkt och indirekt demokrati.

Barnkonsekvensanalysen ger möjlighet till att på ett 
systematiskt sätt ta reda på hur barn och unga påverkas 

Boken beskriver fakta om barn, transportpoli-
tiska mål, något om vägplaneringsprocesser, 
samt metoder som kan ge stöd vid genomför-
ande av barnkonsekvensanalyser i vägplane-
ringen. Här följer en kort presentation av de 
olika kapitlen.
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av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder 
som är de bästa för barn. Syftet med barnkonsekvens-
analyser är att få ett allsidigt beslutsunderlag. Genom 
att integrera BkA i förstudiearbetet säkras att barnper-
spektivet beaktas i vägprojekt.

Barnombudsmannen har utvecklat en modell för en 
barnkonsekvensanalys. Modellen kan anpassas till 
olika verksamheters specifika frågeställningar. Vägver-
ket har utvecklat modeller för Barnkonsekvensanalys 
i vägplanering.

Förstudien ska beakta och tydliggöra barnperspekti-
vet för den fortsatta planeringsprocessen genom en 
barnkonsekvensanalys. BkA ska även beskriva på 
vilket sätt de berörda barnen och deras företrädare 
har medverkat. BkA ska beaktas i alla delar av plane-
ringsprocessen. 

När ett väg- eller trafikprojekt planeras bör det utarbe-
tas en beskrivning av  barns behov och problem. Vid 
utarbetande av projektmål i förstudien är det viktigt 
att uppmärksamma mål som särskilt berör barn samt 
att i beskrivning av tänkbara åtgärder uppmärksamma 
barnens rätt till säkra och trygga miljöer. När förstudien 
är klar är det viktigt att barnperspektivet också fortsätt-
ningsvis beaktas i vägplaneringsprocessen.  

I planeringsprocesser som berör barn är det viktigt 
att se problemen ur ett barnperspektiv och ur barnens 
perspektiv. För att fånga så många infallsvinklar som 
möjligt och för att upptäcka vilka platser, upplevelser 
och erfarenheter, som är viktiga för barn används därför 
ofta en kombination av undersökningsmetoder.

De större barnen kan  skriftligt ge sin syn på problem-
ställningar, vilket är resurssparande eftersom man 
snabbt får in stora mängder information. För yngre 
barn är intervjun en vanlig metod. Genom att lyssna till, 
samla in, registrera och analysera barns egna berättelser 
kan man få större förståelse för deras problem. 

När Vägverket under vägplaneringsprocessen genom-
för en barnkonsekvensanalys ges unika möjligheter att 
samverka med kommunen.

Vägverket och kommunerna har under senare år samar-
betat i olika projekt för att göra skol- och fritidsvägar, 
miljön runt skolan och lekområden mera tillgängliga 
för barn. För dessa områden föreligger ett delat ansvar 
mellan Vägverket och kommunen. 

I stadsdelen Öster i Växjö genomfördes i samverkan 
med Vägverket trafiksäkerhetsprojektet Nollvisionen 
på Öster. Syftet var att skapa en trygg och säker miljö 
för alla med särskild tanke på barnen. 

Av  utvärderingen av projektet framgår att hälften 
av de boende anser att trafiksituationen i stadsdelen 
blivit bättre för barnen. De flesta föräldrar är nöjda 
med att området blivit 30-säkrat och att trafiksäker-
heten därmed ökat. Föräldrarna efterlyser emellertid 
fler hastighetsdämpande åtgärder, fler cykelvägar och 
gångbanor, enkelriktad trafik, avstängning av vissa 
gator, bättre snöröjning osv. 

I ett dialogprojekt med lokal förankring betonas vikten 
av att trafiksäkerhetsarbetet decentraliseras. Då kan 
medborgarna få ett större inflytande på de lösningar 
som måste fram för att målen ska nås.

I två dialogprojekt, Vägen genom Skutskär och Vägen 
genom ryd  där Vägverket  samarbetat med kommu-
nen, skolan och närsamhällsföreningar, utgjorde vägen 
genom samhället en barriär. Det fanns en stor oro för 
barn och ungdom som måste gå utefter eller korsa 
vägen för att nå skola, kamrater och lekplatser. Skol-
barnen kartlade skol- och fritidsvägarna. De redovisade 
tillsammans med de vuxna på ett gemensamt samråd 
med hjälp av bilder, texter och modeller. 

Enligt Vägverket bör arbetet för att utveckla ett håll-
bart och miljövänligt vägtransportsystem bygga på en 
dialog mellan myndigheter och medborgare. Vid olika 
slag av vägförbättringar behövs en dialog mellan barn 
och vuxna i boendeområdena. 

Vägverket anser att barn och unga inom förskola och 
skola ska ges möjlighet att genom studier i närsamhället 
få delta i utbildning för en hållbar utveckling. När bar-
nen berörs är det angeläget att vägplanering sker i nära 
samarbete med kommunens skolor och planerare. 

Ett viktigt skäl för att genomföra barnkonsekvensana-
lyser under vägplaneringen är enligt Vägverkets regle-
ringsbrev år 2003 - 2005 att andelen barn som på egen 
hand kan utnyttja vägtransportsystemet fortlöpande ska 
öka. Förutsättningen för detta är att hela skolvägen är 
säker och trygg.

Utifrån dessa direktiv har Vägverkets regioner ge-
nomfört elva försök med barnkonsekvensanalyser i 
avsikt att förbättra barns skolvägar. De genomförda 
barnkonsekvensanalyserna ger värdefulla erfarenheter 
från de metoder och arbetssätt som använts. 

Försöken har sammanställts i skriften Barnkonsekvens-
analys – försök och erfarenheter. En sammanfattning 
av dessa försök finns sist i boken.
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Contents of this book
Good accessibility for children is an important goal in 
transport policy. Children should be able to reach their 
destinations on their own. Whether this means going 
to school, recreational activities or being with friends, 
they should not have to risk a traffic accident or their 
health, feel afraid or be forced to take a long detour. 
The local community should therefore be planned and 
organised from a holistic perspective to meet children’s 
needs for a safe, secure environment.

A safe and supportive environment in which children 
can grow up is of major importance to their lives and 
well-being. An environment that is dangerous and 
seriously lacking in other ways has a two-fold impact 
on children through the accident risk and threat to 
health. Further, an unsafe environment makes children 
dependent on their parents being able to give them a 
ride to school and other destinations.

Within the road transport system, a great deal of consi-
deration must be given to how children can cope with 
traffic. They are not always able to handle the risks 
involved. Children mature through experience.

The goals in transport policy provide the basis for 
the work on a child impact analysis.  There are six 
sub-goals in transport policy: high transport quality, 
accessibility, good environment, safe traffic, regional 
development and gender equality. The rights and needs 
of children should be a guiding principle for the design 
and functioning of the transport system.

one of the prerequisites for strengthening the rights of 
children as members of society is that all decisions af-
fecting them must be permeated by a child perspective. 
In the political decision-making context this means 
that adults, as far as possible, must assess the impact 
different decisions can have on a child or on children 
as a group. Looking at things from a children’s point 
of view means adopting a perspective that is theirs. It 
means that children themselves have been consulted 
and given the opportunity to contribute with their own 
ideas and suggestions.

It is within physical community planning that town 
planners and politicians draw up general guidelines 
for the design of the local environment. National, re-
gional, and municipal road plans specify where roads 
for motor vehicles and pedestrian and cyclist paths 
will be constructed, including the intended road safety 
measures to be taken. The road design is of crucial 
importance to how safely children can travel to school 
and recreational activities and to how safely they can 
play near their homes.

The purpose of public road planning consultations is 
to create a dialogue between members of the general 
public, authorities, organisations and other relevant 
parties, so that the problems, needs and expectations 
will be known. The results of these consultations are 
contained in a report describing how they were con-
ducted, along with the ideas and suggestions presented. 
Accounts of the consultations for child impact analyses 
are presented in the same way.

The United Nations Convention on the rights of the 
Child gives children the right to express their opinion 
about measures that will affect them. They are to be 
given a chance to influence decisions on the design 
of the external environment and traffic environment. 
In a democratic society, all citizens have the right to 
influence decisions on the design of their community. 
Improving and strengthening the influence of children 
and youth is therefore a key issue in all political areas, 
but particularly when it concerns issues involving 
children, youth and democracy. 

Cooperation with schools provides a good opportunity 
to reach children when conducting a child impact ana-
lysis. If children take part in local community studies, 
educationalists and community planners can support 
them during the progress of their work. The goals in 
school policy support cooperation and promote com-
munity studies in which children can exert an influence 
and utilise their freedom of speech. The influence of 
schoolchildren can be organised both through direct 
and indirect democratic procedures. 



10

Sa
m

m
a

n
fa

tt
n

in
g

A child impact analysis makes it possible to systema-
tically find out the effect of a decision on children and 
adolescents, and to examine and describe measures that 
are best for them. The purpose of a child impact ana-
lysis is to obtain an all-round basis on which to make 
a decision. Integrating a child impact analysis in a road 
feasibility study ensures that the child perspective will 
be taken into consideration in the project.

The Office of the Children’s Ombudsman in Sweden 
has developed a child impact analysis model. This 
model can be adapted to specific questions within 
various activities. The Swedish road Administration 
(SrA) has developed a child impact analysis for road 
planning based on these guidelines. 

The feasibility study must consider and clarify the 
child perspective through a child impact analysis. This 
analysis shall also describe how the children concerned 
and their representatives have taken part. Consideration 
must be given to the child impact analyses in all stages 
of the planning process.

When a road or traffic project is being planned, the 
needs and problems of children should be described. 
When drawing up the project goals in the feasibility 
study it is important to pay special attention to those 
that affect children in particular, and when describing 
conceivable measures, the right of children to safe 
and secure environments must be considered. once 
the feasibility study is completed, it is important to 
continue observing the child perspective throughout 
the subsequent road planning process.

In planning processes that concern children it is im-
portant to look at the problems from a child’s vantage 
point and from the point of view of children. To have 
as many angles of approach as possible, and to dis-
cover what places, impressions and experiences are 
important for children, a combination of investigation 
methods is used.

older children are able to write down their ideas on 
problems, which is economical as it enables much in-
formation to be collected quickly. For younger children, 
interviews are most common. By listening to, compi-
ling, recording and analysing what children themselves 
tell us, we can better understand their problems. 

In recent years, the SrA and the municipal authorities 
have collaborated within different projects to make 
the way to schools and recreational activities, and the 
environment and playgrounds in the school vicinity 
more accessible for children.  

Vision Zero in Öster was a joint road safety project 
conducted by the SrA and Öster, a district within the 
city of Växjö. The purpose was to create a safe and 

secure environment for everyone, and especially for 
children. 

The project evaluation showed that half of those living 
in the district thought that the traffic situation had 
improved for children. Most parents were satisfied 
with the 30 km/h speed limit and felt that roads had 
become safer as a result. however, they wanted to see 
even more traffic calming, more cycle and foot paths, 
one-way traffic, the closure of certain streets to traffic, 
better snow removal, etc. 

In a dialogue project with strong local support, em-
phasis was placed on the importance of road safety 
initiatives being decentralised. This gives people in 
the community a better chance to exert an influence 
on solutions necessary to reach the goals.

A description is given of two dialogue projects: the road 
through Skutskär and the road through ryd, where the 
SrA worked in cooperation with the municipal autho-
rities, schools and associations in the local community. 
A road running through the community constituted a 
barrier in both places and caused a great deal of con-
cern when children and teenagers had to cross or walk 
along the road to get to school, friends and playgrounds. 
The children drew maps showing their route to school 
and recreational activities and the adults helped them 
present this through drawings, texts and models in a 
public consultation meeting.

In the opinion of the SrA, the work on developing a 
sustainable and environmentally-sound road transport 
system should be based on a dialogue between public 
authorities and individuals in society. A dialogue 
between children and adults in residential areas is 
necessary in connection with different kinds of road 
improvements. 

The SrA considers that children and adolescents in 
schools and preschools should be given the opportu-
nity to learn about sustainable development through 
studying their local community. Where children are 
affected, it is important that road planning takes place 
in close cooperation with the schools and community 
planners in the municipality. 

Based on these stipulations, eleven child impact 
analysis trials intended to improve children’s school 
routes were conducted by SRA regional offices. These 
analyses provide valuable information for future use. It 
is of particular importance to learn from the experience 
gained from the methods and approach used.  The 
trials have been compiled in the Swedish publication 
“Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter”, 
which also contains a summary of the different impact 
analyses.
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Inledning
riksdagens beslut om en nationell strategi för genom-
förande av FN:s konvention om barnets rättigheter 
anger att statliga myndigheter ska ha som målsättning 
att göra en barnkonsekvensanalys vid varje beslut som 
rör barn. Utgångspunkten är att barnperspektivet ska 
finnas med i det statliga budgetarbetet, lagstiftning och 
även i beslut som rör den fysiska miljön, som exempel-
vis vid samhälls- och trafikplanering. Ansvaret för att 
genomföra konventionen läggs på myndigheten själv 
(SoU 1997:116).

Barnperspektivet och barnets bästa
Barn är starkt beroende av transportsystemets egen-
skaper och effekter. Därför anser regeringen att barns 
behov av tillgänglighet, säker trafik och god miljö bör 
vara vägledande för transportsystemets utformning och 
funktion (Prop. 1997/98:56).

I Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s 
konvention om barnets rättigheter i Sverige framhålls 
att barnperspektivet ska utvecklas så att barnets bästa 
verkligen sätts i centrum. En av förutsättningarna för 

att stärka barnets rättigheter som samhällsmedborgare 
är att alla beslut som rör barn genomsyras av ett barn-
perspektiv.

Enligt den nationella strategin för genomförandet 
av FN:s konvention om barnets rättigheter (Skr. 
2003/04:47) ska barnperspektivet systematiskt bli 
tydligare vid beslutsfattande på det statliga området. 
Beslutande myndigheter bör så långt som möjligt ha 
försäkrat sig om att barnets bästa har kommit med i 
avvägningen och redovisats i beslutsprocessen. Barn-
konsekvensanalysen är ”en viktig metod för att följa 
upp att barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör 
barn.”  

Enligt regeringens skrivelse Barn – här och nu 
(1999/2000:137) förutsätter ett ökat inflytande för barn 
och unga att det finns former och arbetssätt för att låta 
dem komma till tals. Det krävs utvecklingsarbete dels 
för att finna metoder för hur barn och ungdomar ska 
lära sig att framföra sina åsikter och dels för att vux-
envärlden ska lära sig att lyssna och ta till sig det som 
barn och ungdomar säger. De unga måste få tid och 
möjlighet att sätta sig in i aktuella problem.
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I skolan kan barn och ungdomar utveckla ett intresse 
för planering av närsamhället så att de vill och kan 
påverka och förändra miljön. Ett mål för barns och 
ungas delaktighet och inflytande är att de ges möjlig-
het att uttrycka sina åsikter om frågor som rör dem 
t.ex. planärenden, utformningen av den yttre miljön, 
trafikmiljöåtgärder samt lokalisering av verksamheter. 
(Vägverket och Skolverket, 2000).

Utveckling av barnkonsekvensanalyser
Vägverket har vidareutvecklat arbetet med att integrera 
barnfrågorna i väghållnings- och övrig verksamhet. 
Barnkonsekvensanalyser har prövats i regionerna. Do-
kumentationen har sammanställts i skriften Barnkon-
sekvensanalys – försök och erfarenheter. Sammanställ-
ningen visar att arbetet med barnkonsekvensanalyser 
kräver tid, fortsatt försöksverksamhet och erfarenhets-
återföring för att kompetenser och arbetsformer ska 
kunna utvecklas. 

Varje hittills utförd barnkonsekvensanalys kan ses som 
ett utvecklingsarbete för alla som deltar. Det krävs 
också mer kunskap om lämpliga tillvägagångssätt för 
att Vägverket ska kunna entusiasmera barn och vuxna 
att vilja delta i planeringsarbete kring vägbyggen och 
ombyggnad av vägar.

Vägverkets styrande dokument
Enligt Vägverkets policydokument ska barn på samma 
villkor som andra samhällsmedlemmar utifrån sina 
behov och förutsättningar tillförsäkras bästa möjliga 
villkor när det gäller att förflytta sig och att resa sä-
kert inom hela vägtransportsystemet. Vägverket ska 
undanröja hinder för barn att använda systemet och 
samråda med barn eller med dem som företräder barn. 
Vid alla beslut som rör barn ska barns fria rörlighet, 
tillgänglighet, miljö, hälsa och säkerhet beaktas (Väg-
verket, 2000).

Strategisk plan för Vägverket 2005-2014
I strategisk plan för Vägverket 2005-2014 framhålls 
att en hållbar tätortsutveckling ställer krav på metoder 
för problemhantering, dialog och kreativt samhällsbyg-
gande. Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra 
barns trafiksäkerhet ska prioriteras. Enligt planen ska 
Vägverket under perioden bidra till att öka barnens 
rörelsefrihet och säkerhet genom åtgärder som gör det 
möjligt för barn att på egen hand förflytta sig tryggt 
och säkert till målpunkter i sin omgivning.

Vägverket är även sektorsansvarig myndighet för väg-
transportsystemet och ska agera samlande, stödjande 

och pådrivande inom sektorn för att de transportpoli-
tiska målen ska nås. 

Vägverket ska i samverkan med utbildningsväsendet 
och sektorns övriga aktörer arbeta för att skapa ett re-
levant och modernt utbildningsutbud, som tar till vara 
de senaste forsknings- och utvecklingsrönen. 

Utveckling av former för samverkan med medborgarna, 
näringslivet och olika samarbetspartner ska skapa bättre 
förutsättningar för gemensamma insatser för att göra 
den goda resan möjlig. 

Syfte och omfattning
Syftet med denna kunskapsöversikt är att understryka 
den fysiska miljöns betydelse för barns utveckling och 
lärande samt vägtransportsystemets betydelse för barn. 
Dessutom framhävs vikten av att i dokumentationen 
anknyta till barnkonventionens grundprinciper (artik-
larna 2, 3, 6, och 12) vid genomförandet av barnkon-
sekvensanalyser. Ytterligare ett syfte är att belysa hur 
barnkonsekvensanalyser kan anknytas till Vägverkets 
styrdokument.

kunskapsöversikten behandlar forsknings- och ut-
vecklingsarbeten från Sverige men även från Norge. 
Praktiska exempel som kan ge vägledning vid genom-
förandet av barnkonsekvensanalyser redovisas också. 

Vägverkets publikationsserie Barn-
konsekvensanalys 
Värderingsunderlag för genomförande av barnkonsek-
vensanalys. Publikation 2003:37. 

Barnkonsekvensanalys, Försök och erfarenheter. Pu-
blikation 2004:200. 

Barnen i vägplaneringen. En kunskapsöversikt. Publi-
kation 2005:27. 

Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplane-
ringen. Publikation 2005:37.

Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom 
studier i närsamhället. Publikation 2006:11.



13

ti
ll

g
ä

n
g

li
g

h
et

 o
c

h
 r

ö
r

el
Se

fr
ih

et

Den snabbt ökande motortrafiken och utbyggnaden 
av trafiknätet har medfört ökade risker och problem 
för barnen i deras livssituation och närmiljö. Den 
ökade rörlighet som personbilen skapat har påverkat 
bebyggelsen i de svenska tätorterna. Vid planering av 
bostadsområden och serviceområden har man i stor 
utsträckning räknat med bilen som transportmedel. 
Sedan 1970 har antalet personbilar i Sverige ökat med 
84 procent. 

De flesta barn bor i trafikintensiva tätorter. Nya bo-
städer byggs genom förtätning av redan befintliga 
bostadsområden, vilket minskat de fria ytorna och ökar 

trafiken. De barn som bor på landsbygden har ofta fått 
längre och mer trafikerade vägar till skolan på grund 
av att mindre skolor lagts ner.

Barns möjligheter att kunna röra sig fritt och utforska 
sitt närsamhälle är ingen självklarhet. Bilismens ut-
veckling medför stora risker för barns och ungdomars 
fysiska, psykiska och sociala hälsa och bidrar till 
att minska barnens rörelsefrihet. Enligt regeringen 
begränsar det moderna samhället begränsat barnens 
ytor för lek: 

God tillgänglighet och rörelsefrihet kan ses som ett övergripande mål för barnens välfärd och 
livskvalitet. Barnen ska på egen hand kunna ta sig till sina målpunkter som skola, fritidsak-
tiviteter och kamrater utan att utsättas för olycks- och hälsorisker och utan att de känner sig 
rädda eller måste färdas långa omvägar. 

En säker och utvecklande uppväxtmiljö har stor betydelse för barns hälsa och liv. Om den har 
stora brister och faror drabbas barnen genom olycks- och hälsorisker, och genom att föräldrarna 
måste skjutsa barnen till skolan och andra målpunkter.  

Tillgänglighet och rörelsefrihet
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Trafik och andra yttre faror begränsar också 
barnens liv. Föräldrar är idag mycket med-
vetna om riskfaktorer i barnens liv, vilket är 
bra, men det kan också hindra barn att utnyttja 
sina omgivningar (Skr.1999/2000:137). 

Barns problem i trafiken

Olycksrisker
Bland barn och ungdomar svarar vägtrafiken för mer 
än hälften av dödsfallen i olyckor. Vart femte barn som 
dör i åldern 5-9 år och vart tredje barn som dör i åldern 
10-14 år avlider på grund av trafikskador (Vägverket, 
1998). 

Över hälften av de barn som dödas i trafiken dör i bil. 
Av de barn som dödas i bil är över hälften 15-17 år. 
Med ökande ålder ökar också antalet dödade pojkar i 
förhållande till dödade flickor i trafiken. Redan i 10-14 
års åldern dödas nästan dubbelt så många pojkar som 
flickor i trafiken (Vägverket, 2004).

Drygt 3 000 barn per år skadas så svårt i trafiken att de 
blir inlagda för sjukhusvård. Nästan hälften av alla som 
blivit inlagda för sjukhusvård har skadats som cyklister. 
En djupstudieundersökning av oskyddade trafikanter 
(Ifver, 2002) visar att under åren 1997-2000 dödades 
14 barn i åldrarna 7-15 år på cykel. 12 barn kolliderade 
med motorfordon, ett barn dog i en singelolycka och 
ett barn fick ett fallande träd över sig. 

Internationella, jämförande studier visar att man genom 
planeringen av bostadsområdena direkt påverkar de 
risker barnen kommer att bli utsatta för. I äldre bo-
stadsområden är olycksrisken fem till tio gånger större 
än i moderna områden. De säkraste områdena är de 
som byggts med god separering av barn och biltrafik 
(oECD 1983). 

Barn i trafikintegrerade områden upplever trafikmiljön 
som mer farlig än barn i trafikseparerade områden. 
De känner större oro och har mer negativ erfarenhet 
av trafikmiljön (Björklid, 1992). Småbarnsföräldrar 
i nybyggda bostadsområden med integrerad biltrafik 
oroar sig för barnens säkerhet i närmiljön (hurtig, 
Paulsson& Sundberg, 1995).

De flesta olyckor för gående inträffar när de korsar 
gatan. Barns olyckor tenderar att koncentreras runt 
speciella platser som korsningar, kring parkerade bilar 
och i backar. Barnen klarar inte att alltid inse farorna 
i sådana miljöer (Vägverket, 2000a). 

Låg fordonshastighet bidrar till att minska antalet 
olyckor. Dessutom är olyckorna vid låga hastigheter 
av lindrigare slag än vid höga hastigheter. En hastig-
hetsbegränsning till 30 km/tim vid t.ex. en skola gör att 
bilförarna är mer uppmärksamma vilket också minskar 
olycksriskerna (Björklid, 1997).

Cyklande barn en utsatt grupp
Av Trafikutskottets betänkande 2000/01 framgår att 
barn och ungdomar som cyklar är en särskilt utsatt 
grupp. De flesta olyckorna med cyklande barn sker i 
bostadsområdena. De vanligaste cykelolyckorna för 
barn är så kallade singelolyckor där ingen medtrafikant 
är inblandad. Mindre barn kan inte parera en omkull-
körning på samma sätt som vuxna utan kastas av cykeln 
och ramlar ofta med huvudet före i marken. Skallskador 
är därför vanliga vid cykelolyckor bland barn.

Skadorna blir svårare om barnen använder fel typ av 
cykel eller om de saknar cykelhjälm. Fel på cykeln, 
ojämn eller hal vägbana kan också ge anledning till 
olyckor. Ett flertal olyckor inträffar då cyklister svänger 
till vänster i en vägkorsning, då de kan bli påkörda 
antingen av en bil bakifrån, eller av någon bil som 
passerar vägkorset samtidigt med cyklisten. 

Risken att skadas svårt i trafiken är enligt den offici-
ella statistiken cirka 8 gånger större för cyklister än 
för bilister. Det finns dessutom ett stort mörkertal när 
det gäller cyklister. risken att bli inlagd på sjukhus på 
grund av trafikskada är för barn i åldern 0-14 år cirka 
120 gånger högre då de cyklar än då de är passagerare i 
bil (Ifver, 2002). På ställen där man blandar cykel- och 
biltrafik utsätts cyklisterna dessutom för hälsorisker 
genom avgaser och buller.

Hälsorisker

Luftföroreningar från trafiken 
Enligt betänkandet Ny kurs i trafikpolitiken (SOU 
1997:35), påverkar luftföroreningar från trafiken män-
niskors hälsa främst genom att luftvägarna drabbas. 
Astmatiker och barn är de känsligaste grupperna. De 
flesta barn bor i tätorter där trafiken är den dominerande 
källan till utsläpp av hälsofarliga ämnen. I förslaget till 
mål anförs att utsläppen från trafiken av ämnen som 
framkallar cancer, allergi, astma och annan ohälsa på 
sikt ska minskas till ofarliga nivåer. 

För gång- och cykeltrafikanter är ökat avstånd till bil-
trafik en effektiv metod för att minska exponeringen 
för avgaser. Detta beror på att avgashalterna minskar 
snabbt med ökat avstånd från trafiken. Det är särskilt 
angeläget att just barn som gång- och cykeltrafikanter 
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inte utsätts för höga halter eftersom de andas in extra 
mycket luft på grund av den fysiska aktiviteten. De 
andas dessutom in luften närmare marken och blir 
därför utsatta för en högre koncentrationen av avga-
ser i luften än vuxna. Barn är också särskilt känsliga 
eftersom de växer.

Gång- och cykelbanor på några meters avstånd till 
biltrafiken kan vara acceptabla övergångslösningar 
eftersom avgashalterna redan där minskat till inemot 
hälften av halterna närmast gatan. En separation med 
större avstånd från körbanan ökar möjligheterna för att 
gång- och cykelbanor ska få en bra luftmiljö (Peters-
son, 1991).

Bilbuller – ett närmiljöproblem
Buller från fordon på gator och vägar svarar för en 
väsentlig del av bullerstörningarna. Bullret är en ofta 
förbisedd faktor när man diskuterar trafikmiljöns ne-
gativa inverkningar på barns psykiska hälsa. Buller 
påverkar sömn och prestationsförmåga. Trafikbuller 
utgör också en mental ansträngning. 

Ljud från inbromsande bilar eller från signalhorn 
kan orsaka stress och ångest hos barn och gör att de 
får svårare att uppfatta trafiksituationer. Trafikbuller 
utefter skolvägen gör att det blir svårt för barn att tala 
med varandra. 

Buller är liksom luftföroreningar ett närmiljöproblem. 
Ökar man avståndet mellan människor och bilar mins-
kar också bullerproblemen högst väsentligt (Petersson,  
1991). 

Barn är rädda och oroliga för trafiken
Studier visar att barnen känner sig rädda för trafiken. 
De är rädda för bilister som inte följer gällande tra-
fikregler. Bilisters brist på respekt för gällande regler, 
hastighetsöverträdelser, körning mot rött ljus osv. är 
stora riskmoment för barn. 

I en intervjustudie (Björklid, 1992) med ett hundratal 
elever (åk 2, 5 och 8) berättade drygt hälften av barnen 
att de kände sig rädda för bilar och trafiken. Det som 
skapar oro och ängslan är faktorer i miljön. 

Barnen uppger att bilister kör mot rött, cyklister och 
mopedister kör på gångstråk och att det finns bilister 
som kör in på barnens lekområden. Barnen känner oro 
då sikten är skymd, t.ex. vid dålig snöröjning och då 
häckar inte klipps ordentligt. Buller och avgaser är en 
källa till oro och rädsla. Erfarenhet av trafikolycka eller 
tillbud skapar också otrygghet hos barnen.

Trafikmiljöstress – ett problem för både 
barn och föräldrar
Enligt rapporten Trafikmiljöstress i ett föräldraperspek-
tiv (Björklid, 2002) kan vissa trafikmiljöer ge upphov 
till stressituationer hos såväl barn som vuxna genom 
olycksrisker, buller och luftemissioner, inskränkningar 
i barnens utemiljöer och därmed deras rörelsefrihet, 
ökade krav på föräldrar i form av tillsyn och kontroll 
osv.

Trafikmiljöstress innebär stress orsakad av faktorer i 
närmiljön. Problem i vardagen som riskfyllda skolvägar 
och skolskjutsresor, vilka för den enskilde medborgaren 
är svårt att göra någonting åt kanske man vänjer sig 
vid så småningom. Det kan t.ex. vara lättare att anpassa 
sig till en farlig väg mellan hemmet och skolan eller 
hållplatsen än att lyckas med att ändra trafikmiljön. 
En del föräldrar väljer att skjutsa sina barn för att lösa 
stressproblemen (Björklid, 2002).

Barns förutsättningar och förmåga 
i trafiken
Barn saknar förutsättningar för att vid alla tillfällen visa 
ett trafiksäkert beteende. Det har såväl svenska som 
internationella studier visat. Barns syn- som hörselut-
veckling är inte fullt utvecklad. De kan inte sprida sin 
uppmärksamhet – de ägnar sig åt en sak i taget.

Medan vuxna trafikanter kan vara sakligt inställda, så 
är det omöjligt för barn – annat än tillfälligtvis – att 
komma från sin lekinställning. En av barnens största 
svårigheter i trafiken är att de är fångna i ett självcen-
trerat tänkande. De utgår från sin egen uppfattning 
och kan inte förstå att motparten kan ha en annan. De 
kan inte sätta sig in i bilistens tänkande och ta hänsyn 
till det. 

Barn är auktoritetsbundna till vuxna. Det innebär bland 
annat att de förväntar sig att vuxna ska följa de regler 
som gäller. Då barn förstått och lärt sig följa regler 
uppfattas reglerna som heliga och orubbliga. Det kan 
få ödesdigra följder med tanke på att regler i trafiken 
oftast är relativa och att regelbrott är mycket vanligt. 

Först då barnen blir äldre utvecklar de en förståelse 
för reglernas syften och kan därmed tillämpa dem 
förståndigt. Studier har visat att yngre skolbarn ofta 
förlitar sig på trafiksignaler medan äldre skolbarn gör 
bedömningar utifrån den totala trafiksituationen. Även 
om äldre skolbarn kan trafikregler så vet de också att de 
kan bryta mot dem då de inte är funktionella för deras 
säkerhet (källa: Björklid, 2000). 
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Barn utvecklas genom erfarenhet och mognad. 
Cykelträning för att öka barns trafiksäkerhet hjälper 
inte eftersom barn upp till 12 års åldern saknar förut-
sättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert 
beteende. När barn cyklar måste de koncentrera sig 
på att trampa och manövrera cykeln och kan inte upp-
märksamma trafiken samtidigt. 

För barn som måste koncentrera sig på att hålla ba-
lansen, kan en hög kantsten, en grop i underlaget eller 
annat hinder vara förödande. I närheten av in- och 
utfarter till bilvägar och parkeringsplatser måste sikten 
vara fri från skymmande plank, murar, häckar, buskar 
(Björklid, 1997).

Att träna färdigheter som man inte är mogen för är 
verkningslöst eller kan till och med få negativa kon-
sekvenser. Att inte få utnyttja sin kapacitet till att fritt 
utforska sin närmiljö leder till bristande inlärning. 
Åtskilliga mognadsfaktorer- såväl fysiologiska som 
psykologiska – bestämmer barns beteende. Det finns 
inte bara stora skillnader mellan barn och vuxna. 
även barn i samma ålder skiljer sig mognadsmässigt 
åt (Björklid, 1992).

Det är två helt skilda saker att lära sig cykelmotorisk 
färdighet och att träna cykelåkning i trafik. Att lära sig 

hålla balansen och cykla sker i form av övningslek. 
Barnen upprepar eller övar färdigheten för att det är 
lustfyllt och roligt. Då de känner att de kan behärska 
själva cyklandet erfar de kompetens och duglighet.

När barnen i lekens form övar balans och övrig cykel-
teknik lär de sig detta genom ett aktivt handlande. Ur 
inlärningssynpunkt är denna form den mest effektiva. 
Barnen övar i sin egen takt och för övningens egen skull 
och lär sig i lagom takt nya färdigheter. Den vuxne bör 
i egenskap av pedagog vid den här formen av inlärning 
inte vara alltför styrande utan handleda och uppmuntra. 
Barnen fortsätter att öva för att erfara duglighet. Därige-
nom märker de att de behärskar tekniken och använder 
sin kompetens. Denna duglighet är förankrad hos barnet 
och skild från prestationskrav.

Barn har en naturlig strävan att kunna för kunnandets 
egen skull och vill förstå och handskas riktigt med 
omgivningen. Men detta motiv störs genom omgiv-
ningens krav på att barn ska träna för prestationens 
och berömmets skull istället för att barnen får lära sig 
sådant som är rimligt med deras egen nyfikenhet och 
efter deras egna behov. 

De yngre barnen kan inte fördela sin uppmärksamhet. 
Det dröjer länge innan deras koncentrationsförmåga 
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räcker både till att cykla och ge akt på den omgivande 
trafiken. Före 10-12 års ålder bör inga barn cykla i 
trafiken. 

Först i 12 års ålder börjar barnen bli mogna att cykla 
ute i trafiken på egen hand och då bara i måttlig trafik. 
Innan dess kan de inte bedöma riskerna, fatta de rätta 
besluten och samtidigt trampa, styra och hålla balansen 
(Björklid 1998).

Barns rörelsefrihet har minskat
Trots att biltrafiken har ökat har antalet dödade barn 
i trafiken minskat under senare år. Under 1960-talet 
dödades i genomsnitt 185 barn varje år i trafiken. 
Under 2000-talet dödades i genomsnitt 40 barn per 
år i trafiken. Minskningen kan härledas till trafikmil-
jöåtgärder såsom separation, hastighetsreduktion för 
biltrafiken men även till minskad rörelsefrihet för barn 
och minskat mopedåkande (SoU 2003:127). 

Enligt Barnkommittén utgör den ökade biltrafiken ett 
hot mot barns direkta rörelsefrihet. kommittén menar 
att barns intressen har svårt att göra sig gällande i den 
övergripande samhällsplaneringen. Barnets bästa kom-
mer i andra hand i samhälls- och trafikplaneringen trots 
en ökad medvetenhet om barns behov och olycksfalls-
risker (SoU 1997:116). 

Enligt Björklid (2000) visar flera internationella studier 
att barn idag har mycket mindre frihet att utforska sitt 
närsamhälle än för några generationer sedan. Barn förr 
i tiden kunde leka runt husen utan tillsyn av vuxna. De 
lekte ofta på gator och vägar. Idag övervakar föräldrar 
sina barn mer och högre upp i åldrarna. 

Enligt en brittisk studie från 1971 fick 80 procent 
av sju- till nioåriga barn gå till skolan utan vuxens 
sällskap. År 1990 fick endast 15 procent av barnen i 
samma åldersgrupp ta sig till skolan utan sällskap av 
någon vuxen. Dessutom tilläts allt färre barn gå över 
gator, cykla eller åka buss själva. 

I en enkätundersökning till svenska föräldrar (Björklid, 
1996) framkom inte samma drastiska förändringar 
som i den brittiska. En tredjedel av föräldrarna ansåg 
emellertid att när de själva var barn hade de bättre 
möjligheter än sina barn att på egen hand ta sig till 
platser och kamrater. 

Björklid menar att forskning ger stöd för att barn har 
förlorat sin självständiga rörelsefrihet och att det inne-
bär ett hot mot deras livskvalitet. Utvecklingen går mot 
att barn rör sig allt mindre på egen hand. Detta har en 

rad negativa konsekvenser som t.ex.av ökade kostnader 
och tidsåtgång för föräldrar som skjutsar sina barn. 

Detta ger också ökad biltrafik vid skolor och i samband 
med fritidsaktiviteter, samt minskade möjligheter för 
barn att underhålla sin fysiska kondition. Det hindrar 
barnen från att utveckla ett oberoende och röra sig på 
egen hand i samhället. 

För att motverka dessa negativa konsekvenser och 
öka barnens rörelsefrihet krävs flera samverkande 
åtgärder. Arbetet med att göra barns skolvägar säkra 
måste kombineras med andra åtgärder för att barn och 
föräldrar ska känna sig trygga med att barn själva tar 
sig till skolan och andra aktiviteter.

Helhetsperspektiv på bebyggelse- 
och trafikplanering 
För att främja tillgängligheten för barn krävs en genom-
tänkt lokalisering av verksamheter. Gång- och cykelvä-
gar måste ses som en del i bebyggelsestrukturen. 

Säkerhet och trygghet i förhållande till tillgänglighet 
och rörelsefrihet är angeläget att studera i ett längre 
perspektiv mot bakgrund av hur barn och ungdomar 
utvecklas i olika avseenden. Minskad självständighet 
i barnens rörelsefrihet tycks vara en väsentlig del av 
priset för deras ökade säkerhet. 

Problemen belyser nödvändigheten av en helhetssyn på 
barns utveckling. Fri tillgång till en rik utomhusmiljö 
har betydelse inte bara för deras kognitiva, fysiska 
och sociala utveckling utan kan även vara avgörande 
för att grundlägga fysiska aktiviteter som i det långa 
perspektivet har betydelse för hälsan (kFB - Informa-
tion 2000:16).

Av Plan- och bygglagen, (PBL) framgår att en sam-
ordnad bebyggelse- och transportplan är avgörande för 
möjligheterna att skapa en långsiktigt hållbar utveck-
ling. För barnen är det viktigt att det finns trafiksäkra 
närmiljöer.
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Nödvändiga aktiviteter är sådana som måste utföras 
- att gå eller cykla till skolan, till arbetet, att vänta på 
bussen, att gå ärenden m.m. De flesta av vardagsakti-
viteterna sker nära biltrafiken. De förekommer under 
årets alla månader om det regnar, blåser eller om solen 
skiner. 

helt annorlunda förhåller det sig med valfria aktiviteter, 
att ta en omväg på hemvägen från skolan, leka kull och 
hoppa hage på skolgården eller sitta på en bänk och 
sola. Man gör det som man har lust till. Sådana akti-
viteter sker när de yttre betingelserna är goda, och när 
vädret och platsen inbjuder till det. Valfria aktiviteter 
är speciellt beroende av yttre fysiska förhållanden.

Under senare år har en ny förståelse för den fysiska och sociala miljön växt fram. Arkitekten 
Jan Gehl beskriver i boken Livet mellom husene (1996) de krav som bör ställas på den fysiska 
miljön för att den ska ge goda förutsättningar för det sociala livet i närsamhället. Han delar 
upp verksamheter i utemiljön i nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter. 

Aktiviteter och kvalitet i utemiljön
När utemiljön är av dålig kvalitet är det de nödvändiga 
aktiviteterna som dominerar. När utemiljön har hög 
kvalitet använder barnen längre tid för nödvändiga 
aktiviteter eftersom de fysiska förhållandena är bättre. 
Dessutom sker en rad valfria aktiviteter. Miljön och 
situationen inbjuder till lek på vägen hem från skolan, 
man tar en cykeltur, sitter ute och äter etc. I dåliga 
närmiljöer skyndar folk sig hem. I goda utemiljöer kan 
många aktiviteter äga rum.

Sociala aktiviteter är t.ex. barns lek och samtal med 
andra barn eller att bygga koja i skogen. De mest 
utbredda sociala aktiviteterna är att vara ute och se 
och höra andra människor, att man möts eller passerar 
förbi varandra. 

En säker och utvecklande utemiljö
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Den fysiska utformningen har mindre inflytande på 
kvaliteten, innehållet och intensiteten av sociala aktivi-
teter, men den kan i betydlig grad påverka möjligheter 
för möten och för att människor vistas utomhus. So-
ciala närmiljöaktiviteter, närvaro av andra människor, 
händelser, inspiration och stimulans av kamrater och 
bekanta utgör de väsentligaste kvaliteter hos de gemen-
samma platserna och rummen.

Den fysiska miljöns samspel med det 
sociala livet
Finns mötesmöjligheter, liv och aktiviteter i bostadsom-
rådet kan man uppleva hur andra människor fungerar i 
olika situationer. Livet mellan husen kan utnyttjas som 
en extra möjlighet att vara tillsammans med andra på ett 
enkelt sätt. kanske promenerar man en stund på vägen 
eller sätter sig på bänken. Vid alla sådana tillfällen kan 
möjligheten att vara bland andra och motta impulser 
från andra innebära en positiv upplevelse som är bättre 
än att vara ensam. 

Spontana oplanerade kontakter kan ge ingång till sam-
varo på andra nivåer. Detta syns bäst genom att titta på 
hur barn fungerar och observera hur leken kommer i 
gång. Barnens egna lekar uppstår när flera barn befin-
ner sig på samma ställe och ser andra barn leka. Möj-
ligheten att se och höra andra människor i närområdet 
betyder också att man får värdefull information om det 
omgivande samhället. Barnens sociala utveckling sker 
i stor utsträckning genom att de gör iakttagelser i den 
sociala omvärlden. 

Genom massmedierna orienteras man om de stora och 
mera sensationella händelserna, och genom att själv 
vara bland andra, orienteras man om de mer allmän-
giltiga men lika viktiga detaljerna. Man informeras om 
hur andra arbetar, uppför sig, klär sig osv. Genom alla 
dessa informationer etableras ett förtroligt förhållande 
till omvärlden. De människor, som ofta möts på gatan, 
känner varandra.

Livet mellan husen som inspirationskälla
Utöver orienteringen om den sociala omvärlden får 
man också idéer och inspiration av att se och höra hur 
andra människor fungerar. Detta gäller särskilt barnen. 
Vuxna och barn kan inspireras till gemensamma lös-
ningar på de problem som kan uppstå i närområdet.

En rad undersökningar om barns lekvanor i utemiljön 
visar att barn i stor utsträckning uppehåller sig och leker 
där det händer mest eller där det finns mest möjlighet 
att något intressant kan hända. Både i radhus- och i 
villaområden är det vanligt att barnen leker mer på 

vägarna, på parkeringsplatserna och vid infarterna än 
på planerade lekplatser, i villaträdgården eller på sol-
sidan av radhusen där ingen trafik och inga människor 
finns att se på.

Uteaktiviteternas kvalitet påverkas i hög grad av den 
fysiska planläggningen. Det är möjligt att genom fysisk 
planering påverka aktivitetsmönstren i utemiljön så att 
levande bostadsområden skapas.

Det råder stor skillnad mellan ett område med höghus, 
underjordiska parkeringsplatser, omfattande biltrafik 
och ett bostadsområde med tättliggande hus och be-
gränsad biltrafik. 

För de gemensamma platserna i den fysiska boendemil-
jön bör det finnas goda villkor för nödvändiga, kreativa, 
valfria och  sociala aktiviteter. Det betyder att man ska 
kunna färdas säkert och bekvämt, att man ska kunna 
göra uppehåll i staden och bostadsområdet för att kunna 
glädja sig över rum, byggnader och byliv och att man 
ska kunna mötas och samlas – helt oformellt eller mer 
organiserat (Gehl, 1996). 

Det moderna samhället har begrän-
sat barnens ytor för lek
Den ökade rörlighet som bilismen skapat har påverkat 
bebyggelsen i de svenska tätorterna. Vid planering av 
bostadsområden och serviceområden har man i stor 
utsträckning räknat med bilen som transportmedel. 
Biltrafiken medför stora risker för barns och ungdomars 
fysiska, psykiska och sociala hälsa och har minskat 
barnens rörelsefrihet. 

Stadsbygden som arena för barn
Professorn i fysisk planering, Louise Nyström behand-
lar Stadsbygden som arena för barn i Antologin Finns 
det rum för barn (2004). Nyström tar upp hur närsam-
hället förändrats de senaste årtionden under rubriken 
Utemiljön och skriver bl.a: 

När det gäller utemiljön kan man notera flera saker. Det 
redan från början glesa småhusområdet har blivit ännu 
glesare på barn. Barnen har blivit färre. Det är långt till 
kompisar och det är svårt att få ihop tillräckligt många 
till att leka kurragömma. 

Även i flerbostadshusområdena finns det färre barn. 
Många barnfamiljer har flyttat och det bor färre barn 
per lägenhet. Det finns färre vuxna i bostadsområdet 
när hemmafruarna försvunnit och affärerna och pos-
ten har stängt. När barnantalet minskar koncentreras 
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undervisningen till färre skolor och som konsekvens 
blir det längre till skolan.

Nyström hänvisar till en undersökning av Mats rene-
land (2000), som visar att barn har längre till skolan än 
vuxna till butiken. Medan cirka hälften av de boende 
har livsmedelsbutiken inom gångavstånd (400 m) är 
det bara en fjärdedel av 7-12 åringarna i de mindre och 
mellanstora städerna som har skolan nära. I de större 
städerna är det en tredjedel. 

Det som ytterligare förstärkt detta förhållande, är att de 
flesta barn som går i friskolor fått ännu längre skolväg. 
Men det medför också att underlaget för den kommu-
nala skolan minskat vilket i sin tur gjort att man än mer 
koncentrerat skolorna. 

Sammantaget leder denna utveckling till att allt fler 
barn får långt till skolan och att de inte har sina klass-
kamrater nära. Vi upprörs av följderna av butikskon-
centrationen för hushåll som av olika skäl saknar bil, 
men har hittills inte brytt oss om konsekvenserna för 
barnens skolväg. 

Barn har rätt till en säker och sti-
mulerande utemiljö
I närmiljön ges möjligheter och begränsningar för barns 
upplevelser, aktiviteter och erfarenheter. Att miljön är 

säker är mycket viktigt för barn. Andra viktiga aspekter 
gäller miljön som villkor för barns hälsa, deras fysiska 
och sociala utveckling. 

Barnens livskvalitet påverkas av hur utemiljön är 
ordnad med tanke på deras rörelsefrihet, miljö och 
säkerhet. rörligheten är en förutsättning för barnets 
hela utveckling (Folkhälsoinstitutet, 1996). 

Utredningen hälsa på lika villkor (SoU 2000:91) 
konstaterar att barns möjligheter att röra sig påverkar 
deras förmåga till lärande: 

En ökad rörelseaktivitet främjar inlärningen. 
Eftersom mycket talar för att daglig, återkom-
mande aktivitet ger det bästa skyddet, bör 
barn ha tillgång till nära grönområden, säkra 
cykelvägar och bra lekplatser. (s. 95)

Leken runt husen
De yngre barnen leker nära bostaden. om de inte hin-
dras av trafikmiljön vidgas deras lekområden efterhand 
som de blir äldre. Många barn får sin första tvåhjuling 
redan före fem års ålder. De kan då cykla och göra upp-
täcktsfärder i närområdet. Cykeln som lekredskap och 
transportmedel är en viktig fråga i diskussioner kring 
barn rörelsefrihet och rätt till säkra närmiljöer. Med 
hjälp av cykeln utforskar de sin miljö, vidgar sin värld 



20 21

en
 S

ä
k

er
 o

c
h

 u
tv

ec
k

la
n

d
e 

u
te

m
il

jö

och får lekkamrater. Att barnen kan leka och röra sig i 
den närmaste omgivningen utan rädsla för biltrafiken 
har stor betydelse för deras utveckling och lärande.

För barn är en trygg närmiljö både en resurs och en rät-
tighet. Det gäller hemmet, skolan och platser där barnet 
är på sin fritid. Ju yngre barnen är desto viktigare är den 
nära miljön runt hemmet och förskolan eller skolan. 

Gå och cykla till skolan 
Barn är skyldiga att gå i skolan och de har rätt att 
kunna ta sig till skolan utan risk för liv och hälsa. Varje 
kommun är enligt skollagens 4. kap. 6 § (1985:1100) 
skyldig att vid utformningen av sin grundskoleverk-
samhet beakta vad som är ändamålsenligt för eleverna 
ur kommunikationssynpunkt. Barns rätt till skolskjuts 
finns reglerad i skollagen. Lagstiftningen är utformad 
så att den ger utrymme för kommunerna att göra egna 
överväganden och bedömningar: ”Hemkommunen är 
skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan 
anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, 

funktionshinder hos elev eller någon annan särskild 
omständighet” (4 kap. 7§). 

Barn som går till skolan
Barn som går till skolan hör till de oskyddade trafikan-
ter som är mest utsatta för olyckor i trafiken. Faktisk 
och upplevd säkerhet är därför av stor vikt. Säkerheten 
ska vara hög utmed hela skolvägen. Drift och underhåll 
av gångytor har stor inverkan på skadefallen bland 
gående. 

Tillgängligheten för gående påverkas främst av gångti-
den mellan start- och målpunkt, vilket i sin tur beror på 
avståndet till målpunkter och barriärer. Vidare påverkas 
tillgängligheten av kontinuiteten i gångnätet, drift, 
underhåll och trygghet. 

Tillgängligheten är viktigast för målpunkter som an-
vänds dagligen. Skolan är en viktig målpunkt för alla 
barn i skolåldern. Ett mått på skolans tillgänglighet 
kan vara tiden det tar för barnen att gå mellan hemmet 
och skolan. En förutsättning vid bedömningen är att 
gångvägen är säker och trygg. Genheten kan beskrivas 

Skolvägarnas utformning och trafiksäkerhetsstandard 

Vilka krav har barn rätt att ställa på ett trafiksäkert och användbart gång- och 
cykelvägnät?
Enligt forskningsprojektet Tillgänglighetsvillkor i svenska städer (TVISS) som leds av professor 
Mats reneland ska en säker skolväg innebära att barn (7-12 år) ska kunna bete sig på ett icke 
trafiksäkert sätt, vilket barn gör, utan att detta skapar farliga trafiksituationer. Följande egenskaper 
hos gång- och cykelnätet är viktiga:

separering mellan gång- och cykelvägnätet och biltrafiknätet

korsningarnas utformning

biltrafikens hastighet

antal körfält att korsa och från vilka håll korsande bilar kommer

Där barn kommer i kontakt med biltrafik (måste gå i körbanan) ska denna vara hastighetssäkrad 
till 30 km/tim. korsningar ska vara planskilda eller hastighetssäkrade till 30 km/tim. Trottoarer 
måste ha intilliggande gata trafiksäkrad till 30 km/tim.

Brukargruppen barn är troligen den grupp som mest använder sig av gång- och cykelvägnätet, ef- 
tersom de minst två gånger per skoldag tar sig till och från skolan. Barnen har dessutom flera andra 
resmål. De deltar i fritidsaktiviteter, träffar kamrater, åker till affären m.m. Tillgängligheten för 
barn har studerats med avseende på två typer av målpunkter, skolor med färdsätten gång och cykel 
samt idrottsanläggningar med de fyra färdsätten gång, cykel, buss och bil (reneland, 2003).
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som kvoten mellan det verkliga avståndet och fågelav-
ståndet, där det verkliga avståndet förutsätter ett säkert 
och tryggt gångstråk. Denna så kallade genhetskvot bör 
användas för att bedöma ett stråks genhet mellan dess 
start- och målpunkt (reneland, 2003).

De gående är den trafikantgrupp som är känsligast för 
avstånd. om man måste gå en omväg för att nå sin 
målpunkt tar det betydligt längre tid än om man åker 
samma sträcka med bil eller cykel.

Ett sammanhängande, säkert, tryggt och estetiskt 
tilltalande gångnät är viktigt för att skolvägen ska 
kännas attraktiv att använda. Faktorer som påverkar 
transportkvaliteten för gående är bl.a. topografi, sepa-
reringsgraden mellan fotgängare och cyklister, gång-
ytornas jämnhet, standarden på vinterväghållningen, 
omgivande miljö, belysning och övergångsställenas 
utformning och säkerhet, 

Förutom att gångnätet ska vara utformat med största 
möjliga genhet så finns även andra aspekter som avgör 
hur pass tillgängligt gångnätet blir. 

Trottoarerna får inte vara för smala, cykeltrafiken bör 
inte ta hela trottoaren i anspråk, gatan bör vara väl 
underhållen, gångstråk ska vara fria från hinder i form 
av parkerade bilar och cyklar, reklamskyltar etc. Dessa 
aspekter är särskilt viktiga för barn.

klimatet har en stor inverkan på andelen människor 
som tar sig till sina målpunkter till fots. När det regnar, 
vid stark kyla, blåst etc. väljer de flesta vuxna att färdas 
i bil eller buss. klimatet har även en indirekt inverkan 
genom de förändringar som sker i livsstil mellan som-
mar- och vinterhalvåret. Barn ska ta sig till skola och 
busshållplats under hela året.

Både vid planeringen av nya områden men också i den 
redan byggda miljön kan förutsättningarna för att öka 
gångtrafiken förbättras genom säkra gångpassager, god 
markbehandling och god belysning. 

Barn som cyklister
Cyklande barn är särskilt beroende av en hög standard 
på skolvägarna. Det behövs fler och bättre cykelvägar 
och sammanhängande cykelstråk. För att cyklister ska 
vilja använda cykelvägarna måste de vara planerade 
både för framkomlighet och för bekvämlighet. om det 
exempelvis är långa omvägar vid en planskild korsning 
tar många barn den genaste vägen och utsätter sig för 
då för risker i trafiken (Prop. 2003/04:160).

Barn som cyklister är särskilt känsliga för dåligt väg-
underhåll, ojämnheter och håligheter i vägbanan, grus, 
låg friktion, sidvind och luftdrag från förbipasserande 
motorfordon och i synnerhet från stora lastbilsekipage. 
Cyklande barn kräver ett jämnt underlag utan skarpa 
kanter. Många cyklister väljer hellre en slät vägbana 
med biltrafik än en gropig och ojämn cykelbana. 

Barn som bor utanför tätorten är i de flesta fall hän-
visade till att cykla i vägtrafiken eller bli skjutsade av 
föräldrar. På landsbygdens vägar går snabb och tung 
trafik och hastigheten är inte sällan 90 kilometer i tim-
men eller högre. Där saknas ofta gång- och cykelvägar. 
Det kan lätt hända att barnen kommer för nära bilarna 
när de måste cykla utmed körbanan. De blir också 
utsatta för bilarnas avgaser och buller.

Korsa gator och vägar 
Biltrafiken inverkar på gående och cyklande barns 
säkerhet, trygghet och rörelsefrihet när de ska korsa 
gator och vägar. Barntrafikolyckor sker framförallt i 
korsningar, kring parkerade bilar och vid backkrön. 
Barn måste ofta vänta när de ska korsa gatan på grund 
av trafiken (Källa: Joly, 1992).

Enligt prop. (1997/98:56) Transportpolitik för en 
hållbar utveckling kan vägar och järnvägar utgöra bar-
riärer för barn. Under de senaste årtiondena har barn på 
grund av dessa barriäreffekter fått sin rörlighet kraftigt 
beskuren. Ofta finns barriäreffekter i barns omedelbara 
närhet genom att t.ex. bilparkeringar och trafikerade 
gator finns i nära anslutning till bostäder och lekplatser. 
Barriäreffekten uteblir om det finns planskildheter och 
minskar om det finns hastighetssäkrade övergångsstäl-
len. Dessa passager bör ligga relativt tätt, annars tvingas 
de gående till långa omvägar. 

Vägen till skolbussen – många barns 
skolväg
Barns skolskjutsresor sker på olika sätt. Barnen blir 
skjutsade av föräldrar, åker särskild upphandlad skol-
skjuts, buss i linjetrafik, osv. En del barn får gå eller 
cykla en del av vägen. Skolskjutsfrågan omfattar även 
utformningen av trafikmiljön, som vägen till på- och 
avstigningsplatser, separering av oskyddade trafikanter 
från biltrafiken, hastighetssäkring, busshållplatsens 
utformning m.m. Den innehåller också bekvämlighets-
aspekter som vind- och väderskydd, trygghetsaspekter 
som belysning och bussfickor. 

Enligt Skolskjutshandboken åkte år 1994 omkring        
440 000 barn dagligen skolskjuts med särskilt anord-
nade skolskjutsar eller med den ordinarie linjetrafiken. 
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För skolskjutsningen används allt från personbilar till 
fullstora bussar 

Genom den ökande bilismen och en ökad medveten-
het hos föräldrar om de risker barn utsätts för när de 
vistas i trafiken har också kraven på att åka skolskjuts 
ökat starkt. I dag måste barn som bor på gångavstånd 
från skolan ibland åka skolskjuts för att slippa korsa 
en starkt trafikerad väg eller gå eller cykla utmed en 
trafikled med många och tunga fordon. 

Föräldrarnas val av annan skola än den av kommunen 
anvisade bidrar till att allt fler barn skjutsas till skolan. 
Numera börjar många barn skolan redan när de är sex 
år. även en del av förskolans barn åker skolskjuts. 

Skolskjutsresan består av många delar: vägen från 
hemmet till och från hållplatsen, väntan vid hållplat-
sen, bussresan, av- och påstigning vid hållplats och 
vid skolan. Enligt Vägverket ska skolskjutsningen ses 
från ett hela resanperspektiv för att göra skolvägar och 
skolskjutsar säkra för barn. 

På väg till och från bussen
Vägen mellan hemmet och hållplatsen är problematisk 
för många skolskjutsbarn. De barn som bor på lands-
bygden är i de flesta fall hänvisade till att gå och cykla 
i vägtrafiken. Olycks- och hälsoriskerna är stora för 

barn som måste gå eller cykla i körbanan. Barnen är 
rädda för det kraftiga vinddraget när de stora fordonen 
far förbi. De blir också utsatta för bilarnas avgaser och 
buller. En stor del av skolåret är det mörkt både när 
barnen går till och från bussen.

Många barn går och cyklar utan vuxens sällskap till 
hållplatsen trots att skolvägen inte kan anses trafiksäker. 
även barn i förskoleklass går utan sällskap av vuxen 
till och från busshållplatsen. Föräldrar är oroliga när 
barnen är på väg till och från skolskjutsen (Anund, 
m.fl. 2003).

Säkerhet och skydd vid hållplatsen 
En del barn måste korsa körbanan när de går till och 
från hållplatsen. Mer än hälften av de barn som ska-
das i samband med skolskjuts skadas när de går eller 
springer ut bakom eller framför bussen för att korsa 
vägen. De blir påkörda av mötande eller omkörande 
fordon. Nästan hälften av skolskjutsbarnen väntar på 
skolskjutsen vid en väg med en hastighetsbegränsning 
om 70 km/tim eller högre (Markör, 2000). 

Det är när barnen stiger på och av bussen och när de 
väntar som de utsätts för störst olycks- och hälsoris-
ker (Anund m.fl. 2003). I samband med skolskjuts är 
föräldrar mest oroliga för barnen när de tar sig mellan 
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hemmet och på- och avstigningsplats och när de står 
och väntar på bussen (ArS, 2003).

Undersökningar visar att drygt hälften av skolskjuts-
barnen tvingas stå och vänta på platser utan busshåll-
platsficka, 7 av 10 saknar väderskydd och 9 av 10 står 
vid väg där hastigheten på trafiken är 50 km/h eller 
högre (Markör, 2000 och ArS, 2003).

Fordon som används för skolskjuts är försedda med 
särskilt blinkljus. Föraren av fordonet ska låta blinklyk-
torna på bilen vara tända 100 m före och 100 m efter 
hållplatsen. De ska också vara tända vid av - och på-
stigning för att göra andra trafikanter uppmärksamma 
på att det kan finnas barn utmed vägen.

Enligt skriften Bättre busshållplatser (Svenska kom-
munförbundet, 1999) måste mycket höga krav på trafik-
säkerhet ställas på de hållplatser som barn utnyttjar vid 
resor till och från skolan. Behov av hög trafiksäkerhet 
måste tillgodoses såväl vid skolan som vid hemmet. 

Resor till kultur- och fritidsaktiviteter
Efterhand som barnen växer vidgas deras aktionsradie. 
Deras närmiljöer är inte bara det egna bostadsområdet. 
Barnen söker sig till offentliga platser, till kollektiva 

miljöer ute och inne. De unga måste ofta ut på vägarna 
för att kunna ta sig till kamrater eller ut i naturen. 

Barn har fått en alltmer institutionaliserad fritid och 
kravet på att föräldrarna ska skjutsa barnen till fri-
tidsaktiviteter har ökat. Detta har fått konsekvenser 
för barnens rörelsefrihet och möjligheter att efter eget 
gottfinnande uttnyttja sin fritid. 

Alla föräldrar kan dock inte skjutsa sina barn i önsk-
värd utsträckning. De kanske inte har någon bil eller 
är förhindrade av sitt arbete.När det gäller barnens 
förflyttningar är barnens resor till skola, dag- och 
fritidshem i fokus. Det handlar framför allt om hur 
skolvägen kan göras säkrare.

Att den övervägande delen av barnens förflyttningar 
sker under fritiden beaktas sällan. Barnens fritidsakti-
viteter, simning, musik, fotboll, ishockey m.m. ligger 
ofta långt ifrån deras hem. Föräldrar anser att det är 
viktigt att barnen deltar i organiserade fritidsaktiviteter 
och att barnen själva får välja aktivitet. Detta ses som 
ett led i deras utveckling till självständighet (Tillberg, 
2001).

Nya fritidsresemönster har utvecklats
Samhällsutvecklingen har haft stor betydelse för dagens 
fritidsresemönster. Tidigare planerades samhällena med 
bostäder, skola, fritidsaktiviteter, affärer och övriga 
serviceinrättningar. Det nutida samhället är funktio-
nellt organiserat med en separation av olika typer av 
verksamheter. De olika fritidsverksamheterna placeras 
i speciella stadsdelar.

Många fritidsanläggningar lokaliseras till städernas 
periferi med långa avstånd från barnens bostäder. Detta 
ställer krav på bilskjuts. Barn till föräldrar utan bil kan 
på så sätt utestängas från att delta i fritidsaktiviteter 
(Tillberg, 2001).
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Enligt prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling utgör barnens behov ut-
gångspunkter för beslut om transportsystemet. Sverige har ratificerat FN:s konvention om 
barns rättigheter. Enligt konventionen ska alla åtgärder som rör barn sätta barnens bästa i 
främsta rummet. Förutom barn är även äldre och funktionshindrade starkt beroende av trans-
portsystemets egenskaper och effekter. 

Mot denna bakgrund anser regeringen att dessa gruppers behov, framför allt med avseende på 
tillgänglighet, säker trafik och god miljö, bör vara vägledande för transportsystemets utform-
ning och funktion. 

Intentionerna i FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) ska genomsyra all verksamhet som 
berör barn. Beslutande myndigheter bör ha försäkrat sig 
om att barnens bästa har kommit med i avvägningen 
och redovisats i beslutsprocessen. 

Barnkonventionen betonar barnens rätt till hälsa, fritid 
och lek. Prop. 1997/98:182 framhåller att barnens bästa 
ska beaktas inom samhälls- och trafikplaneringen även 
där beslutsfattandet inte handlar om enskilda ärenden. 
Barns och ungdomars inflytande i samhälls- och tra-
fikplaneringen ska utvecklas.

Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken är att 
åstadkomma ett transportsystem som är miljömässigt, 
ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart och som på 
sikt uppfyller delmålen om tillgänglighet, transport-
kvalitet, säker trafik, god miljö, regional utveckling 
och ett jämställt vägtransportsystem.

Delmålet om tillgänglighet handlar om att samhällets 
verksamheter och transportsystem ska vara tillgängliga 
för alla. Barnen ska kunna ta sig till skola, fritidsakti-

Transportpolitik från ett barnperspektiv
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viteter och lekområden utan att vara hänvisade till att 
bli skjutsade av vuxna. 

Delmålet om säker trafik utgår från att dödsfall och 
allvarliga skador i trafiken är oacceptabla. Sett ur ett 
barnperspektiv betyder målet att barn inte ska dö eller 
vållas en långvarig hälsoförlust eller uppleva otrygghet 
på väg till och från skolan på grund av brister i väg-
transportsystemet. Särskilda åtgärder ska vidtas för att 
förbättra säkerheten utmed skolvägarna.

Delmålet om god miljö betyder att transportsystemet 
ska främja barnens miljö och tillgång till natur och 
friluftsområden. Bullerstörningar och luftföroreningar 
från trafiken i barnens närmiljö ska minskas till ofarliga 
nivåer. 

Barnperspektiv och barns perspektiv
Begreppet barnperspektiv tas upp i Barnkommitténs 
slutbetänkande Barnets bästa i främsta rummet, SoU 
1997:116. Begreppet innebär att barnen ska sättas i 
fokus av vuxna. De vuxna bör sätta sig in i och försöka 
förstå barns situation.

Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att 
se olika beslutsalternativ ur barnens synvinkel och att 
analysera vilka följder ett beslut kan få för ett barn eller 
för barn som grupp. Att ha ett barnperspektiv innebär 
vidare att den vuxne ser barnet som expert när det 
gäller barnets egen situation. Men det är i sista hand 
den vuxne som utifrån ett vuxet perspektiv, kunskaper 
och erfarenheter måste fatta de beslut som krävs och 
ta ansvar för besluten.

Begreppen ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv” 
diskuteras av flera forskare som konstaterar att begrep-
pen används flitigt i många olika sammanhang. Många 
gånger ger man de båda begreppen samma innebörd. 
ofta behandlas begreppen som en blandning av olika 
innebörder som inte klart definieras. 

Gunilla halldén (2001) framhåller att i och med att 
barnperspektiv numera används i olika politiska sam-
manhang för att markera ett ideologiskt ställningsta-
gande är det viktigt att kritiskt diskutera vad begreppet 
innebär.  Barnperspektiv kan betyda att verka i barns 
intresse, men det är inte den enda möjliga innebörden. 
Det är viktigt att reflektera över hur begreppet kan ges 
en stringent betydelse i relation till en specifik studie. 

Vid genomförande av barnkonsekvensanalyser är det 
angeläget att skilja mellan när de vuxna ser på olika 
beslutsalternativ utifrån sina kunskaper om barns behov 

dvs. i ett barnperspektiv och när de beaktar barnens 
egna synpunkter, dvs. ur barnens perspektiv. Detta 
kan jämföras med skillnaden mellan barnkultur och 
barns kultur. Barnkulturen formuleras av vuxna för 
barn. Barnens kultur skapas av barnen. Det handlar 
alltså om att skilja ut vem som formulerar perspektivet 
eller skapar kulturen. är det barnen eller någon som 
företräder barnen? 

Att se från ett barnperspektiv är att sätta barnens behov i 
främsta rummet och att verka för barns bästa. Att se från 
barnens perspektiv innebär att anlägga eller fånga ett 
perspektiv som är barnens. Barns perspektiv innebär att 
barnen själva har lämnat sitt bidrag (halldén, 2001).

Barnen kan beskriva hur de använder 
utemiljön
Birgitta Qvarsell (1994) ger exempel från Språkprojek-
tet och beskriver hur man försökte fånga barns kultur 
utifrån deras eget perspektiv. Författarna ansåg att 
eftersom barn är aktörer i sin egen värld kan de bäst 
förmedla den kunskapen. Barnens indirekta och direkta 
erfarenheter bearbetades i texter och bilder. 

Bilden blev för de här barnen ett viktigt medel att ut-
trycka sina erfarenheter. Därför kunde bilderna också 
fånga verkligheten från barnens perspektiv. Eftersom 
barnen ofta skrev och gjorde bilder tillsammans, och 
eftersom den pedagogik som dokumenterades hade 
kollektiv karaktär, blev olika individuella perspektiv 
samlade till ett barnkulturellt perspektiv i deras gemen-
samma produktion (hansson & Qvarsell, 1983). 

Genom studier av hur barn själva beskriver hur de 
använder utemiljön kan barnens perspektiv tolkas. Vid 
åtgärder som berör barnens närmiljö är det betydelse-
fullt att barnen bidrar med sina kunskaper. Begreppet 
barns perspektiv kan då innebära att barnen beskriver 
hur de uppfattar sina skol- och fritidsvägar, lekmiljöer 
etc. Deras åsikter kan föras samman till en gemensam 
problembeskrivning med förslag till åtgärder.

Ett sätt att förstå barns eget perspektiv är att tidigt i 
planprocessen, innan fysiska gränser har formulerats 
och definierats inleda samtal och dialog med barnen, 
skriver Maria kylin (2004). Detta innebär inte att bar-
nen ska bemyndigas att deltaga i en planprocess som 
de inte behärskar. 

Det innebär snarare krav på en viss insikt i barns eget 
perspektiv på utemiljön samt en öppenhet för att delta 
i barnens verklighet, dvs. att planeraren till viss mån 
vill ta del av och lära sig av barnens vardag. För att 
underlätta förståelsen för barns eget perspektiv på 
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utemiljön är det avgörande att utgå från barnens egna 
platser, dels för att öka möjligheterna till att knyta an 
till egna barndomsupplevelser, dels för att dessa platser 
aldrig kan identifieras eller uppfattas utan att man varit 
där (kylin, 2004).

Det är barnen som har erfarenheter och bäst känner 
till de förhållanden som råder under de dagliga re-
sorna till och från skolan och fritidsverksamheterna. 
Det är barnen som i detalj vet hur utemiljön fungerar. 
Beslut som påverkar barn blir därför bäst om man ser 
på problemen både från ett barnperspektiv och från 
barns perspektiv. 

Barns delaktighet i samhälls- och 
trafikplaneringen 
Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig 
del av arbetet med att införa ett barnperspektiv i verk-
samheten. oavsett uppgift och verksamhet har statliga 
myndigheter en viktig roll i arbetet med att realisera 

barns och ungas rätt att komma till tals i frågor som 
rör dem. 

De övergripande samhällsmålen ger stöd för att barns 
och ungdomars delaktighet i samhälls- och trafikplane-
ringen ska utvecklas. Skr. 2001/02:166 Barnpolitiken 
– arbetet med strategin för att förverkliga FN:s kon-
vention om barnets rättigheter – framhåller att en viktig 
förutsättning för att demokratin ska vara hållbar är att 
den förankras bland barn och ungdomar samt att deras 
deltagande i samhället utvecklas och uppmuntras. 

BKA när en väg ska byggas eller byggas 
om 
När en vägplanering och vägprojektering ska genom-
föras ska de brukare som berörs (även barnen) tillfrågas 
och få yttra sig under tiden som planeringen pågår. Ju 
tidigare brukarna är med i diskussionen desto bättre. 
Det kan ta flera år från det första steget i vägplaneringen 
tills den nya vägen kan tas i bruk beroende av aktuella 
behov, ekonomi, samhällsplanering m.m.
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Vägverket har ansvar för att planera, projektera, bygga 
och underhålla vägar, broar och färjeleder framförallt 
på landsbygden, men även för vissa tätortsleder. I den 
här uppgiften samarbetar Vägverket med länsstyrel-
ser, kommuner, intresseorganisationer, allmänhet och 
markägare. 

Skolan är en av Vägverkets viktiga samarbetspartner 
för samråd vid vägplanering när det gäller barn. Sko-
lan har ett delansvar för skolvägarna och miljön runt 
skolan. 

En av vinsterna med att samrådet med barn och för-
äldrar sker inom skolan är att man når alla skolbarn 
och deras föräldrar. Samrådet med barnen kan ske 
på skoltid. Föräldrarna kan nås genom barnen och på 
föräldramöten. Skol- och fritidsvägarna och miljön runt 
skolan är en angelägen fråga för alla parter. 

Trafik och miljö – från ett läro-
plansperspektiv
Enligt läroplanen tillhör trafik- och miljöfrågor de 
större kunskapsområden som rektor har ett särskilt 
ansvar för att samordna så att eleverna får möjlighet att 
uppfatta dem som en helhet. rektor har även ansvaret 
för att sådana kunskapsområden integreras i undervis-
ningen i olika ämnen.

Studieområdet trafik, miljö och samhällsplanering 
skiljer från de flesta andra genom att det direkt berör 
barnens liv och hälsa. kunskaper om detta studieom-
råde är särskilt viktiga eftersom trafik- och miljöpro-
blem kommer att följa barn och ungdomar genom 
hela livet.

Studier i trafik, miljö och samhällsplanering knyter an 
till den aktuella verkligheten. De inriktas på problem, 
kräver tvärvetenskaplig ämnessamverkan och samar-
bete i arbetslag. Barnens eget engagemang, delaktighet 
och inflytande blir viktigt. Trafik- och miljöfrågorna 
kan leda fram till samhälleliga och ekologiska insik-
ter.

Intresset för vägplanering och miljö kan 
väckas hos barnen
Under förutsättning att vägexperterna ger noggrann 
information om hur de uppfattar de aktuella problemen 
och inleder diskussion med skolpersonal, skolbarn 
och föräldrar kan ett intresse för vägplanering och 
vägprojektering väckas hos berörda brukare. De un-
dersökningar som Vägverket genomför som en del i en 

barnkonsekvensanalys kan bli en viktig del i skolans 
arbete med trafikfrågor. 

Under den tidsperiod som vägplanering och vägbygg-
nad pågår kan skolan utnyttja Vägverkets experter på 
området. En unik möjlighet erbjuds skolpersonal och 
elever att lära sig hur trafiksystemet fungerar och att bli 
delaktiga i planeringen av skol- och fritidsvägar.

Genom att kartlägga problem i trafikmiljön och utarbeta 
förslag till förbättringar med särskild uppmärsamhet 
på trafikfarliga ställen lär sig eleverna se och reflek-
tera över den byggda miljön. De utvecklar på så sätt 
en miljömedvetenhet och dynamiska färdigheter som 
förmåga att ta initiativ och ta ansvar. Detta är viktiga 
förutsättningar för att lära sig hur man får en hållbar 
utveckling av vårt samhälle.

Barnperspektiv och barns perspek-
tiv inom barnkonsekvensanalysen
Vid trafikexperternas analys av problemområdet är det 
viktigt att inventeringen av trafiksystemet i förstudien 
och barnkonsekvensanalysen utgår från kravet på en 
säker och trygg trafikmiljö för barn. 

Barns perspektiv utgör ett viktigt komplement som 
innebär att barnen kartlägger och beskriver de områ-
den som de berörs av som t.ex. lekområden, skol- och 
fritidsvägar och miljön runt skolan. 

Trafikexperternas analyser bygger på faktiska risker 
med hänsyn tagen till barns förutsättningar och för-
måga i trafiken. Dessa kan kompletteras med barnens 
kunskaper och erfarenheter av upplevda risker inom 
problemområdet. 

Erfarenheter visar att barn själva innehar specialkun-
skaper om sin egen livsmiljö. Barnen har aktuella och 
unika kunskaper genom att vistas i problemområdet 
dagligen. De har uppfattningar och upplevelser som 
bör utnyttjas (Vägverket, 2000).

Det är när experternas och barnens inventeringar förs 
samman som man kan utforma en funktionsanalys. Ett 
sammanförande av experternas och barnens invente-
ringar kräver att förstudien respektive vägutredningen 
och barnkonsekvensanalysen ligger nära i tid. 



Det är inom den fysiska samhällsplaneringen som planerare och politiker drar upp riktlinjerna 
för närmiljöns utformning. Här bestäms hur olika markområden ska användas och var olika 
verksamheter ska lokaliseras. Till exempel avgörs det var bostäder, handel, trafik och grönområ-
den ska förläggas, det vill säga hur stadens eller samhällets struktur ska se ut. I kommunerna 
sker denna planering i huvudsak på stadsbyggnadskontoren.

Statliga, regionala- och kommunala vägplaner anger 
var trafikerade vägar ska ligga i förhållande till boende, 
var det ska anläggas gång- och cykelvägar och vilka 
trafiksäkerhetsåtgärder som ska vidtas. Vägplanerna 
har på så sätt en central inverkan på barns möjligheter 
att färdas säkert till skola och fritidsverksamheter och 
att leka tryggt där de bor.

Kommunallagen är en övergripande 
lagstiftning
De formella beslut, som är kopplade till kommunplaner 
fattas i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kom-
munfullmäktige. Beslut om var nya bostadsområden, 
arbetsplatser, service och skolor ska placeras får 
betydelse för barns möjligheter att uppleva och få 

kontakt med lokalsamhället. Att den fysiska miljön har 
betydelse för barns hälsa och säkerhet och möjlighet 
till lek och upplevelser är väl dokumenterat.

kommunallagen är den övergripande lagstiftning, som 
reglerar hur makt och ansvar i kommuner och landsting 
ska fördelas. Det finns också flera speciallagar som har 
regler om kommunmedlemmarnas rätt till inflytande 
över boendemiljön. Plan- och Bygglagen reglerar kom-
munens skyldighet att inom stadsplaneringen samråda 
med dem som har ett väsentligt intresse av översikts- 
eller detaljplansförslag. Arbetsmiljölagen föreskriver 
att elever från och med förskoleklass ska medverka 
och delta i arbetsmiljöarbetet. 
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kommunerna har enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
och Miljöbalken ett stort ansvar för miljön i den egna 
kommunen och för hushållningen med naturresurser. 
Möjligheterna att skapa en hållbar utveckling ligger 
i att dessa frågor behandlas tillsammans med kultur, 
ekonomi och sociala frågor. Samtidigt behöver man ta 
vara på medborgarnas engagemang för att fatta beslut 
som är väl förankrade. 

Plan- och bygglagen (PBL) och 
planeringsprocessen
Plan- och bygglagen reglerar byggande och planering 
i Sverige. Det grundläggande syftet med PBL är att 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och 
för kommande generationer.

Plan- och bygglagen vilar på principen om medbor-
garinflytande och människors delaktighet i samhälls-
utvecklingen. Bestämmelserna ställer krav på samråd 
med hyresgäster, boende, sammanslutningar och en-
skilda som har ett väsentligt intresse av ett planförslag. 
I lagen anges ingen åldersgräns för vilka som kan ha 
inflytande. 

Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översikts-
plan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
ska ge vägledning för beslut om användningen av 
mark- och vattenområden samt om hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. 

Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter 
och enskilda. Den närmare regleringen av markens 
användning och av bebyggelsen inom kommunen sker 
genom detaljplaner som är bindande. Detaljplaner får 
omfatta endast en begränsad del av kommunen.

Det är översiktsplanen och detaljplanen som utgör 
grunden för den fysiska planeringen. Vidare finns 
områdesbestämmelser för begränsade områden som 
inte omfattas av detaljplanen. I sådana bestämmelser 
regleras bl.a. grunddragen för användningen av mark 
och vattenområden för bebyggelse eller för fritidsan-
läggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga 
användningsområden. 

Översiktsplanen en kunskapskälla om 
kommunen
Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag och 
handlingsprogram som visar hur kommunen ser på 
användningen av mark och vatten och på bebyggelse-

utvecklingen i kommunens olika delar. Den visar vad 
medborgarna kan förvänta sig i framtiden. Samtidigt 
fungerar översiktsplanen som en kunskapskälla som 
innehåller mycket information om kommunen. Över-
siktsplanen är vägledande för efterföljande beslut. Det 
kan röra till exempel placering av bebyggelse enligt 
PBL men också vägdragningar enligt Väglagen. 

Ibland kan kommunen behöva göra en fördjupning av 
översiktsplanen exempelvis för en tätort eller en viss 
del av en tätort. Här finns stora möjligheter att låta barn 
och ungdomar medverka. De har ofta har god lokalkun-
skap. I översiktsplanen och framförallt i den fördju-
pade översiktsplanen kan den framtida lokaliseringen 
av olika verksamheter utläsas. Man kan till exempel 
bedöma hur bostäder, skolor, fritidsanläggningar och 
naturområden ska ligga i förhållande till varandra och 
hur det går att förflytta sig på vägar och cykelvägar.

Lokaliseringen av och sambanden mellan olika platser 
som barn och ungdomar använder är avgörande för hur 
de kan använda sin närmiljö. Det handlar om deras 
rörelsefrihet, att självständigt kunna ta sig till kamrater 
och fritidsaktiviteter. Det handlar också om att det finns 
bra platser att mötas eller att leka på. Fördjupningen 
av översiktsplanen ger god överblick men är samtidigt 
detaljerad. 

Översiktsplanen kan presenteras i skolan
Översiktsplanen är förankrad i en demokratisk pro-
cess, reglerad i PBL, som garanterar samråd och 
insyn. kommunen ska i olika skeden av arbetet med 
översiktsplanen samråda med allmänhet, boende, in-
tresseorganisationer med flera. Det tillför kommunen 
nya kunskaper och med hjälp av de synpunkter som 
kommer fram kan översiktsplanen vidareutvecklas. 

Plan- och bygglagen ställer krav på att översiktsplanen 
ska vara utformad så att den är lätt att läsa. Det är viktigt 
för alla inte minst för barn och ungdomar som i många 
olika frågor kan vara berörda. De ska kunna lämna 
synpunkter i de olika skedena. Planen kan presenteras 
i skolan, på fritidsgården och i ungdomsrådet. 

Detaljplanen reglerar användning av mark 
och vattenområden. 
Genom detaljplanen kan kommunen reglera markens 
användning men även användningen av vattenområden. 
För allmänna platser som gator, torg, parker och natur-
områden kan detaljplanen ange att det till exempel ska 
finnas en gång- och cykelväg eller att en gata har trafik 
på de gåendes villkor. Den kan ange var en gångbro 
eller en gångtunnel under en väg ska placeras eller 
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att det ska finnas skydd vid en busshållplats. Den kan 
också ange var en lekplats ska ligga, att ett träd inte får 
fällas eller att ett naturområde ska sparas. 

Medborgarinflytande enligt plan- 
och bygglagen
Till skillnad från många andra sektorer inom samhälls-
planeringen, finns det inom plan- och bygglagstift-
ningen en särskild formaliserad beslutsprocess som 
garanterar ett medborgarinflytande i såväl översikts-
plane- som detaljplaneprocessen. 

När planer upprättas är ett av målen att alla som är 
berörda ska garanteras ett reellt inflytande. Planerings-
arbetet ska ske med öppenhet och insyn. I Plan- och 
bygglagen regleras frågor om medborgarinflytande.

om hur samrådet ska ske och vad det måste behandla 
skriver Boverket följande:

hur en bredare allmänhet informeras.

hur inkomna synpunkter ska behandlas. 

Vem som fattar beslut?

hur beslutet vinner laga kraft och sprids.









Väglagen
När det ska byggas en allmän väg ska det enligt vägla-
gen (1971:948) först göras en förstudie. Vid utarbetan-
det av förstudien ska enligt miljöbalken den som avser 
att bygga vägen, vanligen Vägverket, samråda med 
berörda länsstyrelser, kommuner och ideella fören-
ingar, vilka enligt sina stadgar har till ändamål att ta 
till vara naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt 
med den allmänhet som kan antas bli särskilt berörd. 
Barn och ungdom tillhör denna kategori. om projektet 
ska förtsätta görs sedan en vägutredning som mer nog-
grant analyserar och beskriver möjligheterna att lösa 
beskrivna problem.

Nästa steg i vägbyggnadsprocessen är att en arbetsplan 
upprättas. Den ska ange vilken mark som behöver tas i 
anspråk för att genomföra projektet. Planen ska också 
innehålla en sådan miljökonsekvensbeskrivning som 
regleras i miljöbalken. 

Vid utarbetandet av arbetsplanen ska samråd om vägens 
sträckning och utformning ske med berörda fastig-
hetsägare, myndigheter m.fl. I de fall projektet antas 
medföra en betydande miljöpåverkan, ska vägbyggaren 
– om det inte skett tidigare inom ramen för en särskild 
vägutredning – genomföra ett sådant utökat samråd 
med miljökonsekvensbedömning enligt miljöbalken 
(Unga är också medborgare, Boverket, 2000). 
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Vägen ska byggas med hänsyn till 
god trafikmiljö 
Alla som vidtar en åtgärd ska enligt miljöbalken skaffa 
sådan kunskap som behövs för att åtgärden inte ska 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller för miljön. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 
och naturresurslagen är det planeringens uppgift att 
åstadkomma goda sociala levnadsförhållanden och 
att medverka till en ändamålsenlig struktur av bebygg-
else, grönområden, kommunikationsleder och andra 
anläggningar. Bebyggelsemiljön ska utformas med 
hänsyn till behovet av god trafikmiljö. 

Enligt miljöbalken ska samråd ske med den allmänhet 
som särskilt kommer att beröras av ett vägbygge. I 
väglagen framhålls att man vid väghållning ska ta hän-
syn till enskilda intressen och till allmänna intressen, 
såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård m.m. Vid 
utformningen av ett vägförslag ska samråd ske med 
dem som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 

Miljökonsekvensbeskrivning – en 
samlad bedömning
Miljökonsekvensbeskrivning (MkB) ska upprättas om 
vissa skäl föreligger. Det gäller om planen medger en 
användning av mark eller av byggnader eller andra 
anläggningar som innebär en betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten 
och andra resurser. Miljökonsekvensbeskrivningen 
ska möjliggöra en samlad bedömning av en planerad 
anläggningsverksamhets- eller åtgärdsinverkan på 
miljön, hälsan och resurshushållningen. 

Samråd inom vägplaneringen
Samrådsförfarandet regleras i första hand av miljöbalken 
6 kap. 4 § och väglagen 14 a § VVFS 2001:18. Enligt 
VVFS 2001:18 21§ ska samrådet inledas tidigt i 
förstudieprocessen. Det är viktigt att samrådet ses 
som en process, som pågår under hela framtagandet 
av förstudien. Det finns vanligtvis behov av att ha 
flera kontakter med samrådsparterna under förstu-
dieskedet.

Syftet med samråd inom vägplaneringen är att skapa 
dialog med den berörda allmänheten, myndigheter, 
organisationer, näringsliv m.fl. för att existerande 
problem, behov och förväntningar ska bli kända. även 
förutsättningar, som restriktioner och värden i det ak-
tuella området, kan bli belysta. Under samråden kan 
också tänkbara lösningar diskuteras. 

resultatet av samråden ska redovisas i en samrådsre-
dogörelse, som sedan fogas till förstudien. I denna 
redovisas hur samråden har genomförts, de synpunk-
ter som framförts samt väghållningsmyndighetens 
bedömning och eventuella beaktande av synpunk-
terna (Vägverket, 2002:46). Samrådsredogörelsen för 
barnkonsekvensanalysen redovisas på samma sätt. 

Barnets bästa ska beaktas inom 
samhälls- och trafikplaneringen
Myndigheter, kommuner och landsting ska beakta och 
tillämpa barnkonventionen i sina verksamheter. Målsätt-
ningen är att konventionen och dess intentioner ska 
finnas med i allt beslutsfattande som rör barn. Barnets 
rättigheter som samhällsmedborgare och brukare ska 
stärkas. Barnets bästa ska beaktas inom samhälls- och 
trafikplaneringen. 

En viktig metod för att följa upp att barnets bästa beak-
tas vid alla åtgärder som rör barn, är de barnkonsekven-
sanalyser som regeringen anser bör bli obligatoriska 
i beslutsfattandet. även kommunala handlingsplaner 
syftar till att lyfta fram barnperspektivet i besluts-
fattandet. 
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Till förutsättningarna för att förbättra vägtransport-
systemet för barn hör att barnens kunskaper och er-
farenheter tas tillvara. Den information som barn ger 
kompletterar beslutsunderlaget. Vid alla beslut som rör 
barn ska man beakta barns rörelsefrihet, miljö, hälsa 
och säkerhet.

Enligt SoU 1997:116 ska barnet ses som en samhälls-
medborgare, en individ med rätt att själv formulera 
sina synpunkter. Det finns ingen nedre åldersgräns för 
när barn har rätt att delta och fritt uttrycka sina åsik-
ter. I en demokrati har alla medborgare rätt att delta i 
utformningen av samhället. Att öka och stärka barns 
och ungas inflytande är därför en kärnfråga för alla 

Den som tänker bygga en ny eller bygga om en väg ska samråda med dem som berörs. Syftet 
med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 
FN:s konvention om barns rättigheter ger barnen rätt att uttrycka sina åsikter i alla åtgärder 
som rör dem. Rätten till inflytande gäller även samhälls- och trafikplaneringen. Barnen ska 
ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i transportpolitiska frågor som rör dem, som t.ex. planä-
renden, utformningen av den yttre miljön, trafikmiljöåtgärder.

politikområden, men i synnerhet när det gäller barn-, 
ungdoms- och demokratifrågor (SoU 1997:116). 

Det centrala i yttrandefriheten är att kunna meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. 
Ju fler uttrycksformer som barn och unga behärskar 
desto mer varierad och nyanserad blir deras uttrycks-
förmåga och ju lättare blir det för dem att göra sina 
röster hörda. Barns behov av andra uttrycksmedel än 
tal och skrift är en fråga som fortfarande marginaliseras 
i diskussionen om lärande, inflytande, demokrati och 
yttrandefrihet (Prop. 1997/98:182).

regeringen har i demokratipropositionen 2001/02:80 
framhållit att en viktig förutsättning för att demokratin 

Barnen och yttranderätten
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ska vara hållbar är att den förankras bland barn och 
ungdomar samt att deras deltagande i samhället ut-
vecklas och uppmuntras. En prioriterad fråga framöver 
är således att utveckla metoder för att ta till vara och 
uppmuntra barns och ungas engagemang. Särskild 
tyngd bör också läggas vid att utveckla metoder för 
att förankra ett demokratiskt medvetande bland barn 
och unga.

Barnens bästa har ofta kommit i 
andra hand i trafik- och samhälls-
planering
Det är genom konventionen om barnets rättigheter 
som barnens egna åsikter börjat beaktas i trafik- och 
samhällsplaneringen. 

I Boverkets skrift Unga är också medborgare (2000) 
anger man att barn och ungdomar ska, enligt barn-
konventionen och  den lagstiftning som finns, vara 
delaktiga och utöva inflytande i olika samhällsfrågor. 
Men undersökningar visar att det är långt ifrån alltid 
som de vuxna ger barn och ungdomar det inflytande och 
medbestämmande, som de enligt lag har rätt till.

Barnkonventionen innebär ett nytt sätt att tänka för 
planerare liksom för andra vuxna. Det handlar i stor 
utsträckning om vuxnas attityder och kunskaper. 
Planerare och politiker behöver upptäcka vad barn 
och ungdomar kan tillföra planeringen och förstå att 
deras medverkan ger bättre kvalitet åt de kommunala 
planerna. 

De kommunala planerarna och politikerna har en 
nyckelroll för att ge barn och ungdomar möjlighet 
till inflytande i samhällsplaneringen. De behöver då 
möjligheter att skaffa sig kunskap om dagens unga, 
deras tankar värderingar, syn på rörlighet, säkerhet 
och andra frågor samt att skapa respekt och intresse 
för deras synsätt. 

Planerarna och politikerna behöver se vad barn och 
ungdomar kan tillföra planeringen och att deras med-
verkan kan ge bättre kvalitet åt de kommunala planerna 
(Boverket, 2000). 

Enligt Barnkommittén kan barns intressen ha svårt 
att göra sig gällande i den övergripande samhällspla-
neringen och barnets bästa ofta komma i andra hand 
i samhälls- och trafikplaneringen trots en ökad med-
vetenhet om barns behov och olycksfallsrisker (SoU 
1997:116). Barns och ungas intressen står ofta i ett 
motsatsförhållande till intressen hos starka grupper 

som har större möjligheter att föra fram sina krav och 
har makt att få sina intressen tillgodosedda. 

Möjlighet till inflytande saknas ofta för 
yngre barn
Barnombudsmannen (2002) anser att barns synpunkter 
och perspektiv saknas i frågor som rör fysisk planering. 
ofta saknas barns medverkan när det gäller problem 
och resurstilldelning vid beslut om konkreta åtgärder. 
Vuxna frågar sällan barnen om vad de anser behöver 
förändras i deras uppväxtvillkor.

Barnombudsmannens rapport På god väg? En studie 
av kommunernas arbete med barnkonventionen (2002) 
visar att de former för delaktighet som finns inom 
kommunerna huvudsakligen är inriktade på äldre barn 
och ungdomar. 

När det gäller de yngre barnen är det ytterst få kom-
muner som skapat former för inflytande eller hittat 
metoder som passar de yngre barnen. Barnombuds-
mannen anser att inflytande måste ses som en rättighet 
för alla barn. 

Enligt barnkonventionens artikel 12 har även yngre 
barn rätt till inflytande både som brukare och i den 
övergripande beslutsprocessen. Det är beslutfattarnas 
ansvar att utveckla metoder för att också yngre barn ska 
höras. Barnens åsikter ska självklart tillmätas betydelse 
i förhållande till ålder och mognad. 

Det kan vara svårt för vuxna att föreställa sig vad infly-
tande för yngre barn kan innebära, menar Barnombuds-
mannen, och framhåller att barn inte är låsta till vissa 
uttrycksmedel som vuxna ofta är. Det är naturligt för 
barn att förutom tal och skrift även uttrycka sig med, 
sång och dans, genom att göra bilder, fotografera och 
bygga modeller. 

Enligt Prop. 1997/98:182 har barnen rätt att använda 
olika slags uttrycksmedel och vuxna måste bjuda till 
för att tolka och förstå vad barnen menar. Pedagoger 
med utbildning inom olika konstnärliga uttryck och 
lek har en kompetens som bör tas tillvara. Pedagogen 
kan fungera som ett mellanled till politiker och andra 
vuxna utan att ta ifrån barnet rätten att själva få uttrycka 
sin mening.

Närmiljön rätt utnyttjad är kanske det bästa läromedlet 
för små barn. När det gäller barnens medverkan vid 
förändringar i den fysiska miljön visar aktuell forsk-
ning att en kombination av metoder leder till en god 
kunskap om vad barn anser är viktigt. Barnen tycker 
att studier i närmiljön är intressant och roligt om de får 
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fotografera och göra bilder och texter för att beskriva 
sina lekområden. Många exempel på detta finns doku-
menterade inom Vägverkets projekt Forska och lära i 
närsamhället där barn mellan 5 till 16 år deltog (källa: 
Barnombudsmannen, 2000).

Barns delaktighet genom direkt 
och indirekt demokrati 
Det är i skolan som det finns möjligheter att nå berörda 
barn för att genomföra en BkA. oavsett om barnen 
ger synpunkter som informanter t.ex. genom en en-
kätundersökning eller deltar med fördjupade studier i 
närsamhället kan pedagoger stödja dem under arbetets 
gång. De skolpolitiska målen ger stöd för samverkan 
och studier i närsamhället där barn får möjlighet att 
påverka och använda sin yttranderätt. 

Skolbarnens inflytande kan organiseras både genom 
direkt och indirekt demokrati. När elever och lärare 
i en klass bestämmer sig för att kartlägga skol- och 
fritidsvägar för att därefter i samarbete med trafikin-
genjören ge förslag till åtgärder sker detta inom ramen 
för direkt demokrati. 

När Vägverket söker samarbete med skolan genom 
representanter för elever är det en form av indirekt eller 
repesentantiv demokrati. Vägverket kan även samråda 
med närsamhällets föreningar.

Skolan har ett väl organiserat föreningsliv. Det finns 
klassråd och elevråd på alla skolor i Sverige. För varje 
klass i grundskolan finns ett klassråd. Det består av 
eleverna och deras klassföreståndare. 

klassrådet behandlar frågor om skolarbete och skol-
miljö samt andra för klassen gemensamma frågor som 
t.ex. skol- och fritidsvägar och miljön runt skolan. 
klassrådet behandlar också frågor som ska tas upp i 
andra konferenser där eleverna sitter med. 

Elevrådet består av representanter från de olika klas-
serna. Elevrådet för fram förslag från skolans elever och 
är en kanal till rektor, Hem- och skolaförening m.fl. 

En del skolor har miljöråd. Vidare finns olika former för 
föräldrainflytande genom Hem och skola- föreningar, 
föräldraråd etc. även samhällsföreningar, hembygds-
föreningar och vägföreningar kan stödja arbetet med 
barnkonsekvensanalyser. 

Längst erfarenhet av barns deltagande i trafik- och sam-
hällsplanering genom den representativa demokratin 
har man i Norge. Frågan aktualiserades redan under 
Barnaåret 1979. Under senare år har man aktivt utveck-
lat arbetsmetoder för barns inflytande och medverkan 
i samhällsplaneringen. I huvudsak har barn mellan 11- 
13 år och äldre deltagit i olika projekt genom skolans 
klass- och elevråd. 
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Studier i närsamhället där kommunen eller 
Vägverket tar initiativ
I många projekt tar kommunen eller Vägverket initia-
tiv och inbjuder barnen att genom representanter från 
elevråd eller ungdomsföreningar föra fram sina åsikter. 
Fördelarna med den formen av demokrati är att alla 
barn blir delaktiga genom klassrådet. Deras synpunkter 
förs vidare av de elever som sitter i elevrådet och vidare 
till rådslaget genom elevrådsrepresentanter. Nackde-
larna är att det är svårt särskilt för de yngre barnen att 
känna sig delaktiga i frågor som behandlas på avstånd 
både i tid och rum. Yngre barn behöver aktivt delta i 
verksamheten för att känna delaktighet och förstå vad 
frågan handlar om. Detta bekräftas i utvärderingar 
från Norge. Den angelägna kunskapsbildningen sker 
förmodligen mest hos representanterna. 

Barns och ungas inflytande och delaktighet i 
Porsgrunns kommun 
Porsgrunns kommun i Norge har sedan 1991 arbetat 
med att utveckla metoder för systematisk medverkan av 
barn och unga i samhällsplaneringen. kommunstyrel-
sen har en gång om året i ett rådhusmöte direktkontakter 
med barn och unga i förhandlingarna med de ansvariga 
politikerna i nämnderna och kommunalrådet. 

Porsgrunn har valt skolan som arena för arbetet. Skolan 
är en naturlig samlingsplats för alla barn och ungdo-
mar och den demokratiska fostran är en av skolans 
uppgifter. En så kallad arbetsbok har tagits fram för 
varje kommundel, där klassråden i varje skola har fått i 
uppdrag att tillsammans ge förslag på vad som behöver 
förändras i deras respektive närområde. Elevråden har 
till uppgift att sammanställa förslagen och prioritera 
önskemålen. Förslagen överlämnas på rådhusmötet.

Elevrådets uppgifter omfattar också närområdet kring 
skolan. Elevråden har även representation i ett gemen-
samt råd för elevråden i kommunens 32 skolor. Det 
gemensamma elevrådet, men även elevråden på varje 
skola, fungerar som remissinstanser för kommunala 
beslut. Varje skola utser elever från årskurserna 5 och 
8 som representanter. Anledningen till att man valt just 
dessa årskurser är att det blir en kontinuitet i arbetet 
eftersom de går kvar i samma skola även året därpå. 

I praktiken kan rådhusmötet påverka i stort sett alla 
frågor i kommunen från frågor om trafikplanering, till 
nya basketkorgar på skolgården. De frågor som stått i 
fokus är främst de som berört skolan och dess närmiljö. 
Exempel på ämnen som rådhusmötet behandlat och fått 
gehör för är: 

Trafiksignaler, övergångsställen, gång- och 
cykelvägar vid skolor och bostadsområden.

Upprustning av skolgårdar och lekparker samt 
nedläggning av outnyttjade lekplatser.

Basketkorgar och handbollsmål på skolgårdar.

Det gemensamma elevrådet har fört fram förslag som 
främst berör de äldre ungdomarna i kommunen. Exem-
pel på detta är Ungdomens hus och dess verksamhet, 
kommunikationer inom Porsgrunn samt till kultur- och 
fritidsutbudet i kommunen. Ett tydligt och konkret 
resultat av det systematiska inflytandearbetet är att det 
politiska engagemanget bland ungdomar har ökat under 
de senaste åren. De politiska ungdomsförbunden har 
fått fler medlemmar och ungdomarnas representation 
i kommunstyrelse och fullmäktige har stärkts (Fra 
Barnetråkk til Ungdomsting, 1997) . 

Barns delaktighet vid bedömning av alter-
nativa vägdragningar
I Norge har man i samband med vägdragningar ge-
nom landskapet gjort studier av barns rörelsemönster 
och viktiga platser som barnen använder. Avsikten är 
att få fram ett underlag för bedömning av alternativa 
vägdragningar och hur de olika alternativen påverkar 
barns och ungdomars vardagsliv. 

Skolbarnen i Vestfold kartlade områden för lek och 
fritidsaktiviteter
När den framtida sträckningen av E18 i Tönsberg, en 12 
km lång fyrfältig motorväg, utreddes deltog skolbarnen 
i klasserna 1-7 i Vestfolds kommun med att redovisa hur 
de använde omgivningen kring den framtida vägen. 

Barnen delades in i grupper.  Tio elever och två vuxna 
ingick i varje grupp. De vuxna instruerade barnen och 
följde arbetet samt ansvarade för att redovisningen på 
kartan blev riktig. Minst en av de vuxna skulle vara 
bekant med området. 

Grupperna sattes samman efter var man bodde så det 
blev grupper med en blandning av åldrar. Grupperna 
registrerade på kartor vilka områden som de använde 
för lek och fritidsaktiviteter. Man gjorde t.ex. skillnad 
på sommar- och vinteraktiviteter. Vägen till och från 
skolan och till lek och fritidsaktiviteter markerades. 
olika markeringar gjordes för olika typer av vägar. 
De vägar som upplevdes som farliga markerades med 
rött. 

redovisningarna anses vara viktiga eftersom de grun-
das på de ungas egna kunskaper. Barnen redovisade 









36 37

b
a

r
n

en
 o

c
h

 y
tt

r
a

n
d

er
ä

tt
en

endast sådant som baserades på deras egna erfarenheter. 
Förutom kartredovisningen skrev barnen kommenta-
rer om vilka som använde området, skillnader mellan 
pojkar och flickor, vad som var speciellt med just detta 
område, vid vilken tid det användes, om något borde 
åtgärdas i området och vilka områden som var viktiga 
att ta vara på i framtiden (Fra Barnetråkk til Ungdom-
sting, 1997). 

Studier i närsamhället med skolan som 
initiativtagare 
I de projekt där skolan fått stöd för att utveckla metoder 
för närsamhällsstudier har barnen kunnat utgå från sina 
erfarenheter och fått hjälp med att organisera dem av 
pedagogerna och av kommunens planerare. Att utgå 
från konkreta problem och önskemål är en fördel för 
barnen. Nackdelarna är att genom formen direkt de-
mokrati finns ingen garanti för att alla barn får ta del 
av gemensamma viktiga frågor. När initiativet kommer 
från enskilda klasser deltar sällan hela skolan.

De flesta utvecklingsarbeten om barns inflytande och 
delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen i Sverige 
har haft skolan som plattform. När barns deltagande 
i samhällsplaneringen initieras i skolan sker det mot 
bakgrund av skolans mål dvs. att barnen tillsammans 
med personal och föräldrar synar sin närmiljö, lär sig se 
brister/problem och beskriver dem. De undersöker, be-
arbetar och ger förslag till förbättringar. De söker kon-
takt med kommunens planerare via brev eller intervjuer 
och inleder samarbete. Barn och planerare diskuterar 
undersökningen och förslagen till åtgärder.

Vägverket gav under 90-talet stöd till ett stort antal 
skolor i landet för att genomföra utvecklingsarbete 
inom projektet Forska och lära i närsamhället. Skolorna 
arbetade tematiskt kring samhälle, trafik och miljö, förr, 
nu och i framtiden. 

Eleverna undersökte, bearbetade beskrev, och doku-
menterade sitt närsamhälle. De fick möjlighet att vara 
delaktiga och ha inflytande i planering, genomförande 
och utvärdering. Eleverna fick uttrycka och gestalta 
sina undersökningar i tal och skrift, bild, musik och 
drama etc. Den kollektiva språkproduktionen där 
barnen lärde av varandra var viktig (Vägverket och 
Skolverket, 2000).

Skolbarnen studerar trafikmiljön runt skolan 
På Skottorpsskolan i Laholm, som ligger intill Väg 16 
nära E6, arbetade skolbarnen för att förbättra trafikmil-
jön omkring skolan. Många ansåg att vägkorsningen 
intill skolan var svår att passera eftersom sikten var 

skymd. Man undrade också varför inte cykelbanan 
fortsatte över där järnvägen fanns.

Eleverna gjorde iakttagelser och utformade skisser och 
fotograferade. De beskrev problemen och formulerade 
förslag till förbättringar i bilder och modeller. När mo-
dellerna och åtgärdsförslagen var klara tog man kontakt 
med trafikingenjören för att diskutera problemen och 
förslagen. 

han erbjöd sig att skicka tydliga kartor över vägkors-
ningen där eleverna kunde pricka in sina förslag till 
åtgärder. Under tiden skulle man pröva att reducera 
bilisternas framkomlighet med vägbulor och flyttbara 
vägbommar. 

Eleverna tog reda på att det var Vägverket som ansva-
rade för den problematiska cykelvägen. De skrev ett 
brev till Vägverket.

Till Vägverket 
Vi har sett att ni gjort en gångväg vid gamla 
järnvägen i Skottorp. Cykelvägen tar plötsligt 
slut. Sen är det hög kant vid gamla järnvägen. 
Vi kan inte cykla upp för den kanten. Vi skulle 
vilja att ni ändrade på detta. Kommer cykel-
vägen att fortsätta ända fram till skolan? Vi är 
många på Skottorp som cyklar till skolan och 
vi skulle vilja att ni fortsätter med cykelbanan 
ända fram till skolan.

Hälsningar Martin, Jesper och Otto på Skot-
torps skola. 

Eftersom det pågick arbete inom järnvägsområdet just 
då, åtgärdades den höga kanten redan dagen efter. En 
cykelbana ända fram till skolan fanns med som ett 
önskemål när Strandvägen skulle göras om i framtiden 
(Gummesson M. och Gummesson M. 1998).

Barns delaktighet och medbestämmande 
– från två forskares utsiktspunkt
Intresset för barn som aktiva samhällsmedborgare har 
varit stort i Norge under 90-talet. En rad projekt har 
genomförts av olika politiska aktörer från både depar-
tement och kommuner. kommunen har merendels tagit 
initiativ för att få barnen delaktiga i någon form av 
formell (representativ) demokrati. Många av projekten 
har redovisats i rapporter.

Av rapporten Barnetråkk til Ungdomsting (1997) 
framgår att teman som ligger nära barnens vardag, 
som närmiljön, fritidsaktiviteter och skolsektorn har 
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gett störst möjlighet för barns självbestämmande och 
medbestämmande. 

Teman som gällt långsiktig samhällsplanering på kom-
munnivå har gett mer begränsande möjligheter. Beslut 
inom dessa områden fattas ofta genom ett representativt 
system där barn och unga vanligtvis inte deltar. här lig-
ger det emellertid en utmaning för att säkra att barnens 
synpunkter blir beaktade.

Att ge barn inflytande kräver tid och resurser
Forskaren Anne Trine kjörholt har sammanställt ett 
stort antal rapporter från försöks- och utvecklingsar-
beten om barns delaktighet och inflytande. 

Enligt Anne Trine kjörholt (1995) är det svårt för barn 
att komma till tals i församlingar där flertalet är vuxna. 
Där talar de vuxna som regel till andra vuxna på ett 
sätt som inte alltid är så lätt för barnen att förstå. De 
blir hämmade av att de inte tror sig kunna uttrycka sig 
lika bra som de vuxna.

De yngsta barnen, speciellt gruppen 10 år och yngre, 
gavs inte möjlighet att delta i projekten som de var 
organiserade och genomförda. Detta är viktigt att 
uppmärksamma i det fortsatta arbetet. Målen om barns 
aktiva deltagande är inte avgränsade till den äldre 
barngruppen. Att åldersgruppen från 14 år och uppåt 
är i majoritet av de åtgärder som igångsatts synliggör 
att det är vanskligt att lägga begreppet barn som grund 
för projekten, menar kjörholt. 

En realisering av barn som samhällsmedborgare med 
reellt inflytande förutsätter verksamheter av perma-
nent karaktär. Endast en ringa del av aktiviteterna 
har resulterat i en permanent verksamhet. om man 
inte säkrar att de många projekten utvecklas till mer 
permanenta ändringar blir intentionerna om barns rätt 
till aktivt deltagande och medverkan svåra att realisera 
(kjörholt 1995).

Medverkan och medbestämmande i utformningen 
av närmiljön 
I Trondheims kommun har man utvecklat ett projekt 
där man lagt särskild vikt vid att barn och unga får 
uttrycka sina önskemål om lokalsamhället och delta i 
utformningen av närmiljön. 

Forskaren roar Sundby, som utvärderat projektet, 
menar att för barn och ungdom är medverkan och 
medbestämmande viktigt. Det gäller inte bara för att 
det ger resultat i åtgärder och förändringar utan också 
att det som sker på vägen dit är av stor betydelse. 

Barn och ungdom som deltar i kommittéer och utskott, 
där åtgärder i närmiljön diskuteras, lär sig mötesrutiner, 
kommunal ärendegång, att skriva ansökningar osv. 

Barn som deltar i planeringen av en cykelväg eller en 
skolgård får ett annat förhållningssätt än om de får den 
fix och färdig. Barnen känner ansvar för verksamheten 
och närmiljön. Detta betyder att barnen respekterar de 
fysiska omgivningarna.

Genom att barnen får delta i diskussion och argumen-
tation ska deras åsikter och erfarenheter kunna påverka 
politiska beslut. Barnen lär sig att möta problem genom 
formella kanaler. Deltagande i elevråd, i politiska 
ungdomsorganisationer är uppfostran till demokrati  
(Sundby, 1986). 

Skolan är ett bra ställe för samråd. Där finns barnen och 
en pedagogisk expertis som kan leda undersökningar 
i närmiljön så att barnens kunskaper och erfarenheter 
kan tas tillvara. 

Barnen och personalen kan samråda med föräldrarna 
kring aktuella problem. De kan i samarbete med Väg-
verket analysera och diskutera åtgärder. Barnen får 
då tillfälle att utveckla insikter och förståelse och 
problemen blir mer allsidigt belysta. Skolan kan också 
fungera som en mötesplats för diskussioner mellan de 
vuxna i området. 

Barns delaktighet i närsamhället 
ger kvalitetsvinster 
Utredningen Unga är också medborgare (Boverket, 
2000) betonar vikten av att kommunen tar det över-
gripande ansvaret för barn och ungdomars deltagande 
i samhällsplaneringen. Utredningen konstaterar bl.a. 
att medborgaraktivitet och delaktighet inte är stor 
och frånvaron av barn och ungdomars deltagande är 
särskilt tydlig.

Ett förverkligande av barn och ungdomars inflytande 
i samhällsplaneringen måste växa fram genom en 
medveten, planerad och långsiktig process. Medbor-
garinflytande måste även utsträckas till att omfatta 
brukarmedverkan i samband med genomförandet av 
planer och i förvaltningen av den byggda miljön. 

Ett allmänt och självklart deltagande av barn och 
ungdomar i samhällsplaneringen kan uppnås först när 
planerare och politiker ser de kvalitetsvinster som just 
de ungas deltagande innebär (Boverket, 2000).
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Innehållet och omfattning är beroende av de problem 
och frågeställningar som projektet aktualiserar. Varför 
en åtgärd bedöms få eller inte få konsekvenser för barn  
och unga bör alltid motiveras.

Vägverkets strategiska planerare, projektledare, 
konsulter m.fl. har olika kompetenser. För att kunna 
belysa och analysera dessa frågeställningar behöver 
ofta kontakter och samverkan med fackkompetenser 
inom kommunen ske. 

En barnkonsekvensanalys (BKA) är en metod för att på ett systematiskt sätt belysa hur barn 
och unga påverkas av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder och utformningar som 
är de bästa för barn. Syftet med BKA är att få ett allsidigt beslutsunderlag vid planeringen av 
t.ex. ett vägprojekt. 

BKA ska användas i all planering och projektering av väg- och trafiklösningar som berör 
barn. Den ska bidra till att finna anpassade lösningar för barn. Under arbetet ska samråd med 
allmänhet och berörda barn ske. Möjligheter att samverka med elever, lärare och föräldrar bör 
tas till vara. 

Modell för barnkonsekvensanalys
Barnombudsmannen har utvecklat en modell för vad en 
barnkonsekvensanalys bör innehålla och hur man går 
tillväga. Barnkonventionens grundprinciper (artiklarna 
2, 3, 6, och 12) ger en generell vägledning. Förutsätt-
ningarna ges genom lagtexter, föreskrifter, riktlinjer 
och policy. En viktig del utgörs av en kunskapsgrund 
genom forskning, expertmedverkan, studier och 
kartläggningar inom området (Barnombudsmannen, 
2001). 
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Modellen är tänkt att utgöra ett underlag för en barn-
konsekvensanalys som kan anpassas till verksamhetens 
specifika frågeställningar. Vägverket har utvecklat 
modellen för Barnkonsekvensanalys i vägplanering. 
Arbetsprocessen för en barnkonsekvensanalys bör 
enligt Barnombudsmannen ske genom följande ru-
tiner: kartläggning, beskrivning, analys, prövning, 
utvärdering.

Kartläggning
kartläggningsprocessen startar med att ta reda på hur 
och var nödvändig kunskap kan inhämtas. kartlägg-
ningen ska visa vilka brukskvaliteter som finns i områ-
det sedda i ett barnperspektiv, dvs. vilka möjligheter till 
lek, utomhusaktiviteter, naturupplevelser m.m. som den 
omgivande miljön erbjuder barnen. Den ska visa hur 
barnen använder området som det aktuella vägavsnittet 
utgör en del av, var de leker, hur de rör sig i området 
och utmed vägen. 

Uppgifterna kan t.ex. handla om hur många barn som 
får gå eller cykla till skolan på egen hand och hur 
många som har sällskap av anhöriga eller skjutsas. 
kartläggningen ska visa på vilket sätt vägavsnittet på-
verkar tillgången till olika områden och verksamheter. 
Den ska också omfatta hur föräldrar upplever barnens 
situation och hur den påverkar föräldrarnas vardag. 
Under kartläggningsprocessen är det väsentligt att 
barnen deltar aktivt.

kartläggningen kan göras i samarbete med barnen, 
skolans personal, föräldrar och övriga som berörs. En 
viktig del av kartläggningen består av barnens egna 
undersökningar. Det är angeläget att barnen får tid och 
möjlighet att undersöka och dokumentera problemom-
rådet. Barnen kan beskriva vilka kvaliteter de ser i sin 
närmiljö, vilka naturområden de uppskattar. De kan 
beskriva var de leker och umgås, hur de använder sin 
utemiljö, var deras fritidsverksamheter finns och hur 
de tar sig fram på olika sätt. Barnen kan bearbeta och 
diskutera sina undersökningsresultat och visa på de 
problem och konflikter som finns mellan deras rörelse-
frihet och framkomligheten för motortrafiken. 

Beskrivning
Beskrivning innebär dokumentation av kartläggnings-
processen. Barnombudsmannen framhåller här vikten 
av att de berörda barnens synpunkter beskrivs och att 
det framgår på vilket sätt de har fått tillfälle att yttra 
sig. kartläggning och beskrivning dokumenteras och 
ligger till grund för analys, bedömning och beskrivning 
av konsekvenser. 

Analys av konsekvenser
I analysen klargörs motiven till förslagen och konse-
kvenserna av dessa. En viktig del av analysen är att 
beskriva hur barnkonventionens bestämmelser har 
beaktats.

I analysen redovisas hur olika tänkbara åtgärder på-
verkar eller kan påverka barn med avseende på deras 
möjligheter att på egen hand ta sig till skolan och andra 
aktiviteter. Analysen ska också visa hur de olika åtgär-
derna påverkar olyckrisker och otrygghet och barnens 
tillgång till natur- och friluftsområden. Vidare bör den 
visa hur åtgärderna påverkar föräldrarnas situation och 
indirekt barnens situation.

Analysen ska vidare visa hur barnens egna synpunkter 
beträffande konsekvenser har inhämtats och beaktats. 
Den ska visa vilka särskilda problem som kan vara för-
knippade med vissa åtgärder. Även intressekonflikter 
ska beskrivas och vilka ytterligare åtgärder som behö-
ver vidtas. Till sist ska anges vilka kostnader sådana 
åtgärder kommer att medföra och för vem.

Prövning av åtgärder och redovisning
Prövningen av åtgärder och redovisning innebär att 
man gör en samlad bedömning och redovisar det alter-
nativ eller variant av huvudåtgärd som är den bästa 
för de berörda barnen med avseende på rörelsefrihet, 
tillgänglighet, säkerhet och miljö. 

Det ska framgå vad ytterligare åtgärder kan innebära 
i förbättring. Prövningen ska ligga till grund för be-
slutet och redovisa utgångspunkterna i övergripande 
mål och riktlinjer, och i konventionen om barnets 
rättigheter samt vilken kunskap i övrigt som fungerat 
som underlag. 

Såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter ska beaktas. 
om andra intressen än barnens bästa har prioriterats 
ska analysen redovisa hur principen om barnets bästa 
har beaktats och motivera varför ett annat intresse har 
prioriterats. Bedömningen av vad som i en viss situa-
tion kan anses vara ett barns eller en grupp barns bästa 
ska göras av de vuxna som har ansvar för beslutet.

Utvärdering och uppföljning
Utvärderings- och uppföljningsfasen i ett förstudi-
eskede handlar om att följa upp och kontrollera om 
barnperspektivet och barnens perspektiv blivit be-
aktade. Det är betydelsefullt att de barn som berörs 
av beslutet får möjlighet att delta i utvärderingen. 
Barnkonsekvensanalysen kan presenteras muntligt, 
i text och bild, på utställning m.m. redovisningen 
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tillsammans med övriga projekteringshandlingar ger 
vägledning om: 

vad som är viktiga förhållanden och konse-
kvenser för barn,

redovisning och jämförelse av relevanta alter-
nativ,





hur barnets bästa och barnets yttranderätt en-
ligt barnkonventionen har tillgodosetts.

När förstudien är klar är det viktigt att barnperspektivet 
också fortsättningsvis beaktas i vägplaneringspro-
cessen. Barnkonsekvensanalysen ska ses som del i 
underlaget för det fortsatta arbetet. Det är också ange-
läget att barnen blir informerade om hur arbetet med 
vägprojektet fortskrider (Vägverket, 2003).



Modell för en barnkonsekvensanalys

Vägledning
Vägledning ges genom barnkonventionens grundprinciper 
2, 3, 6, 12 och 24 samt andra för barnkonsekvensanalysens 
aktuella artiklar i barnkonventionen.

Frågor som bör analyseras vid  
aktuellt förslag/beslut

hur påverkar förslaget barnen?

Vilka barn berörs av förslaget?

hur rör sig barnen i området?

Vilka problem finns i området?

Vilka intressekonflikter finns?

hur påverkar eller påverkas förslaget av andra 
faktorer?

hur har barnen inhämtat kunskap om för-
slaget?

Vilka synpunkter har de berörda barnen?

Hur upplever barn, föräldrar m.fl. situationen? 

Vilken hänsyn har tagits till de berörda barnens 
synpunkter?

Vilka kompenserande åtgärder behöver vid-
tas?

Vilka kostnader kan förslaget medföra och för 
vem?

























Utgångspunkter
Transportpolitiska mål
Övergripande samhällsmål
Lagstiftning
Vägverkets styrdokument

Kunskap
Vägtransportsystemets påver-
kan på barn 
olycksrisker
hälsorisker
Minskad rörelsefrihet
Utemiljöns betydelse för barns 
utveckling och lärande
Åtgärder i vägtransportsys-
temet
Metoder för barns inflytande
Intressekonflikter

Typ av analys och arbetsprocesser
1. kartläggning
2. Beskrivning
3. Analys av konsekvenser
4. Prövning av åtgärder och redovisning
5. Utvärdering

40 41
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Vägverket rekommenderar bl.a. med hänvisning till Väglagen att all projektering av väg-
byggnadsåtgärder ska föregås av en förstudie. Förstudien bör beskriva hur barnperspektivet 
beaktats under planeringsprocessen. Den ska även beskriva på vilket sätt de berörda barnen 
och företrädare för deras intressen har medverkat.

I handbok Förstudie (Vägverket 2002:46) ges en 
kortfattad beskrivning av de transportpolitiska målen 
och hur Vägverkets planering görs i olika skeden. I 
samband med strategisk planering, initierad av t.ex. 
långtidsplanläggning eller kommunal planering, be-
höver man genomföra tidiga studier. 

Förstudien är problemorienterad, beskriver förutsätt-
ningar och möjligheter. Den avgränsar området som 
ska analyseras, identifierar olika intressen och tänkbara 
konsekvenser. Den ska utgöra en grund för dialog med 
allmänheten och berörda myndigheter. 

Efter miljöbalkens införande har formellt krav om för-
studie med bl.a. tidigt samråd tillkommit. Därmed en-
gageras allmänheten i ett tidigt skede med risk för både 
onödig ängslan och hopp om snara förbättringar. 

Åtgärdsförslag från problemstudier kan ingå i strategisk 
planering och/eller utgöra underlag för förstudier. Detta 
kräver att tidiga studier genomförs på ett konstruktivt 
och kvalitetssäkrat sätt, enligt ”fyrstegsprincipen”, och 
dokumenteras väl. 

Den s.k. fyrstegsprincipen ligger till grund för hela 
planeringsprocessen och innebär i korthet att man 
systematiskt söker alternativ. 

Barnperspektivet i förstudien
Enligt handbok Förstudie är förstudien i huvudsak 
ett inventeringsskede inför den eventuellt fortsatta 
planerings- och projekteringsprocessen. Framtagan-
det av förstudien ska präglas av ett vidsynt och för-
utsättningslöst arbetssätt samt en öppen dialog med 

Förstudie och barnkonsekvensanalys
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myndigheter, organisationer, allmänheten (även barn) 
och näringsliv. 

Tonvikten ska ligga på att samla in och använda befint-
lig information, problembeskrivning utifrån denna samt 
på vilka mål som ska uppnås. Åtgärdsförslagen, deras 
effekter och konsekvenser berörs endast översiktligt 
och bearbetas vidare i det fortsatta arbetet. Eftersom 
barnens problem inte tidigare särskilt uppmärksammats 
kan den befintliga informationen behöva synas ur ett 
barnperspektiv och eventuellt kompletteras. 

När innehållet i ett vägprojekt utarbetas för att på bästa 
sätt lösa problem bör det finnas en bild av de behov 
och problem som är specifika för barn. Vid utarbe-
tande av projektmål är det viktigt att uppmärksamma 
mål som särskilt berör barn samt att i beskrivning av 
tänkbara åtgärder beakta barnens rätt till säkra och 
trygga miljöer. 

Syftet med en förstudie är bl.a. att:

skapa möjligheter till samråd, information och 
förankring och då även ta reda på och beakta 
berörda barns synpunkter,

ge en bild av de behov och problem som finns 
särskilt de behov/problem som är specifika för 
barn, 

beskriva viktiga värden/kvaliteter i området 
t.ex. även barnens lek- och naturområden, 

utarbeta mål för projektet och det fortsatta ar-
betet och då även beskriva de mål för projektet 
och det fortsatta arbetet som särskilt berör 
barn,

beskriva tänkbara åtgärder och ge förslag 
på lösningar samt vid beskrivningen beakta 
barnens rätt.











Fyrstegsprincipen

Fyrstegsprincipen bör ses som ett allmänt förhållningssätt i åtgärdsanalyser för vägtransportsystemet 
och inte som en strikt modell som skall tillämpas i något specifikt planeringsskede. 

De fyra stegen innebär att åtgärder ska analyseras i följande ordning: 

1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl 
transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra över 
transporter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel.

2.	Åtgärder	som	ger	effektivare	utnyttjande	av	befintligt	vägnät
omfattar insatser inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till väg-
transportsystemets olika komponenter för att använda befintligt vägnät effektivare, säkrare 
och miljövänligare.

3. Vägförbättringsåtgärder 
Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintligt sträckning till exempel trafik-
säkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder.

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
omfattar om - och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till exempel nya 
vägsträckningar.

Principen bygger på ett transportslagsövergripande synsätt, men hanterar i första hand brister och 
problem inom vägtransportsystemet. En grundtanke är att åtgärder utanför vägtransportsystemet 
kan minska behovet av vägtransporter och därmed behovet av åtgärder inom vägtransportsystemet. 
I ett första steg ska därför åtgärder utanför vägtransportsystemet prövas. Därefter handlar principen 
i stor utsträckning om analys av åtgärder inom vägtransportsystemet (Vägverket 2002:72).
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Moment som ingår i förstudiearbetet

Samråd med al lmänhet 
(även barn och föräldrar), 
näringsliv, länsstyrelse, kom-
mun, miljöorganisationer 
m.fl.

Planering av förstudien Uppläggning av (och inriktning 
för) förstudiearbetet.

Faktainsamling

Insamling av fakta om befintligt 
tillstånd, fastställande av vilka 
problem, behov och värden som 
finns i området?

Funktionsanalys

Analys av vad som fungerar bra 
och dåligt i nuvarande transport-
system, inklusive problem- och 
värdeanalys. 

Projektmål
Definition av de kvaliteter som 
skall uppnås vid lösning av ak-
tuella problem.

Tänkbara åtgärder

Analys av tänkbara åtgärder 
enlig fyrstegsprincipen och av 
vilka viktiga effekter och kon-
sekvenser som kan förväntas.

Riskhantering

Inventering av riskobjekt samt 
bedömning av konfliktpunkter 
mellan dessa och befintliga 
skyddsobjekt.

Måluppfyllelse och prioritering 
av åtgärder

Analys av hur väl de tänkbara 
åtgärderna uppfyller projekt-
målen samt en prioritering uti-
från denna. 

Beslut om betydande 
miljöpåverkan 

Länsstyrelsen beslutar om huru-
vida projektet kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.

Ställningstagande och infor-
mationsspridning

Väghållningsmyndighetens 
ställningstagande om projekt-
mål, typ av lösning samt  hur 
arbetet ska drivas vidare.
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Måluppfyllelse och prioritering av åtgärder
Att formulera tydliga mål ger möjlighet att i förstudiens 
slutskede ta fram mått eller indikatorer för hur målen 
bör följas upp. Mått för tillgänglighet för barn kan vara 
hur många barn som kan på egen hand ta sig till skola 
och fritidsaktiviteter.

Planering av förstudien
Vid planering av förstudien studeras inledningsvis 
Vägverkets strategiska planer, den nationella planen 
för vägtransportsystemet, den regionala planen, even-
tuella lokala planer samt andra strategiska dokument 
t.ex. miljö- och trafiksäkerhetsprogram, kollektivtra-
fikprogram, program för väginformatik, cykelprogram, 
policies och program för barn- respektive handikapps-
frågor, samt tidigare utredningar eller studier. Ett 
viktigt underlag för planeringen ur ett barnperspektiv 
är Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser, 
Vägverket 2003:37.

även ur ett barnperspektiv kan det t.ex. vara viktigt att 
syna utbyggnadsområden för bostäder, friluftsområden 
med mera. Information finns i översiktsplaner, detalj-
planer, områdesbestämmelser samt andra kommunala 
handlingar, som cykelprogram, trafiknätsanalyser med 
mera.

kontakt med myndigheter, organisationer, näringsliv 
och skola samt föreningsverksamhet ska helst ske i 
början av planeringen. 

Metodik och arbetsgång vid upprättande av en förstudie 
kan skilja sig åt väsentligt beroende på om projekten 
är små eller stora, enkla eller komplexa. Det kan röra 
sig om allt ifrån att förbättra tillgängligheten till kol-
lektivtrafiken med en bussficka på landsbygden till ett 
projekt i tätortsmiljö med många inblandade intres-
senter. om man bedömer att BkA inte behövs vid en 
vägförbättring är det angeläget att experterna ändå 
bedömer projektet utifrån ett barnperspektiv.

Enligt handbok Förstudie är det av största vikt att 
förstudien blir relevant i förhållande till de problem 
och frågeställningar som projektet aktualiserar. Därför 
är det viktigt att ansvarig för beställning respektive 
genomförande av förstudie har lämplig kompetens i 
förhållande till uppdragets karaktär och omfattning. 

För att kunna belysa och analysera de frågeställningar 
som tas upp i förstudien på ett bra sätt, måste vanligtvis 
flera fackkompetenser engageras. Det är viktigt att före-
trädare för barn deltar. Inom skol -, fritids-, kultur- och 
socialförvaltningarna finns expertkunskaper. 

orsaken till att en förstudie genomförs varierar. Det kan 
vara brister och problem som identifierats i Vägverkets 
strategier i nationell plan samt regionala och kommu-
nala planer. Förutom i planer kan andra brister, problem 
eller önskemål från kommuner, skolor och medborgare 
leda till att en förstudie genomförs. Det kan gälla säkra 
skol- och fritidsvägar, miljön runt skolan etc. 

Geografisk avgränsning
Förstudien ska klarlägga geografiska avgränsningar, 
dvs. områden som bedöms kunna beröras av tänkbara 
åtgärder, det s.k. förstudieområdet. även omgivande 
vägavsnitt kan ha brister och behöver därför ingå i för-
studieområdet. Genom att inventera barnens skolvägar 
och målpunkter som är av betydelse kan man bedöma 
hur många barn som på egen hand kan ta sig till och 
från skolan före och efter vägåtgärderna. 

Det finns en betydande kunskap om barnens upp-
växtmiljöer inom den kommunala förvaltningen. Den 
tekniska sektorn har kunskap om planeringsprinciper 
och tekniska lösningar, socialsektorn om den sociala 
planeringen och skolsektorn har kunskap om skolvägar, 
skolskjutsar m.m. 

Det är angeläget att se barnens dagliga skolresor i ett 
”hela resan-perspektiv” dvs. från bostaden till skolan. 
även barnens resor till fritidsaktiviteter och lekområ-
den är viktiga att inventera för att få en uppfattning om 
hur många barn som på egen hand kan ta sig till  fritids-
aktiviteter före och efter vägåtgärderna. Inventeringen 
av dessa områden kan med fördel ske i samarbete med 
kommun och skola. kultur- och fritidssektorn har kon-
takter med föreningar och lokala boendegrupper som 
arbetar med aktiviteter för barn i närmiljön.

Faktainsamling och probleminventering 
när det gäller barn
Vid faktainsamlingen måste man särskilt beakta skillna-
der mellan barns behov och andra oskyddade trafikan-
ters behov. hänsyn måste tas till barns förutsättningar 
och förmåga att klara trafiken som gående, cyklande 
och lekande i närområdet. Utformningen av den fysiska 
miljön har en avgörande betydelse för barnens hälsa 
och välbefinnande.

Ett problem kan vara att barn måste gå och cykla i 
körbanan, att de måste korsa en starkt trafikerad väg 
eller att de måste vänta på skolskjutsen i körbanan. Att 
formulera tydliga mål ger möjlighet att i förstudiens 
slutskede ta fram mått eller indikatorer för hur målen 
kan uppnås. Ett viktigt mått för tillgänglighet för barn 
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är hur många barn som på egen hand kan ta sig till 
skola och fritidsaktiviteter.

Vid problem med genomfartstrafik i ett mindre sam-
hälle är det viktigt att klargöra hur stor mängd barn 
som dagligen passerar ett övergångsställe eller som 
rör sig längs med vägen. om det rör sig om en längre 
vägsträcka måste man ta reda på hur många barn som 
stiger av och på eller väntar på bussen utefter vägen. 

huvudsyftet med inventeringarna i förstudieområdet 
är att dokumentera de förutsättningar i form av kva-
liteter och funktioner samt brister och problem som 
finns i området. Denna information ligger sedan till 
grund för bedömning av vad som ska åtgärdas, vilken 
hänsyn som behöver tas och vilka effekterna av olika 
åtgärder kan bli.

I dialogen med berörda intressenter är det viktigt att 
verkligen diskutera de kvaliteter och funktioner som 
finns samt varför det finns brister och problem, för 
att göra tillstånds- och problembilden så tydlig som 
möjligt. 

Faktainsamlingen ska anpassas till förstudiens omfatt-
ning och koncentreras på de problem, behov och värden 
som finns i området. Endast det som är relevant för 
aktuell förstudie samlas in. I förstudien ingår normalt 
endast insamling av befintliga data. Om tidigare ingen 
särskild hänsyn till barn tagits kan ytterligare invente-
ringar vara nödvändiga.

Faktainsamlingen ska gälla både befintlig väg och det 
aktuella förstudieområdet. Data ligger sedan till grund 
för redovisningen av de befintliga förhållandena och 
vissa delar av funktionsanalysen. 

Det är värdefullt att använda information om folkmäng-
der, åldersfördelning, typ av bebyggelse som bostäder, 
skolor, sjukhus, fritidshus, friluftsanläggningar, lekom-
råden och grönområden m.m. 

Det är viktigt att ur ett barnperspektiv ta fram fakta om 
skolan: beskrivning av skolan, antal barn i olika åldrar, 
infarter och utfarter, av- och påstigningsplatser för re-
sande barn, prognoser för barnantal de närmaste åren, 
beskrivning av miljön runt skolan, karta över skolupp-
tagningsområdet, kommunens planer för skolan. För 
underlagsmaterial och samråd kan kontakter tas t.ex. 
med, kommunen och Statistiska Centralbyrån.

Tänkbara målpunkter för barn kan vara skolor, daghem, 
bostäder, affärer, busshållplatser, fritidsanläggningar 
lekområden och grönområden etc. Det är inte alltid 

givet hur barns rörelsemönster ser ut. Därför bör detta 
tas upp vid samrådstillfällen.

Barn som går, cyklar och åker kollektivtrafik
Barn som gående och cyklister är de trafikantgrupper 
som är mest utsatta i trafiken. Bedömningar, informa-
tion om kvaliteten hos befintliga gång- och cykelstråk, 
och av- och påstigningsplatser för skolskjutsbarnen 
behövs ofta både för projektet och för att bedöma ef-
fekter. Inventeringen bör göras mot bakgrund av barnen 
verkliga behov, och i ett ”hela resan-perspektiv”. 

I Handbok Förstudie finns följande förteckning av frå-
gor på s. 15-16 som vid inventering av kollektivtrafiken 
kan användas som stöd.

Vilka järnvägs- och busslinjer försörjer områ-
det?

Finns det någon skolskjuts?

Finns resecentra eller andra funktionella plat-
ser för byte av färdmedel?

hur är möjligheterna att ta sig till och från 
hållplatser, stationer, resecentra?

Finns barriärer vad avser tillgänglighet för 
buss och resenärer?

Vilken trafiksäkerhet har bussresenärerna 
avseende t.ex. hållplatsstandard och GC-vägar 
till hållplatserna? (Detta gäller i synnerhet 
barn som har många på- och avstigningsplat-
ser utefter vägar som saknar hållplatsficka.)

hur stort är antalet resenärer?

Vilken turtäthet finns?

Finns framtida planer för t.ex. turtäthet, linje-
dragning och hållplatser?

Finns samordnade anläggningar för samåkning 
och kollektivtrafik, t.ex. parkeringsplatser i 
anslutning till hållplatser, stationer och rese-
centra? (Det finns anledning att undersöka 
om på- och avstigningsplatser vid skolan är 
trafiksäkra.) 

Finns möjlighet att ändra linjedragningen till 
säkrare trafikmiljöer? 

För underlagsmaterial och samråd tas förslagsvis 
kontakter med trafikhuvudmän som ansvarar för lokal 
och regional buss- eller tågtrafik, skolor (skolskjutsar), 
kommuner med flera. Vägverkets regionkontor kan 
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också vägleda beträffande kontaktpersoner inom kol-
lektivtrafiken.

Barn som oskyddade trafikanter
Med oskyddade trafikanter avses de trafikantgrupper 
som är mest utsatta och oskyddade i trafiken, såsom 
gång- och cykeltrafikanter, barn, äldre och funktions-
hindrade personer. Oskyddade trafikanter använder sig 
oftare än andra grupper i samhället av kollektivtrafiken. 
Det är därför viktigt att analysera eventuella problem 
med kollektivtrafik och oskyddade trafikanter integre-
rat. I inventeringsskedet undersöks förslagsvis:

befintliga GC-stråk, deras korsningsstandard 
och anslutningar till kollektivtrafik,

start- och målpunkter för GC-trafik inom influ-
ensområdet, t.ex. skolor och centrumbildning, 
på landsbygd även bebodda fastigheter och 
deras anslutning till vägen, bystugor, affärer, 
badplatser etc.

brister i GC-systemet för oskyddade och funk-
tionshindrade trafikanter. Är säkerheten och 
tryggheten i systemen tillräckligt hög?

För att få relevant information om ovanstående är det 
viktigt att samråda med dem som blir direkt berörda 
av projektet, t.ex. lärare, barn och föräldrar i den skola 
som berörs av ett projekt. Följande organisationer kan 
också kontaktas för att få underlagsmaterial och för 
samråd.

Kommuner – arbetar med exempelvis tillgäng-
lighetsprogram och trafiknätsanalyser där de 
redovisar sin syn på tillgänglighetens bety-
delse. Ett sådant program kan utgöra underlag 
redan i en förstudie.

Trafikhuvudmän – ansvarar för den lokala och 
regionala linjetrafiken i respektive län. Övriga 
viktiga aktörer är t.ex. andra trafikverk, Bover-
ket, enskilda väghållare, intresseorganisationer 
och gymnasieskolor (handbok Förstudie).

Säkerhet i trafiken
Faktainsamlingen syftar i första hand till att beskriva 
vägens säkerhetsstandard. resultat från djupstudier 
är viktiga för att identifiera och förstå vilka faktorer 
i vägens miljö som har avgörande betydelse för sä-
kerhetsstandarden. Officiell statistik: trafikrisker och 
olyckor saknas kring barns skol- och fritidsvägar. 
Sådana studier kan barn och föräldrar genomföra.











Det är också viktigt att samla in olycksstatistik, olyckor 
och olyckstillbud, polisens trafikmålsanteckningar (om 
möjligt) samt annat underlag som kan finnas tillgängligt 
för den aktuella vägen. Lokala undersökningar från 
barn och föräldrar är viktiga. även sjukhusstatistik 
och statistik från vårdcentralen kan ge värdefull kun-
skap. Vid denna insamling av fakta är det viktigt att 
fokusera på skadornas art och inte enbart på orsaker 
till olyckor. 

Uppföljning
”Efter genomförd byggnation bör projektets målupp-
fyllelse kontrolleras. En relevant uppföljning, som kan 
behöva sträcka sig över flera år, behöver därför genom-
föras. Den ska ge svar på om åtgärderna verkligen lett 
till att projektmålen uppfylls, och därmed bidragit till 
uppfyllande av de transportpolitiska målen.” (Handbok 
Förstudie, s. 51)

Källor 
handbok Förstudie, 2002:46.

Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser, 
2003:37.
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Jag går till skolan två dagar i veckan, dom andra dagarna åker jag bil med mamma för hon ska 
ändå till jobbet. Jag går och hämtar min kompis Malin innan jag går. Ibland går vi vid stora 
vägen, annars går vi på ”innervägen”. Ibland på sommaren går jag och mina kompisar till 
Oxön och badar vid en strand. Men det är ganska äckligt vatten där så det är sällan vi badar 
där. När jag gick i ettan så följde alltid min mamma mig till skolan. I tvåan så följde hon mig 
ibland. (Min skolväg av Petra Alinder, Kyrkskolan i Ängsvik) 

Det är betydelsefullt ur barnens perspektiv att berörda 
barn får bidra med sina kunskaper inom BkA. Begrep-
pet barns perspektiv kan då innebära att barnen beskri-
ver hur de uppfattar sina skol- och fritidsvägar, lekmil-
jöer etc. Det är barnen som har erfarenheter och bäst 
känner till de förhållanden som råder under de dagliga 
resorna till och från skolan och fritidsverksamheterna. 
Det är barnen som i detalj vet hur utemiljön fungerar. 
Det är därför viktigt att myndigheterna beaktar deras 
synpunkter. 

Barn deltar i en enkätundersökning
Det finns fördelar och nackdelar med olika typer av 
undersökningsmetoder där barn deltar. olika meto-

der passar vid olika tillfällen, skriver forskaren Jan 
kampman (1998) som gjort en sammanställning av 
olika forskningsmetoder kring barnperspektiv och barn 
som informanter. 

Enligt kampman var det mer vanligt förr att använda 
frågeformulär vid undersökningar med barn. I takt 
med att man numera ser barn som viktiga informanter 
är man mer restriktiv med detta sätt att samla data. 
Frågeformulär har en karaktär av slutenhet och förut-
bestämdhet som kan få till följd att det inte är barnens 
egna tankar och upplevelser som redovisas utan det 
blir istället vad barnen tror att de vuxna förväntar sig 
att de ska svara.

Undersökningsmetoder där barn deltar
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Det ligger en begränsning i denna informationsinsam-
ling vilket dock inte betyder att man inte kan använda 
den. Man kan på förhand göra klart såväl vad man 
innehållsmässigt försöker fånga och vilka felkällor som 
kan finnas i en sådan informationsform samt vilka andra 
metoder den ska kombineras med (kampman, 1998).

En resvaneundersökning om skol- och 
fritidsvägarna
Att inledningsvis i en BkA genomföra en enkätun-
dersökning kan ge en översiktlig bild av de berörda 
barnens resvanor. Den kan utformas på olika sätt och 
även kombineras med andra undersökningsmetoder. 
Frågeformulär från tidigare genomförda BkA kan ge 
underlag för en sådan undersökning

Ett frågeformulär som i huvudsak innehåller slutna 
frågor om barnens resor som gående och cyklande och 
som passagerare i bil och buss är enklast att besvara och 
redovisa. Varje klass kan besvara frågorna under lära-
rens ledning. klasserna kan räkna samman och redovisa 
resultatet. Barnens synpunkter i s.k. öppna frågor kan 
behandlas med andra undersökningsmetoder. 

Det kan vara svårt för ett yngre barn att begripa hur 
man besvarar frågorna om det bara delas ut ett formulär 
med bifogade anvisningar. Ett sätt att göra frågorna 
mer användarvänliga är att låta barnen delta i utform-
ningen av dem. Man kan samtala om vad resultatet 
ska användas till och vad skolan ska bidra med genom 
barnkonsekvensanalysen. 

Barnen blir också mer delaktiga när de får ge synpunk-
ter och de får då större möjlighet att förstå frågorna. 
En fördel är också att barnen kan besvara frågorna på 
skoltiden när läraren finns tillhands för att förklara. 
Svarsfrekvensen blir högre. Barnen kan ge viktig in-
formation om sina resvanor. 

Formuläret  om skolvägen på nästa sida är hämtat från 
GIS-projektet (Gummesson, 2001). Frågorna besvara-
des av skolbarn mellan 7-11 år.

Föräldrar och barn kan rita in skolvägarna 
tillsammans
Ett alternativ till att barnen själva ritar in sina skol-
vägar på en karta kan vara att föräldrar och barn ritar 
in skolvägarna tillsammans. De markerar farliga och 
trevliga platser efter anvisningarna. 

Ytterligare ett sätt är att barn och förälder med hjälp 
av var sin karta över området markerar farliga ställen 
under en gemensam promenad på skolvägen. Då kan 
förälder och barn samtidigt uppmärksamma fenomen 
och händelser utefter skolvägen. De kan likväl ha olika 
uppfattningar och upplevelse av den. De kan jämföra 
sina markeringar på kartorna och sina svar på frågorna. 
Med hjälp av kamera och skissblock kan de skaffa sig 
minnesbilder. Meningen är att barnen ska upptäcka nya 
saker på sin skolväg. 

En tredje möjlighet är att barn och föräldrar även får en 
karta där de kan pricka in vägen till barnens fritidsakti-
viteter. De något äldre eleverna kan göra kartläggningar 

av olika fritidsverksamheter och markera 
på karta. Elever som bor nära varandra kan 
bilda grupper. 

även platser för lekområden kan vara vik-
tiga att kartlägga. Vägen till platserna kan 
utgöra ett stort hinder t.ex. när man måste 
passera en trafikfarlig väg. På en del ställen 
har barn och föräldrar gjort kartläggningen 
tillsammans. Grupperna med barn och 
föräldrar sattes samman efter var de bodde. 
De markerade på kartan vilka områden som 
barnen använde för lek och fritid.  

En väggkarta ger en översikt
Likheter och olikheter kan tas upp i en redo-
visning i klasserna. En väggkarta där man 
markerar farliga ställen kan ge en översikt 
och sammanhang. kartan kan komplette-
ras med synpunkter och motiveringar om 
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1. Jag är pojke ______  Jag är flicka ______ 

2.  Jag går i __________åk

3.  Min gatuadress är:________________________

4.  Så här tar jag mig till skolan. kryssa för.

Går
Cyklar
Åker bil
Åker skolskjuts









Hur föräldrar och barn markerar på kartan

 

 

 På kartan fyller Du i den väg Du reser, går eller cyklar mellan bostaden och skolan. här kan Du också mar-
kera om det finns platser som känns särskilt trafikfarliga.

rita in den väg du går till hållplatsen, om du åker skolskjuts på karta 2.

rita in den väg skolbussen kör till skolan på karta 2.

Om du går eller cyklar:

5.  rita in på kartan med en blå linje den väg Du brukar gå eller cykla till skolan.

6.  rita in på kartan med en röd linje den väg Du brukar gå eller cykla hem från skolan.

7.  om det händer att Du väljer en annan väg hem från skolan rita in med en streckad röd linje den eller de 
vägar du då går eller cyklar.

8.  Rita ett kryss vid de platser Du tycker att trafiken är farlig eller där du är rädd.

9.  rita en ring vid den eller de platser Du tycker är trevliga.

10.  har du varit med om någon olycka på väg till eller från skolan/fritidsaktiviteter?

11.  hur färdades du då?

12.  Markera med en triangel var denna olycka ägde rum.

Om du åker skolskjuts

13.  Måste Du gå på körbanan för att komma till skolbussen?

14.  Finns det en hållplats där Du står och väntar på bussen?
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varför klassen anser de markerade platserna som far-
liga. kommentarerna placeras runt kartan.

På föräldramötet kan grupper av föräldrar till barn med 
samma skolväg diskutera, reflektera och prioritera åt-
gärder tillsammans med sina barn med väggkartor som 
underlag. Därför behöver en enkätundersökning inte 
enbart gälla information. Den kan leda till ett aktivt del-
tagande och inflytande för både föräldrar och barn. 

I de fall beskrivningarna av skolvägen har genomförts 
i samband med att förälder och barn gått eller cyklat 
och gjort iakttagelser utefter skolvägen har svaren blivit 
mer tillförlitliga. De yngre barnen är beroende av den 
konkreta situationen. Det är lättare att beskriva den 
farliga platsen på ort och ställe. Det är inte självklart 
att alla föräldrar känner till de risker som barn utsätts 
för när de går eller cyklar till skolan. 

Barn, föräldrar och experter kan ha olika uppfattningar. 
Det händer att barnen uppger farliga platser som inte 
experterna i trafiknätsanalysen noterat. När experter, 
barn och föräldrar uppfattar risker på olika sätt krävs 
att man träffas och tillsammans reder ut problemen.

En skolvägsundersökning kan bearbetas inom klas-
sernas eller arbetsenhetens ram. Sammanställningen av 
resultatet från klassernas undersökningar kan föras upp 
på någon allmän plats i skolan. För lärare och elever 
är det viktigt att deltagandet i barnkonsekvensarbetet 
kan ingå som en del i skolans verksamhet. Vinsterna 
för skolan med att delta i BkA är det expertstöd Väg-
verket kan ge samt att det finns möjlighet att få säkrare 
skolvägar.

Barnen kan informera om skolvägsolyckor

Polisrapporterade olyckor
Den officiella statistiken, som bygger på polisanmälda 
trafikolyckor ger ingen sann bild av hur många olyckor 
som verkligen inträffar. Särskilt när det gäller olyckor 
med cyklande och gående barn har den officiella sta-
tistiken stora brister. Det verkliga antalet olyckor är 
mycket större än vad statistiken anger. Singelolyckor 
med cyklister kommer sällan till polisens kännedom. 

Sjukhusens statistik ger fullständigare kunskaper
På en del orter har man en sjukhusbaserad registrering 
av olyckor med särskild inriktning mot trafiksäkerheten 
för gående och cyklister. Av registreringen framgår 
att av de trafikolycksfall, som drabbar barn i åldrarna 
7–15 år, kommer endast 40 procent och för barn under 
7 år kommer endast 7 procent med bland de polisrap-

porterade olyckorna. Undersökningarna sker i ett 
samarbete mellan sjukvården och stadsbyggnadskon-
toret. Syftet är att förse trafikplaneavdelningen med 
tillförlitliga uppgifter om var, när och hur olyckorna 
sker. Meningen är att resultaten ska ge underlag för 
prioriteringen av trafiksäkerhetsåtgärder i kommunen 
(Ur Strada, databas).

Som underlag för analys och åtgärdsprogram inom 
kommunen ger den officiella statistiken en begränsad 
information. Det krävs undersökningar av de lokala 
trafiksäkerhetsförhållandena på ort och ställe. 

Trafikolyckor på skol- och fritidsvägarna
För att få en fullständigare bild av skolbarnens trafik-
säkerhetsförhållanden kan elever och lärare i samband 
med BkA kartlägga olyckor och olyckstillbud på skol- 
och fritidsvägarna. Genom att besvara ett frågeformulär 
kan eleverna ange om de varit med om någon trafiko-
lycka eller olyckstillbud och i så fall var och när samt 
typ av tillbud eller olycka.

Intervjuer där barn är medforskare
När man anlitar barn som informanter är barnintervjun 
den mest använda metoden. Det är emellertid först 
under senare år som man mera systematiskt utvecklat 
överväganden om vilka särskilda metodiska möjlig-
heter och svårigheter som finns. Det är tydligt att det 
ökade intresset för barnperspektiv sätter barnintervjun 
på dagordningen inom barnforskningen (kampman, 
1998). om man utgår från att mer överordnat se på 
barnintervjun som metod kan man särskilja fyra di-
mensioner:

Strukturerade, semistrukturerade, ostrukture-
rade och öppna intervjuer med flytande över-
gångar,

antalet intervjupersoner,

direkt intervju eller telefonintervju,

engångsintervju och intervjuer över en längre 
period (kampman, 1998).

Intervjuer med barn kräver stor öppenhet i samtalet 
skriver Birgitta Qvarsell (1989) och ställer frågan: hur 
förhåller det sig med olika slag av samtal när det gäller 
barnen och deras värld och villkor? Samtal kan vara i 
olika hög grad kommunikativa eller dialogiska. 

Vi rör oss i en skala från renodlade förhörstekniker, där 
intervjuaren ställer fastställda frågor som den intervjua-
de förväntas ge tämligen entydiga svar på, till utpräglat 
dialogiska samtal. Samtalen kan ha förhörskaraktär 

1.

2.

3.

4.
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eller inriktas på att konstruktivt använda perspektiv-
skillnader i erfarenhetsutbyte (Qvarsell, 1989). 

Intervjuer där barn berättar om skolvägen
Sjøberg & Nett (1968), beskriver vissa intervjuer där 
man diskuterar ett ämne tämligen fritt, andra där inter-
vjupersonerna är nyckelpersoner och speciellt sakkun-
niga om det område som samtalet handlar om. Både 
dessa slag av intervjuer innebär att intervjupersonerna 
engageras i ett samtal som något slags medforskare. 
Erfarenhet visar att intervjuer med två barn som t.ex. 
går samma skolväg blir friare när de hjälps åt att berätta. 
Barnen inspirerar varandra. 

resultatet från enkätundersökningen kan ge utgångs-
punkt till intervjuer (samtal) med barn som  t.ex. upp-
ger många farligheter utefter skolvägen. Det kan vara 
barn som cyklar på 90-väg eller 6 åringar som måste 
korsa en starkt trafikerad vägbana för att komma till 
skolbussen.

Inventering av lek- och naturområ-
den
Forskaren Maria kylin har i sin doktorsavhandling 
Från koja till plan (2004) haft barnperspektiv  på 
utemiljön som utgångspunkt för sitt forskningsarbete. 
Reflektioner kring vad ”barns perspektiv”samt ett 
”barnperspektiv på utemiljön” innebär har successivt 
utvecklats. 

Utifrån barns perspektiv har frågor om hur barn själva 
uppfattar utemiljön stått i focus. kylin ger exempel på 
frågor som: hur uttrycker sig barn själva i relation till 
rummet? Hur ser världen ut ur barns synvinkel – vad 
ser, hör, upplever och känner de.

Det första delen av avhandlingen som behandlar forsk-
ning och praktisk erfarenhet tar upp att upplevelser i 
utemiljön, är viktiga för vår utveckling och förståelse av 
världen. Det är genom lek och egna aktiviteter som barn 
utvecklar ett reflekterat och medvetet förhållningssätt 
till världen. Upplevelser i utemiljön är viktiga för barns 
utveckling och förståelse av världen. Deras identitet 
och begreppsbildning färgas av utemiljön.

För barn som grupp i planeringssammanhang gäller 
vanligen att garantera säkra skol- och fritidsvägar och 
säkra skolgårdar. Det är miljöer som ofta är avskilda 
från övrig urban utemiljö. Man kan ställa frågan hur 
barns erfarenheter av hela den urbana utemiljön kan 
tas tillvara (kylin, 2004).

För att fånga så många infallsvinklar som möjligt och 
för att upptäcka vilka platser, upplevelser och erfaren-
heter som är viktiga för barn använder Maria kylin en 
kombination av tekniker. 

Följande metoder används för att fördjupa förståelsen 
för barns perspektiv på utemiljön:

Intervjuer under rundvandringar. 

Uppsatsskrivning.

Fältarbete med dokumentation av kojor.

Fyra grupper barn, två i varje grupp följdes genom 
rundvandringar på deras platser i utemiljön. Barnen 
kunde känna stöd i varandra och intervjuaren hade 
inte ett stort övertag. I alla grupperna utgick man från 
barnens skolväg och skolan.

Genom rundvandringar med fokus på barnens egna 
platser, barns uppsatser, och dokumentation av kojor 
och intervjuer med barn utvecklades frågeställningar 
kring barns användning och erfarenheter av utemiljön. 
Dessa jämfördes med de problemställningar, insikter 
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och värderingar som planerare har om barnmiljöer 
(kylin, 2004.)

En jämförelse kan göras med hur man i en barnkonsek-
vensanalys inom vägplaneringen inventerar miljön ur 
ett barnperspektiv och ur barnens perspektiv.

Barns erfarenheter en viktig del i barnkon-
sekvensanalysen 
Studier har visat att barnintervjuer med rundvandringar 
är en av de säkraste metoderna för att lokalisera plat-
ser som barn värdesätter för utforskning och fysiska 
aktiviteter. kylin valde 11-åringar eftersom hon anser 
att utemiljön spelar större roll i den åldern. Barn i den 
åldern är verbala och pratsamma vilket underlättar 
intervjun. Barn i den åldern börjar röra sig i vidare 
cirklar från hemmet.

kylin använde sig av en ostrukturerad samtalsform 
där diskussionen med barnen kretsade runt ett antal 
ledfrågor. Det hade den fördelen att barnen fritt kunde 
berätta vad de var intresserade av och associerade till 
samtidigt som den röda tråden kunde hållas. Inter-
vjuerna och rundvandringarna dokumenterades med 
bandinspelning och fotografier.

Intervjuerna rörde sig kring tre huvudfrågor. Var är 
barnen? Vad gör barnen där och hur gör de det? Vad 
är det som karaktäriserar dessa platser?

Barn talar om utemiljön i en detaljerad skala kopplad 
till upplevelser som uppnås genom aktiviteter och allt 
som man kan göra där. De beskriver de egna platserna 
och de egna påhittade lekarna. Översikts- och detalj-
planer speglar inte barnperspektivet i den mening att 
hänsyn tas till barns egna platser (kylin, 2002).

Vilken metod passar bäst?
Vilken metod som bör väljas beror på vilket slag av 
kunskap man önskar. En klar precisering av vad man 
önskar veta gör det lättare att begränsa omfånget av 
kartläggningen. Ett oklart mål kan leda till att man 
samlar in allt för mycket upplysningar, också sådana 
som man inte har någon användning för. Ett omfångs-
rikt material är svårare att hantera och kräver lång tid 
att bearbeta. Val av metod och omfång hänger samman 
med både område, tema och resurser. Generellt gäller 
att metoder som intervjuer, samtal och frågeformulär 
är mycket dyrare och mer tidskrävande än att använda 
barnens uppsatser och teckningar (kampman, 1998).

Uppsatser kombinerat med inter-
vjuer
I många undersökningar använder man en kombination 
av olika typer av datainsamling. olika typer av infor-
mationsinhämtning kan ge en mer mångsidig bild av 
studieområdet. Forskaren Ann Skantze har genomfört 
undersökningar om vad skolhuset betyder för barnen 
och om förorten Skarpnäck (Skantze 1989, 1996). De 
skolbarn som deltog i undersökningen skrev inled-
ningsvis en uppsats om sin skolmiljö alternativt sin 
närmiljö. Efter genomläsningen av beskrivningarna 
intervjuades några barn som tagit upp för undersök-
ningen intressanta teman. 

Att kombinera flera olika tekniker för att bredda 
underlaget för tolkning av undersökningarna kallas 
triangulering. Metodtriangulering betyder att man an-
vänder flera metoder men det kan också betyda att en 
och samma metod kan användas på flera fenomen för 
jämförelsens skull (Lökken & Söbstad, 1995).

På liknande sätt kan skolbarn som deltar i undersök-
ningar inom BkA skriva uppsatser om skolvägen och 
skolskjutsresan. Inledningsvis kan lärare och elever 
samtala om hur barnen ser och uppfattar sin skolväg 
och på vilka sätt barnen använder sin skolväg. Några 
frågor på tavlan kan inspirera barnen. 

Skriva en uppsats om Min skolväg
Exempel på frågor inför uppsats om skolvägen (45-60 
minuter)

Beskriv din skolväg. 

Berätta en händelse du särskilt kommer ihåg.

Berätta om några ställen på vägen där du 
brukar stanna till, vad du tycker om dem och 
varför.

Skriv om några farliga ställen och om något 
du skulle vilja förändra och förbättra på skol-
vägen.

Efter bearbetningen av uppsatserna kan några av de 
elever som skrivit om intressanta företeelser inter-
vjuas. 

Barnen kan berätta
Inom projektet Forska och lära i närsamhället beskrev 
barnen skolvägen med kartor, bilder och texter. 
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Synd att inte trottoaren är plo-
gad på min skolväg
Jag går över en liten kulle där 
det finns mycket snö. Kråkorna 
kraxar inne i skogen. Jag går över 
en snödriva och får snö i skorna. 
Jag får gå på kanten intill vägen 
för trottoaren är full med snö. 
Synd att inte trottoaren är plogad. 
Jag går över en snödriva till och 
ut på en väg där det finns hus på 
båda sidor, över en parkering med 
garage på båda sidor och uppför 
en backe och kommer fram till 
Indianparken. Sen ska jag över 
fotbollsplanen där det är mörkt 
och genom skogen. Det ligger rötter och stenar 
överallt. Nu kommer jag fram till en större väg. 
Jag ser mig för så det inte kommer några bilar 
och fortsätter en bit fram på den stora vägen. 
Sen är jag framme vid skolan (Maria, 9 år).

Det krävs inlevelseförmåga och 
lyhördhet av barns företrädare
Genom att lyssna till, samla in och registrera och 
analysera barns egna berättelser kan man synliggöra 
barn och uppnå större förståelse för dem.

De större barnen kan ge skriftlig information om vä-
sentliga problem. De kan också skriftligt ge sin syn 

på problemställningar förhandsstrukturerade teman 
som vuxna definierat vilket kan vara mycket resurs-
sparande eftersom man snabbt får in stora mängder 
information. 

Min erfarenhet är att det är ganska lätt att få barnen 
att svara på frågor i en intervju, t.o.m. om samtals-
situationen är styrd. Svårare är det att få innehållsrika 
svar eller att få barnen att svara på det man är ute 
efter, det man vill veta. Det behövs inlevelseförmåga 
och lyhördhet kanske en speciell ”yrkesskicklighet” 
och för att komma fram till de utmärkande dragen i 
barns tänkande, skriver Ilse Alskog i en artikel om Att 
intervjua barn som ingår i boken Barnintervju som 
forskningsmetod (1989). 
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Många av de beslut som tidigare fattades på central nivå fattas numera inom kommunerna. 
Grundtanken är att människorna i närsamhället ska ha ett ökat inflytande och ansvar. Ett 
viktigt område för medborgarnas (brukarnas) inflytande gäller barnens trafik- och närmiljö. 
Brukarinflytande kan då innebära att barn, skolpersonal och föräldrar i samverkan med pla-
nerare påverkar för att förbättra trafikmiljön för barnen. 

Synpunkter från berörda medborgare, kommuner, 
trafikhuvudmän och ideella föreningar m.fl. ska fortlö-
pande tas till vara. Inbjudan till samråd ska ske genom 
exempelvis kungörelse i ortstidning, via brev eller 
liknande. Underlag för samrådet ska ingå i inbjudan 
eller finnas tillgängligt. Olika former av samråd kan 
bedrivas, exempelvis samrådsmöte, öppet hus eller 
skriftligt samråd. 

Barn har rätt att delta i samråd. Det finns ingen nedre 
åldersgräns för brukarinflytande. Om projektet berör 
barns intressen är det viktigt att samråden sker på de 
berörda barnens villkor.

Skapa dialog med brukarna 
Syftet med samråd under vägplaneringen är att skapa 
dialog med berörda brukare, myndigheter, organisatio-
ner, näringsliv m.fl. för att existerande problem, behov 
och förväntningar ska bli kända. även förutsättningar, 
som restriktioner och värden i det aktuella området, 
kan bli belysta. 

resultatet av samråden ska redovisas i en samråds-
redogörelse, som sedan fogas till förstudien. I denna 
redovisas hur samråden har genomförts, de synpunkter 
som framförts samt väghållningsmyndighetens be-
dömning och eventuella beaktande av synpunkterna 
(Vägverket, 2002:46).

Samråd Vägverk och kommun
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För att få in ett barnperspektiv i planläggningen och för 
att få bästa möjliga beslutsunderlag, bör man ha satt 
sig in i barns situation, behov och önskningar. Detta 
gäller för alla typer av planer, både vid utarbetande av 
sektors- och översiktsplaner för hela kommunen och för 
speciella geografiska områden. Kommunen har ansvar 
för en del skol- och fritidsvägar.

Information om barn på kommun-
nivå bör tas tillvara
När Vägverket under vägplaneringsprocessen genom-
för en barnkonsekvensanalys ges unika möjligheter att 
inleda en samverkan med kommunen. Inom kommunen 
finns en betydande kunskap om barnens uppväxtmil-
jöer. 

Det finns en mängd generella data och kunskap om 
barn i undersökningar och offentliga utredningar om 
barns uppväxtmiljö som lämpar sig bra som bakgrunds-
material för förändringar i vägmiljön. Men det krävs 
även en mer detaljerad och lokal kunskap än centrala 
data ger, den kunskap som finns inom kommunen. Nya 
kartläggningar kan också vara nödvändiga. 

Den tekniska sektorn har kunskap om planeringsprin-
ciper och tekniska lösningar, gång- och cykelvägar 
mm. Socialsektorn arbetar med den sociala bostads-
planeringen och har kontakter med lokala boendegrup-
per som arbetar med aktiviteter för barn i närmiljön. 
Skolsektorn har kunskap om skolvägar och skolskjutsar 
och miljön runt skolan. kultur- och fritidssektorn har 
planer och kartor över fritids-, kultur och idrottsverk-
samheten. 

Ett kommunalt handlingsprogram barn 
och ungdom
Många kommuner har tagit fram olika metoder för att 
genomföra barnkonventionen. Förutom att metoderna 
har ökat i omfattning visar även andra jämförelser att 
barnkonventionen används i högre grad. Exempelvis 
har andelen kommuner som hänvisar till barnkonven-
tionen i något av sina övergripande dokument från år 
2001 till år 2003 ökat med tio procent (Barnombuds-
mannen, 2004:05).

I prop. 1997/98:182 föreslås att man inom kommunerna 
upprättar handlingsplaner bl.a. för att stärka barns och 
ungas inflytande i samhälls- och trafikplaneringen. En 
viktig metod för att följa upp att barnets bästa beaktas 
vid alla åtgärder som rör barn, är de konsekvensana-
lyser som regeringen menar bör bli obligatoriska i be-

slutsfattandet. även kommunala handlingsplaner syftar 
till att lyfta fram barnperspektivet i beslutsfattandet. 

handlingsplanen ska ses som det samlande dokumentet 
för att få en övergripande syn på barn- och ungdomsfrå-
gorna. Den ska ge vägledning om hur barnperspektivet 
ska beaktas inom alla områden som berör barn och 
ungdomar inom den kommunala verksamheten. Det 
gäller såväl inom barnomsorg och skola, fritid och 
kultur som samhälls- och trafikplanering. 

Övergripande mål ska konkretiseras i inriktningsmål 
för de verksamhetsområden som lyfts fram i program-
met och omsättas i en årlig åtgärdsplan som tydliggör 
respektive nämnds och förvaltnings ansvarsområde. 
Det ska finnas en plan för när och hur och av vilka en 
utvärdering ska göras.

Exempel på inriktningsmål är att närmiljön ska vara sti-
mulerande och utvecklande samtidigt som den är trygg 
och säker. En återkommande kartläggning av barnens 
närmiljö ska ske i samarbete med barn och unga. 

En samlad närmiljöpolitik 
För att lösa många av uppgifterna i närmiljön krävs en 
samlad närmiljöpolitik. Det är viktigt att se alla åtgärder 
av betydelse för närmiljön i ett sammanhang. Ett led i 
detta är en samordnad kommunal planering för nya och 
bestående områden och större grad av påverkan från 
befolkningen vid samråd i den lokala planeringen. 

Stora delar av den kommunala verksamheten påverkar 
barns situation indirekt eller direkt. För en del områden 
ligger ansvaret hos ett bestämt organ. Men för en rad 
närmiljöåtgärder kan ansvaret vara fördelat på flera 
sektorer och är därför oklart. 

Trots stora ansträngningar för att få samverkan över 
sektorsgränserna blir de enskilda förvaltningarnas 
kunskaper i liten grad överförda och använda av övriga. 
Detta blir särskilt synligt i den fysiska planeringen. 
Insikter om barns dagliga liv och problem är sällan 
utgångspunkt för den kommunala planeringen (Soci-
alstyrelsen, 1987).

Studier visar också att intressekonflikter ofta leder till 
att goda planer och åtgärder för barn möter motstånd. 
De som känner barnens situation och har insikt om 
deras behov, deltar i liten grad i fysisk planering. 
Yttranderätten för planer enligt PBL utnyttjas först 
och främst av näringslivet och folk som har sina 
ägarintressen säkrade. konsekvenser för barn utreds 
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sällan i samband med kommunens översiktsplanering 
(Planverket, 1987). 

Barns skolvägar och transporter till skola och fritids-
aktiviteter finns i alla lokalsamhällen. Kartläggningar 
och problembeskrivningar kring barns färdvägar och 
transporter till skola och fritidsaktiviteter är aktuella 
för både Vägverket, kommunen och skolan. Det är 
områden där barnen har kunskaper och erfarenheter. 

oavsett om vägplaneringen avgränsas till en genom-
fartsväg med intilliggande skola genom tätorten bör 
barnkonsekvensanalysen behandla barnens skol- och 
fritidsvägar, skolskjutsningen från hemmet till skolan 
samt miljön runt skolan. 

Delat ansvar mellan kommunen 
och Vägverket 
Vägverket och kommunerna har under senare år arbetat 
med olika studier för att kunna göra skol- och fritids-
vägar, miljön runt skolan och lekområden tillgängliga 
för barn. Säkra gång- och cykelvägar har stor betydelse 
för barn både från ett folkhälsoperspektiv och för att 
främja barns utveckling.

För dessa områden föreligger ett delat ansvar mellan 
kommunen och Vägverket. Vägverkets och kommu-
nens vägplanering måste därför samordnas. Vägverket 
har ansvar för det statliga vägnätet och dess gång- och 
cykelvägar. kommunen har väghållaransvar för skol-
vägar och cykelvägar i det kommunala vägnätet. 
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I början av 1998 lämnade Östregårds hem & Skola-
förening in en skrivelse till Växjö kommuns tekniska 
nämnd. En skrivelse inkom även från Östers stadsdels-
förening, där man stödde hem & Skolas krav.

I skrivelsen uttalades önskemål om att inom stadsdelen 
få en lugn och jämn trafikrytm med ökad säkerhet. Krav 
ställdes på införande av 30 km/tim i hela stadsdelen, 
dessutom önskades svar på bl.a. följande:

Kan ni med bibehållet gott samvete behålla 
nuvarande hastighetsgräns 50 km/tim och 
ställa dessa ”vunna” sekunder högre än en 
säker trafikmiljö för våra barn? Hur motiverar 
ni i så fall detta?

Trafikavdelningen hade redan tidigare diskuterat att 
som ett försök föreslå hastighetsbegränsning till 30 
km/tim för en hel stadsdel.

Efter diskussioner med Vägverket region Sydöst 
enades kommunen och Vägverket om att skapa ett 
pilotprojekt där Vägverket avsåg att stödja projektet 
med halva kostnaden. Efter beslut i tekniska nämnden 
och i samverkan med Vägverket startade som ett för-
sök trafiksäkerhetsprojektet ”Nollvisionen på Öster” i 
november 1999. 

En projektgrupp med representanter för Vägverket, 
polisen, NTF och Växjö kommun bildades. Till pro-
jektledare utsågs trafikplaneringschef Ulf Agermark 
och trafikingenjör Birgitta Karlsson. 

Under våren 1997 antog Växjö kommun sitt trafiksäkerhetsprogram. I och med detta inleddes 
interna diskussioner om att på försök införa en hastighetsbegränsning till 30 km/tim i en hel 
stadsdel. Tanken var att en sådan åtgärd skulle ge erfarenheter inför det fortsatta trafiksäker-
hetsarbetet, med stark inriktning mot oskyddade trafikanter i kommunen.

Barnens Öster
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Gruppen diskuterade särskilt vikten av att förankra 
projektet bland medborgarna i stadsdelen. Muntlig 
information gavs till hyresgästföreningarna, Östre-
gårdsskolans personal, hem & Skola, Östers stads-
delsförening. ABB s anställda fick information genom 
företagets personaltidning.

Projektets syfte
Det övergripande syftet med projektet var att få fram 
förslag till förändringar för att på sikt åstadkomma en 
hel stadsdel som var anpassad för barnens bästa. I det 
arbetet skulle de boende vara delaktiga. om projektet 
skulle kunna genomföras i stadsdelen Öster var för-
hoppningen att det även i andra stadsdelar skulle skapas 
efterfrågan på trafiksäkerhetsförändringar. Dessutom 
skulle insikten och intresset för trafiksäkerhetsfrågor 
troligen öka i hela kommunen. 

Nollvisionen för projektet såg ut på följande sätt:

Alla bilister håller högst 30 km/tim i stadsde-
len.

Alla som bor och är verksamma inom området 
har varit delaktiga i processen från planering 
till genomförande (skolor, företag, polis mm).

Projektet ska vara överförbart till andra stads-
delar.

Projektet har visat att man kan säkerställa 30 
km/tim utan större fysiska åtgärder.

Projektet ska innehålla allt från överenskom-
melser till fysiska åtgärder.

Projektet ska vila på vetenskaplig grund.

Projektet ska bidra till en förbättrad miljö 
inom området.

Stadsdelen Öster
Inom stadsdelen Öster bor cirka 3 000 personer och 
under de senaste åren har allt fler barnfamiljer flyttat 
in. Stadsdelen består dels av villabebyggelse och dels 
av flerfamiljshus. Det finns en skola för årskurserna 
1-6 samt barnomsorg för omkring 300 barn. I områdets 
södra del ligger ABB Fläkt vilket skapar trafikströmmar 
genom området.

Gatunätet består dels av smala gator utan gångbanor 
och dels av breda gator vilket i sin tur inbjuder till höga 
hastigheter. Flera tomter saknar hörnavskärningar, 
vilket ger dålig sikt i gatukorsningarna.

Många använder sig av Öster som genomfart när de 
ska ta sig söderut från stadens norra eller östra delar 
eller tvärtom.















Det finns ett fåtal separerade gång- och cykelvägar 
vilket innebär att oskyddade trafikanter - varav många 
barn  uppehåller sig på samtliga gator. Många föräldrar 
skjutsar sina barn till skolan, vilket innebär en trafik-
ökning och även en negativ påverkan på miljön i form 
av avgasutsläpp. En riskanalys avseende olycksrisker 
i Växjös olika stadsdelar visade att Öster hade näst 
högsta risktal. 

Portar till Öster
– När den fysiska planeringen startade kom vi ganska 
snart fram till att det var viktigt att på något sätt göra 
trafikanterna uppmärksamma på att de befinner sig i 
en annan typ av trafikmiljö. Därför valde vi att bygga 
sex ”portar” vid infarterna till Öster, skriver projekt-
ledarna. 

Portarna är väl anpassade till miljön och utformade 
som farthinder dvs. 15 cm höga gupp, 21 cm långa 
ramper och med en platta som är 720 x 270 cm. På 
båda sidor om guppen finns planteringar, både träd 
och lägre buskar.

Skyltarna för hastighetsbegränsningen till 30 km/tim 
är placerade i bågar i körbanan och kompletterade med 
tilläggstavlor med texten ”Öster – kör sakta”. För att 
säkerställa hastigheten inom stadsdelen anlades fart-
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hinder på de gator, där många oskyddade trafikanter 
rör sig dagligen.

Farthindren är utformade på tre olika sätt, dels som 
traditionellt platsbyggt asfaltgupp, dels som sidoför-
skjutning (slalomkörning) och dels som avsmalning av 
gatan. Asfaltgupp finns på Birkagatan, sidoförskjutning 
och avsmalning på Sandviksvägen.

På elva platser inom området har, som en påminnelse, 
30 km målats i gatan. För- och efterstudier visar att en 
viss hastighetssänkning ägt rum på de flesta gator.

Kommunikation med de boende
Under projekttidens gång genomfördes två effekt-
studier med de boende samt en med företagare på 
Öster. I inledningsskedet genomförde NTF kronoberg 
telefonintervjuer med 81 personer, spridda över hela 
stadsdelen. Urvalet gjordes på gatuadress. Syftet var 
att identifiera olika problembilder. 

Av de tillfrågade uppgav 70 procent att det var bra att 
sänka hastigheten till 30 km/tim i ett helt bostadsom-
råde. Endast 30 procent upplevde hastigheten för hög 
på den egna gatan medan 53 procent tyckte att man 
körde för fort på andra gator. 

Under ledning av docent Gunilla Jarlbro vid Lunds 
Universitet genomfördes en enkätundersökning i pro-
jektets avslutningsskede. Studien bygger på enkäter till 
193 slumpmässigt utvalda Österbor i åldrarna 18-70 år. 
Av 193 utsända enkäter inkom 152 svar. 

Sammanfattande kommentar
I en sammanfattande kommentar till effektundersök-
ningen kan man läsa bland annat följande:

Projektet är viktigt
Föreliggande undersökning har visat på såväl positiva 
som negativa resultat. Vi kan konstatera att de boende 
på Öster känner väl till projektet. Vidare finner vi 
att en klar majoritet anser att projektet är viktigt för 
kommunen i allmänhet och för de boende på Öster i 
synnerhet. Speciellt positiva till projektet är kvinnor 
och småbarnsföräldrar.

Bättre för barnen
Dessutom finner vi att närmare hälften av de boende 
anser att trafiksituationen i stadsdelen har blivit bättre 
för barnen. Merparten av småbarnsföräldrarna anser att 
så är fallet. Det är däremot betydligt färre som anser att 

trafiksituationen blivit bättre för bilisterna. Resultaten 
visar att småbarnsföräldrar är den kategori bland de 
boende som i störst utsträckning upplever att trafiksi-
tuationen är bättre idag än för ett år sedan.

Hastigheten har minskat
resultaten visar även att en majoritet av de boende 
anser att de vidtagna åtgärderna har haft effekt på tra-
fiksituationen, såtillvida att hastigheten har minskat. 
Mest effekt anser man att åtgärden gupp har haft. Det 
bör nämnas att åtgärden gupp samtidigt är den åtgärd 
som de boende ger sämst betyg.

Fysiska åtgärder både bra och dåligt
Det är framförallt småbarnsföräldrar som har en positiv 
inställning till fysiska åtgärder och kan tänka sig att yt-
terligare åtgärder företas. De boende som inte har barn 
eller som har barn över 12 år är inte lika positiva. 

Intresse för trafiksäkerhet
De ovan redovisade resultaten är på inget sätt förvå-
nande. Det ligger i sakens natur att småbarnsföräldrar 
har ett större intresse för trafiksäkerhet och barn än vad 
icke-småbarnsföräldrar har. 

Utvärderingsmöte
Ett allmänt möte med de boende på Öster, politiker, 
och projektgrupp hölls den 1 februari 2001.

Till mötet inbjöds boende på Öster samt ansvariga 
tjänstemän, politiker och projektgruppen och tjänste-
män från tekniska förvaltningen. Totalt var 30 personer 
närvarande. resultat av hastighetsmätningar och enkät 
redovisades. En  film om barnen på Öster visades.

Sammanfattningsvis var majoriteten av dem som ytt-
rade sig positiva till trafikprojektet på Öster. Inlednings-
vis påpekade ansvariga att Öster är ett försöksprojekt 
och att alla synpunkter och förslag till förändringar är 
viktiga. Diskussionen som fördes under kvällen gick 
också i den andan. Det underströks att projektets av-
slutande inte är detsamma som att vi är ”färdiga” med 
trafiken på Öster.

Mera mätningar, information och medi-
akontakter inledningsvis
– Vi har naturligtvis lärt oss mycket i arbetet med pro-
jektet, skriver projektledarna. Först och främst ser vi 
att vi borde ha lagt ner mer arbete i inledningsskedet. 



60 61

b
a

r
n

en
S 

ö
St

er

Vi borde ha gjort mer omfattande mätningar före pro-
jektstarten vad gäller trafiktal och hastighet.

Vi tycker att vi gick ut med bred information, men 
förstår nu i efterhand att vi skulle ha försökt nå många 
flera. Framförallt borde vi ha informerat bättre om hur 
de fysiska åtgärderna skulle se ut. De boendes känne-
dom om projektet är dock, enligt enkäten, mycket god. 
Vi skulle kanske inte ha satsat så mycket på ”portarna” 
utan istället ha gjort fler hastighetsdämpande åtgärder 
inne i stadsdelen. Vi tror fortfarande på ”portar” men 
kanske utförda i enklare material.

För att eliminera klagomål i efterhand kommer vi i 
eventuella framtida liknande projekt att ha en bredare 
dialog med yrkesförarna (buss, taxi med flera) i ett tidi-
gare skede än vad som här var fallet. Framförallt förstår 
vi att det är oerhört viktigt att, om möjligt, förvissa sig 
om att informationen har gått fram och att mottagaren 
har förstått anledningen till de åtgärder vi föreslår.

Vi anser att vi måste försöka utvidga våra mediakon-
takter för att förhoppningsvis skapa större intresse för 
trafikfrågor.

Sammanfattningsvis är det tre områden som vi tycker 
att vi borde ha lagt ner mer arbete på, nämligen mät-
ningar före projektstart, information och mediakon-
takter.

Har projektet lyckats uppfylla den 
formulerade målbilden?
För att se hur vi  lyckats med projektet jämfördes de 
uppnådda resultaten med de uppställda målen, skriver 
projektledarna.

1. Alla bilister håller 30 km/tim i stadsdelen

Nej, tyvärr är det inte så. Vi kan dock se att 
medelhastigheten har sänkts med ca 5 %  på 
de tio gator där vi mätt hastigheten , på någon 
gata upp till 20 % (sänkning från 45 km/tim 
till 35 km/tim).

Enligt mätningar har medelhastigheten sänkts 
med upp till 20 %. Alla bilister håller sig dock 
inte inom lagstadgad hastighet. 

Trafiken har minskat med c:a 30 % på de tio 
mätta gatorna. Av detta kan man dra slutsatsen 
att man ”smiter” inte genom Öster i samma 
utsträckning längre. Detta har självklart en 
trafiksäkerhetshöjande effekt. Man kan natur-
ligtvis anta att andra gator utanför området 
har fått ta emot denna trafik.

Översiktskarta stadsdelen Öster
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2. Alla som bor och är verksamma inom området 
har varit delaktiga i processen från planering till 
genomförande (skolor, företag, polis mm).

Ja, framförallt skolan. Tillsammans med Väg-
verket har vi gjort en videofilm med fokusering 
på barnen. Av den framgår att barnen är väl 
medvetna om projektet och att man även upp-
lever att man fått en tryggare trafikmiljö. Det 
anser även föräldrarna, vilket tidigare redovi-
sade enkätsvar visar. 

3. Projektet har visat att man kan säkerställa 30 
km/tim utan större fysiska åtgärder.

Nej, om vi ser till de hastighetsmätningar som 
gjorts så har vi inte lyckats med vår målsättning 
att nå 30 km/tim utan större fysiska åtgärder. 

På de gator där gatumiljön ändrats genom fy-
siska åtgärder har den största hastighetsminsk-
ningen skett. För att säkerställa hastigheten 30 
km/tim krävs omfattande och därmed kostnads-
krävande fysiska åtgärder, som i dagsläget inte 
är realistiskt att genomföra. Dock kan mindre 
fysiska åtgärder komma ifråga för att påminna 
bilisterna om i vilken miljö man befinner sig.

4. Projektet ska vara överförbart till andra stads-
delar.

Österprojektet kan appliceras på andra stads-
delar. Erfarenhetena från projektåret kommer 
man naturligtvis att kunna dra nytta av i even-
tuellt kommande projekt i andra stadsdelar.

5. Projektet ska innehålla allt från överenskom-
melser till fysiska åtgärder.

Projektet innehåller både överenskommelser 
och fysiska åtgärder. Överenskommelse om 
samarbete för projektets genomförande träffa-
des med Hem & Skola och Östers stadsdelsför-
ening m.fl. Även bland skolpersonal och boende 
inom stadsdelen träffades överenskommelser 
om samverkan. 

6. Projektet ska vila på vetenskaplig grund

I projektet har vi samarbetat med forskare från 
Lunds Tekniska Högskola. Den erfarenhet, som 
dessa forskare har av tidigare liknande projekt, 
har vi kunnat dra nytta av. Vi har tillsammans 
arbetat i projektgruppen, vilket har mynnat ut 

dels i en processutvärdering och dels i de båda 
enkäterna, som redovisats tidigare.

7. Projektet ska bidra till en förbättrad miljö inom 
området

Merparten av de tillfrågade i den tidigare 
nämnda enkäten menar att miljön på Öster har 
blivit bättre, framförallt för barnen. Förhopp-
ningsvis har miljön blivit så bra att barnen kan 
ta sig till och från skolan på egen hand utan 
att föräldrarna behöver skjutsa dem. Detta 
påverkar naturligtvis miljön på ett positivt 
sätt, både med mindre trafik och med mindre 
avgasutsläpp.

Vi tror att medvetenheten om trafiksäkerhet har 
ökat. Förhoppningsvis kan denna medvetenhet 
göra att man t. ex. tar mer hänsyn till barnen. I 
utvärderingen om vilka konsekvenser projektet 
fått för barnen kommer att läggas stor vikt vid 
hur de genomförda trafiksäkerhetsåtgärderna 
har påverkat barnen och föräldrar socialt.

Utvärdering från ett barnperspektiv
Under våren 2001 utvärderade Lärarhögskolan i Stock-
holm under ledning av professor Pia Björklid projektet 
med syfte att utifrån ett barnperspektiv studera konse-
kvenserna av Östers trafikmiljöåtgärder. De problem-
områden som studerades var bl.a. barnens rörelsefrihet, 
barns och föräldrars trygghet och hur detta förändrats 
genom de trafikmiljöåtgärder som genomförts. Samt-
liga 275 barn i Östergårdsskolan intervjuades utifrån 
ett frågeschema och föräldrarna som bodde på Öster 
besvarade en enkät. 

Merparten föräldrar var nöjda med att området blivit 
30-säkrat och att trafiksäkerheten därmed ökat. Trafiken 
har blivit lugnare, det är mindre genomfartstrafik och 
bilisterna är mer uppmärksamma. området har blivit 
bättre – men inte tillräckligt bra. Föräldrarna efterlyser 
fler hastighetsdämpande åtgärder, fler cykelvägar och 
gångbanor, enkelriktad trafik, avstängning av vissa ga-
tor, bättre snöröjning osv. Föräldrarna anser att “bilfritt” 
är den bästa utemiljön för barn. Ett syfte med projektet 
är att bidra till ökad insikt och intresse för trafiksäker-
hetsfrågor. Föräldrarna skriver åtskilliga kommentarer 
i enkäten och hänvisar till gator i området. De har en 
mycket god uppfattning om trafiksäkerhetsfrågor i sitt 
område och visar stort engagemang.

Mer än 70 procent har också pratat med andra föräldrar 
om trafikfrågor och 40 procent har haft diskussioner 
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om detta med skolan. En fjärdedel av föräldrarna har 
haft kontakt med myndigheter om barns trafiksäkerhet.
Såväl barn som föräldrar uppehåller sig vid de höga 
farterna. De flesta tycker att hastighetssänkningen 
medför en bättre och tryggare trafiksituation för barnen. 
Men samtidigt menar både barn och föräldrar att höga 
farter fortfarande är ett problem. 

Tre fjärdedelar av föräldrarna anser att bilisterna kör 
för fort utmed skolvägarna. Men samma andel bedö-
mer vägen till skolan som helt eller ganska säker. Då 

föräldrarna ombads markera ställen som blivit mer 
trafiksäkra så påpekade de också fördelar med att has-
tigheten blivit lägre.

Drygt hälften av föräldrarna var oroliga för sina barn 
på grund av trafiken - färre barn uppgav det. För för-
äldrarnas del minskade oron ju äldre barnen blev. För 
barnen var det tvärtom. Fler äldre barn var oroliga än 
yngre eftersom de förra oftare vistades på egen hand i 
trafikerade miljöer.

Sammanfattningsvis 

– Har vi lyckats skapa en trygg och säker trafikmiljö på Öster?

Ja: bättre än tidigare, men inte fullt ut. Barn och föräldrar upplever trafiksituationen 
lugnare och säkrare än för ett år sedan. Även merparten av de oskyddade trafikanterna 
i övrigt tycks dela den uppfattningen.

Från föräldrahåll:
Det känns speciellt skönt eftersom hastighetssänkningen har fått betydelse. Väldigt 
många respekterar faktiskt 30-skyltarna och kör i alla fall mellan 30 och 40. De hög-
sta hastigheterna, som kunde vara mellan 70 och 80 på raksträckorna ser vi väldigt 
lite av.

Från barnen:
Det är mycket säkrare nu – man hinner se bilarna. Bilarna kör saktare. Den som inte har 
barn tänker inte på barnen och då vet man inte heller hur barn känner det i trafiken.

Från barnläkaren:
Det är viktigt att barnen kan röra sig fritt i sitt närområde, att leka och träffa kompisar. 
Skolvägen är ju också en lekväg. Barnens mognad bestämmer riskerna snarare än 
deras kunskap vad det gäller trafik.

Kunskap om faror är ingen garanti för ett barn – det är viktigt att veta när man dis-
kuterar barn och trafik.











Nej: Fortfarande upplever många boende att hastigheten är alldeles för hög på Öster, vilket 
även bekräftas av utförda mätningar.



En viss procent (om än liten) av de svarande på enkäten i avslutningsskedet menade att det är lika 
trafiksäkert att köra i 50 km som i 30 km/tim, vilket naturligtvis är värt att notera (okunskap?).

Antalet olyckor har minskat, hastigheten har sänkts och en majoritet av de som svarade på enkäten 
(som bör vara ett tvärsnitt av de boende på Öster) tycker att man fått en tryggare och säkrare 
trafikmiljö – ja då tycker vi att vi har lyckats, även om vi inte nådde ända fram.
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Föräldrarna uppgav att trafikrisker var det främsta 
skälet till att barnen skjutsades till skola och fritids-
verksamheter. Men det finns också andra problem för 
småbarnsföräldrar. De lever i ett tidskompakt samhälle 
där bilen används i arbetet, man skjutsar yngre syskon 
och tiden räcker inte till för att gå eller cykla med 
barnen till skolan och andra verksamheter (Björklid, 
2001).

Trafiksäkerhetsarbetet i Öster fort-
sätter 
Syftet med projektet var att genom stadsdelsmiljöan-
passade trafiksäkerhetshöjande åtgärder skapa en trygg 
och säker miljö och därmed ge framförallt barnen ökad 
rörelsefrihet och utveckling i sin närmiljö med mins-
kade barriärer och ökad tillgänglighet inom området. 
kanske skulle även föräldrarnas livskvalitet öka genom 
mindre oro för barnen. kanske skulle man även få ef-
fekter på miljöområdet.

– Vi tycker att vi till stor del har lyckats nå vårt syfte 
med projektet ”Nollvisionen på Öster” och hoppas få 
fortsätta med vårt trafiksäkerhetsarbete i stadsdelen 
och att de lokala trafikföreskrifter som utfärdats och de 
fysiska åtgärderna som utförts kan permanentas, skriver 
projektledarna Ulf Agermark och Birgitta karlsson.

Några ytterligare större fysiska åtgärder kommer vi 
inte att föreslå, dock tror vi att bilisterna behöver en 
påminnelse om i vilken miljö man befinner sig och att 
det finns många barn i området, som när som helst kan 
korsa deras väg.

Vårt intresse har väckts för en ny typ av ”varnings-
skylt” för lekande barn. Skylten är blåvit med symboler 
föreställande barn i olika leksituationer. För att öka 
synbarheten av skylten placeras den lågt i båge.

Vi tror att denna skylt, som vädjar till bilisterna att ta 
hänsyn till barnen, kan utgöra ett bra komplement till 
de redan utförda fysiska åtgärderna på Öster.

Vid permanentning av projektet är vår målsättning att 
göra kontinuerliga uppföljningar vad gäller trafikmät-
ningar. Vi avser att även fortsättningsvis hålla kontak-
ten med skola, stadsdelsförening m.fl. för att på så sätt 
hålla projektet ”Nollvisionen på Öster” levande.

Vår förhoppning är att vi ska få möjlighet att dela med 
oss av de erfarenheter vi fått av projektet till andra kom-
muner. Projektet ”Nollvisionen Öster” har på senare tid, 
med all rätt, bytt namn till ”Barnens Öster”.

Källor 
Agermark, Ulf och karlsson, Birgitta (2000). rapport 
Barnens Öster. 

Agermark, Ulf och karlsson, Birgitta (2001). kap. 
Barnens Öster i Växjö ur Boken Barn i stan? om barns 
tillgång till stadsbygden, Stadsmiljörådet. 

Björklid, Pia (2001). ”Bättre - men inte tillräckligt bra”. 
En studie i ett barnperspektiv.
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Det framtida trafiksäkerhetsarbetet ska bygga på föl-
jande grundpelare: helhetssyn, kunskap, trafikanten i 
centrum och klara organisatoriska roller. 

Varje myndighet måste ta vara på de kunskaper och 
erfarenheter som människorna i samhället har. Denna 
samverkan kan ha formen av ett dialogprojekt. Arbetet 
ska utgå från människan och hennes behov men också 
människans vilja, förmåga, begränsningar, normer och 
erfarenheter samt hennes ansvar och skyldigheter.

Uppläggning av det framtida arbetet betyder att frågan 
om barn och trafik sätts in i ett helhetsperspektiv där 

Barnens trafiksäkerhet påverkas i stor utsträckning av vad andra gör. Därför är det mycket 
viktigt att beslutsfattare, föräldrar och andra beaktar barnens särskilda behov. Medborgarnas 
inklusive barnens värderingar ska utvecklas i en riktning som är gynnsam för barn. Arbetet 
ska vidare syfta till att utveckla en dialog mellan barn och vuxna, pedagoger och planerare, 
politiker och allmänheten i det grannskap som barnen vistas i. 

Enligt Strategisk plan 2004-2015 behöver Vägverket utveckla metoder för att få veta vad barn 
anser om vägtransportsystemet samt vilka förbättringar de anser är angelägna. 

alla faktorer av intresse för att uppnå en mycket hög 
säkerhet och rörlighet för t.ex. barn i närsamhällets tra-
fikmiljöer ska stå i fokus. Planen understryker särskilt 
att det är viktigt att trafiksäkerhetsarbetet decentrali-
seras så att medborgarna kan få ett inflytande över de 
lösningar som måste fram för att målen ska nås.

När trafiksäkerhetsarbetet ska inriktas mot barnens 
behov kan skola, daghem, fritidsverksamhet och för-
eningar vara viktiga arenor för diskussion och insatser. 
om lokala förändrings- och utvecklingsgrupper ges 
möjlighet att komma med förslag istället för att bara 
vara remissorgan till officiella planer kan man få ett 

Dialogprojekt med lokal förankring
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engagemang för att skapa en god och säker framkom-
lighet för barn i närsamhället.

Riksväg 76 en barriär för barnen i 
Skutskär  
Under 1996 genomförde Vägverket, region Mälar-
dalen ett dialogprojekt i samarbete med tre skolor i 
Skutskär i älvkarleby kommun. Problemområdet som 
skulle studeras var de delar av riksväg 76 som utgör 
barnens skol- och fritidsvägar. Utöver skolaktiviteter 
genomfördes en marknadsundersökning bland boende 
över 15 år.

riksväg 76 går genom Skutskär och har samma 
utseende som då den var en europaväg, E4. Vägen 
är 13 meter bred och har ofullständig separering av 
oskyddade trafikanter. På en sträcka om cirka 5 km 
var vägen hastighetsbegränsad till 50 km/tim. Vägens 
bredd och utformning genom Skutskärs samhälle gör 
emellertid att många bilförare inte respekterar denna 
hastighetsgräns.

Riksväg 76 delar tätorten i två delar 
Vägen utgör en barriär som påtagligt delar tätorten i två 
delar. Tung trafik blandas med kollektivtrafik, bilister 
och skolungdomar som färdas utmed vägen eller ska 
korsa den. En förändring av trafiksituationen ansågs 

därför nödvändig. För att nå en högre trafiksäkerhet 
och en trevligare vägmiljö på och kring riksväg 76 
planerades olika åtgärder.

 I samband med ombyggnaden ville Vägverket att skut-
skärsborna skulle få tillfälle att framföra sina åsikter om 
vägens utformning och komma med förslag till förbätt-
ringar. Eftersom det finns skolor och bostadsområden 
på båda sidor av vägen måste många barn gå utmed 
och även korsa den. Därför var man från Vägverkets 
sida angelägen om att åstadkomma en genomfart där 
miljön och säkerheten för de oskyddade trafikanterna 
prioriterades.

Barnen gav förslag till åtgärder
Pedagoger och skolbarn bestämde sig för att undersöka 
och kartlägga riksväg 76 med omgivning. De utformade 
väggkartor över undersökningsområdet där de kunde 
föra upp sina resultat. De äldre barnen gjorde undersök-
ningar vid riksväg 76. De räknade antalet bilar, kontrol-
lerade typ av bilar och deras hastighet vid de tidpunkter 
när barnen skulle ta sig till och från skolan. 

De yngre beskrev sina upplevelser av skolvägen i 
ord och bild. De intervjuade sina föräldrar om vad 
de tyckte var bäst med väg 76 och vad som borde 
förändras. Vuxna och barn bearbetade det insamlade 



66 67 d
ia

lo
g

pr
o

je
k

t 
m

ed
 l

o
k

a
l 

fö
r

a
n

k
r

in
g

materialet och dokumenterade resultaten i utställningar 
och tidningar. 

De utformade modeller av sina åtgärdsförslag. Gemen-
samma förslag från både barn och vuxna var avgrän-
sade cykel- och gångbanor. Då skulle vägens bredd 
minskas, vilket gör att man kör långsammare. Barnen 
föreslog vidare tunnlar på ett par ställen där de skulle 
korsa vägen. I korsningarna ville de ha rondeller som 
de utsmyckade med fontäner och flaggor. Deras idéer 
stämde väl överens med de förslag som en arkitekt ut-
format om hur vägen skulle kunna se ut i framtiden. 

De vuxna ser vägen som en fara för bar-
nen
Vägverket genomförde också en marknadsundersök-
ning bland skutskärsbor mellan 15 och 74 år. Dessutom 
intervjuades ett 50-tal representanter för kommun, 
näringsliv och föreningar. Av svaren framkom bl.a. att: 
riksväg 76 var svår att korsa, det var för lång sträcka 
med 50 km/tim som hastighetsbegränsning, vägen 
hade dålig trafiksäkerhet, det var svårt att korsa väg 76 
särskilt i rusningstid. De vuxna medborgarna föreslog 
bl.a. trafikljus och rondeller. Många var oroade över 
att vägen utgjorde en fara för barnen.

Skolbarnens förslag tilldrog sig mest in-
tresse
Det omfattande arbetet kring riksväg 76 redovisades 
en kväll på Folkets hus inför närmare 400 besökare. 

Skoldirektören tackade barnen för deras gedigna arbete 
för att skapa en säkrare, tryggare och vackrare miljö 
för alla i framtiden och framhöll bl.a: ”Arbetsformerna 
har gett en bra träning i demokrati utöver det kunnande 
som man fått av det här arbetssättet och det goda 
samarbetet med Vägverket. Vägen genom Skutskär är 
planerad av vuxna och barn som bor på platsen. Så bör 
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man gå tillväga när man vill åstadkomma förändringar 
i miljön.”

Skolbarnen deltog som remissin-
stans i dialogprojektet i Ryd 
Väg 26 skär rakt igenom ryds samhälle. Samhällsför-
eningen hade under flera år diskuterat vad som kunde 
göras för att förbättra trafiksäkerheten i Ryds samhälle. 
Trafikintensiteten och fordonshastigheten har efterhand 
ökat på väg 26 och det fanns en stor oro för de barn 
och ungdomar som måste gå utefter eller korsa vägen 
för att nå skola, kamrater och lekställen. Det har hänt 
olyckor, särskilt vid utfarterna. 

Inom samhällsföreningen bildades en trafikgrupp vilka 
utvecklade ett samarbete med Vägverket och kommu-
nen. Tillsammans diskuterade man fram ett förslag på 
hur trafiksäkerheten i samhället skulle kunna bli bättre. 
Även skolbarnen blev delaktiga och fick komma med 
förslag i planeringen inför ombyggnaden av riksväg 
26, genom ryd. Teckningar och synpunkter blev en 
viktig del i remissförfarandet.

Tätorten Ryd
Tätorten ryd ligger vid riksväg 26 i Jönköpings 
kommun, några kilometer söder om anslutningen till 
riksväg 40. Väg 26 går rakt igenom ryd och utgör en 

stor olycksrisk i samhället. Såväl planskilda korsningar 
som övergångsställen saknas helt. Från ryd och upp 
till anslutningen till väg 40 går väg 26 relativt nära 
Nissan.

Vägen utgör en barriär för de boende i samhället. De 
skolbarn som bor på västra sidan av väg 26 tvingas 
korsa vägen när de ska till skolan. Tennisbana, luft-
gevärsskytte, lanthandel, busshållplats och lekpark 
finns på västra sidan av vägen medan ishockey- och 
fotbollsplan, scoutverksamhet och söndagsskoleverk-
samhet är belägen på östra sidan av väg 26. även de 
barn som ska till sina kamrater som bor på andra sidan 
vägen tvingas passera vägen. 

Trafiken är intensiv med ett dygnsmedelvärde på 3000 
fordon varav 26 procent är tung trafik under vardagar. 
Genom samhället är högsta tillåtna hastighet 50 km/tim 
på en sträcka av 380 meter, men en stor del av bilisterna 
kör fortare än så. om någon boendegrupp är starkt 
påverkad av riksvägen så är det just barnen.

I centrum av Ryd finns en trevägskorsning där väg 668 
går västerut och korsar Nissan på en bro med nedsatt 
bärighet för att strax därefter ansluta till väg 666. Väg 
666 används dels som genväg t.ex. för den tunga tra-
fiken mellan väg 26 och väg 40, men dess viktigaste 
funktion är som en lokal förbindelselänk mellan ryd 
och Bottnaryd. I Bottnaryd finns affärer, bank och 
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8 meter. Genom samhället är vägbredden 7 meter. Väg 
666 har en varierade vägbredd av cirka 6,2 meter och 
har en dålig standard.

Väg 26, som är en riksväg, har stor betydelse för såväl 
den långväga trafiken från södra Sverige som för den 
lokala trafiken. Den är en av de vägar som rekommen-
deras för transporter med farligt gods (t.ex. oljebilar). 

Barnens skol- och fritidsvägar
Gång- och cykeltrafik förekommer främst i ryds 
samhälle, där gångbanor (vilka dock är i dåligt skick) 
finns längs större delen av sträckan. Skolbusstrafik 
förekommer för elever från framförallt Bottnaryd och 
ryd som ska till skolor i Jönköping. Till skolan i ryd 
(årskurs 1-6) förekommer även skolbuss från angräns-
ande områden, t.ex. Angerdshestra. Skolbussen släpper 
av barnen på en lokalgata utanför skolan.

Skolan ligger intill riksvägen
ryds skola består av dagis, förskola och årskurserna 
1-6. Sammanlagt finns det drygt 100 barn i skolan. 
Skolan ligger intill riksvägen och är starkt påverkad 
av trafiken. Många elever måste passera vägen för att 
komma till skolan. Buller och avgaser från trafiken är 

påtagliga. husen skakar när lastbilarna dundrar förbi. 
hela skolområdet är omgivet av ett nätstaket. 

Väg 26 genom Ryd ska bli säkrare
Trafikgruppen och experterna från Vägverket och 
kommunen tog fram flera förslag för att finna bra 
trafiksäkerhetslösningar. De stora problemen gällde 
bl.a. för hög hastighet på riksväg 26, ”smitväg” genom 
orten för tunga lastbilar samt obefintliga gång- och 
cykelvägar.

Så småningom bestämde man sig för det s.k. Nollplu-
salternativet som innebar en ombyggnad som i huvud-
sak följde befintlig vägsträcka genom samhället.

Med hänsyn till de parallella gator som till 
viss del finns bör det gå att åstadkomma ett 
nollplusalternativ som bygger på separation. 
En separation löser problemen både för den 
långväga och för den lokala trafiken samt för 
de oskyddade trafikanterna. Ansluts väg 668 
och lokalgatorna till en cirkulationsplats i 
centrum av samhället bör denna medföra att 
önskad hastighetssänkning erhålls.

För att förbättra situationen för de oskyd-
dade trafikanterna bör en GC-port anläggas 

Skolan (till höger i bilden) ligger nära väg 26
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(handikappanpassad) under väg 26 i centrala 
delar av Ryd. Lämpligen görs detta i anslutning 
till skolan och lanthandeln. Befintligt vägnät i 
Ryd kompletteras så att ett separat GC-vägnät 
erhålls från tennisbanan i söder till skolan i 
norr.

För att sänka hastigheten behövs åtgärder som 
t.ex. ändrad vägbredd och linjeföring. Träd och 
buskar kan förbättra vägmiljön ytterligare. 
Bullerskärmar längs väg 26 krävs för att att 
inte överstiga rekommenderade ljudnivåer 
både utomhus och inomhus. Bron över Nissan 
i Ryd ersätts med en ny bro. (Ur förstudien, 
Väg 26 delen vid Ryd, s. 26)

Skolbarnen var delaktiga i planeringen
Vid ett av de första mötena med trafikgruppen disku-
terades frågan om att ta tillvara barnens åsikter och 
förslag till förbättringar av trafikmiljön. Skolan kon-
taktades och elever och lärare ville gärna medverka i 
planeringsarbetet. 

Eleverna i klass 2 och 5-6 berättade i bilder och texter 
hur de såg på trafiken på väg 26 och hur den påverkade 

människorna och miljön. De utformade också förslag 
till förbättringar. 

Vi arbetade med trafikmiljön i våras. Det blev 
många diskussioner om vad som skulle kunna 
göras för att förbättra trafikmiljön, berättade 
Monica Eklund, lärare på skolan. Att göra 
bilder och texter är ett bra sätt för barn att 
uttrycka sina tankar på. Om man sedan låter 
barnen berätta om bilderna får man veta hur 
de tänkt och vad det är de vill föreslå.

Jag tycker att man ska göra övergångsställe 
och att det ska vara 30. Och rondeller, tyckte 
Oskar.

Jag tycker det ska vara 30 förbi skolan. Bilarna 
kör så fort, skrev Sanna.

Det ska vara rondeller längs vägen för då kör 
bilarna långsammare, ansåg Karin. 

Monica Eklund ansåg att eftersom barnen fick delta i 
planeringen har de också fortsatt att reflektera över den 
kommande förändringen. Trafiken och problematiken 
kring trafiken blev mer påtaglig och barnen blev mer 
medvetna, konstaterade Monica Eklund.

Trafikmiljön ska bli säker och tillgänglig för alla trafikanter
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De förslag som samhällsföreningen, Vägverket och 
kommunen i samarbete med barnen arbetat fram under 
lång tid dokumenterades i en förstudie. Förstudien är 
det första skedet i planeringsprocessen. Därefter ge-
nomförde Vägverket en vägutredning. När den var klar 
skickades den ut på remiss till berörda instanser och 
ställdes ut i Missionskyrkans lokaler så att allmänheten 
kunde ta del av den och lämna synpunkter. 

Barnens synpunkter fick gehör
Barnens dokumentation blev en viktig del av utställ-
ningen om vägprojektet. Den visades tillsammans med 
Vägverkets skisser, när hela förslaget presenterades för 
allmänheten under september månad. 

Många av barnen ville ha en bro över eller en tunnel 
under riksväg 26. En del ritade vägen som en åttafilig 
motorväg, vilket väl beskriver det trafikinferno som de 
upplevde, andra ritade den med träd och buskar som 
de ville ha. 

Enligt Vägverkets projektledare håkan Tornberg 
stämde önskemålen från barnen väl överens med 
Vägverkets förslag.

Det var många bra förslag som kom från 
dem. En del barn valde att beskriva dagens 
väg. Andra visade hur de skulle vilja förändra 
den. Barnen visade ett stort engagemang för 
projektet. 

I rydprojektet behandlades barnens åsikter i bild och 
text precis som övriga remissyttranden.

När Vägverket sammanställde remissvar och övriga 
synpunkter vägdes även barnens åsikter in. håkan 
Tornberg poängterade att barns förslag i ett vägprojekt 
kan förverkligas på ett naturligt sätt. 

Om barnens medverkan som i det här fallet in-
tegreras i skolans arbete och deras synpunkter 
behandlas på samma sätt som övriga remisser 
kan även barns yttranderätt tas tillvara. Arbetet 
i Ryd visade att detta var möjligt.

De erhållna synpunkterna sammanställdes och Väg-
verket beslöt att arbetet skulle gå vidare genom att en 
arbetsplan skulle tas fram. När arbetsplanen fastställts 
utformades en bygghandling, en arbetshandling att 
bygga efter.

Invigning av väg 26 genom Ryd
Vid invigningen medverkade eleverna med sång och 
musik och vägdirektören invigningstalade och klippte 
bandet. Skolbarnens bilder fanns utställda och kunde 
ses i Missonskyrkan. 

I slutet av oktober 2002 invigdes den helt färdiga 
lösningen som samhällsföreningen, Vägverket och 
kommunen i samarbete med barnen arbetat för under 
lång tid. Det betyder:

att den gamla farliga bron med ”smit-trafiken” av last-
bilar rätt igenom samhället spärrats för biltrafik, 

att riksvägen byggts om med två nyskapade cirkula-
tionsplatser mitt i ryd, 

att gång och cykelbanor kompletterats vid sidan av 
riksvägen, vilket tillsammans gjort att den farliga tra-
fiken genom Ryd blivit mer hanterlig för barnen och 
övriga invånare i orten. 

Barnen fick vara med i processen och visa hur olika 
förbättringar av det lokala vägsystemet kunde minska 
riskerna för barnen på vägen till eller från skolan. 
De elever som på våren 1999 kom med idéer gick 
fortfarande kvar i skolan när vägen invigdes. Som en 
viktig punkt på programmet diskuterade klass 5 och 6 
vägarbetet och de åtgärder som vidtagits. 
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Enligt Vägverket måste arbetet för att utveckla ett 
hållbart och miljövänligt vägtransportsystem bygga 
på en dialog mellan myndigheter och medborgare. Vid 
olika slag av vägförbättringar behövs en dialog mellan 
barn och vuxna, pedagoger, planerare, politiker och 
allmänhet i boendeområdena. 

Vägverket ser det som angeläget att alla barn och 
unga inom förskola och skola ges möjlighet att genom 
studier i närsamhället delta i utbildning för en hållbar 
utveckling (Vägverket, 2000).

Enligt SoU 2004:104 visar undersökningar att det 
finns utrymme för att i större utsträckning tillämpa de 
arbetsformer som kännetecknas av en hög elevaktivitet 
och demokratiska förhållningssätt. Det verklighetsba-

I transportpolitiska mål beskrivs hur transportpolitiken ska utformas så att förutsättningar 
skapas för en utveckling mot en långsiktigt hållbar transportförsörjning. En hållbar utveckling 
inom transportpolitiken definieras som ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart 
transportsystem. Den definitionen stämmer väl överens med hur Kommittén för utbildning 
för hållbar utveckling, SOU 2004:104 beskriver begreppet hållbar utveckling.

serade lärandet har nära och täta kontakter med natur 
och samhälle. Det är angeläget att lärandet inriktas mot 
problemlösning samt stimulerar till kritiskt tänkande 
och handlingsberedskap. Utbildningens process och 
produkt är båda viktiga.

Ett verklighetsbaserat lärande, som utbildning för håll-
bar utveckling kräver, är inte så vanligt. kontakterna 
med närsamhället är fåtaliga och glesa. ämnesövergri-
pande arbetssätt verkar vara vanligast i förskolan och 
i grundskolans tidigare år.

I grundskolans senare årskurser och i gymnasieskolan 
förekommer ämnesövergripande samarbete mer sällan. 
Lärare uttrycker osäkerhet om hur perspektivet hållbar 
utveckling ska konkretiseras i pedagogisk verksamhet 

Vägverket och skolan samverkar
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och efterfrågar fortbildning (SoU 
2004:104).

Skolan är en viktig 
samarbetspartner för 
Vägverket 
Skolan är en viktig samarbetspartner 
för Vägverket när det gäller samråd 
vid förstudier och barnkonsekvens-
analyser. Skolan har delansvar för 
skolvägarna och miljön runt skolan. 
”Barns möjligheter att på egen hand 
ta sig till skola och fritidsanläggning-
ar skall öka” (Vägverket, 2004). 

Genom samråd när man genomför 
barnkonsekvensanalys kan man 
väcka ett intresse hos barn och ung-
dom för planeringen av närsamhället. 
I skolan når man alla skolbarn och 
deras föräldrar. De skolpolitiska må-
len ger stöd för studier i närsamhället 
och ett undersökande arbetssätt. 

Vägverket ger stöd för 
studier i närsamhället
Vägverket har under lång tid gett 
stöd till olika utvecklingsarbeten inom skolan. Under 
1990-talet deltog omkring 400 skolor i ett projekt 
kallat Forska och lära i närsamhället. Avsikten med 
projektet var att ge barnen kunskaper om hur samhäl-
let är uppbyggt och hur trafiksystemet fungerar och att 
ge dem kompetens att kunna delta i ett samhällsarbete 
där brukarnas inflytande och ansvar blir allt viktigare. 
Skolbarnen utvecklade arbetsformer där de på olika 
sätt undersökte, kartlade, dokumenterade och föreslog 
förbättringar av sitt närsamhälle. 

Erfarenheter från projektet Forska och lära i när-
samhället visar att föräldrar  gärna medverkar inom 
temaområden som berör barnens liv och hälsa, där de 
har erfarenheter och kunskaper. Pedagoger och barn i 
skola och barnomsorg kan i samarbete med föräldrar 
och övriga intressenter påverka för att förbättra när-
samhället. 

Eleverna behöver lära sig att uppmärksamma och 
beskriva trafikproblemen och kritiskt granska och 
bedöma sin närmiljö. Genom att diskutera sig fram 
till lösningar i samarbete med kommunens planerare 
skaffar de sig kunskaper så att de kan, vill och vågar 
delta i ett förändringsarbete (Vägverket, 2000).

Samråd vid barnkonsekvensanalys
Skolan är en viktig samarbetspartner vid genomför-
ande av BkA. om samverkan sker i skolan har barnen 
större möjlighet att sätta sig in i de frågeställningar och 
trafikproblem som vägobjektet gäller. Detta förutsätter 
att samrådsformer och arbetssätt anpassas så att barnen 
ges möjlighet att föra fram sina åsikter och att man i 
planeringsarbetet tar hänsyn till deras synpunkter och 
förslag. 

oavsett om vägobjektet avgränsas till en genomfarts-
väg med intilliggande skola bör barnkonsekvens-
analysen aktualisera barnens skol- och fritidsvägar, 
skolskjutsningen från hemmet till skolan samt miljön 
runt skolan. 

För att underlätta samarbetet kan man utöver samrådet 
behandla de områden som ingår i barnkonsekvensana-
lysen som en del av studierna i skolan. Undersökningar 
av miljön runt skolan, lekområden, skol- och fritidsvä-
gar och skolskjutsverksamheten är aktuella vid vägpro-
jekt där barn berörs. Dessa områden kan tas upp som 
temaarbeten samtidigt som vägprojektet planeras.

Vägverket och skolan samverkar
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Varje vägprojekt är unikt
Det finns inga färdiga modeller för hur en samverkan 
mellan Vägverket, kommunen och skolan ska ske i 
en barnkonsekvensanalys. Varje vägprojekt har sina 
speciella förutsättningar, problem och möjligheter. 
kommuner och skolor ser olika ut. 

När Vägverket före planerade nybyggnads- eller om-
byggnadsprojekt genomför en BkA ges goda möjlig-
heter att inleda en samverkan med skolan. Vanligtvis 
sker vägplaneringen i ett samarbete mellan Vägverket 
och kommunens planerare men även skolan kan bidra 
med betydelsefulla kunskaper och erfarenheter. 

Av redovisningarna från olika försök med BkA framgår 
att det behövs stöd för att utveckla samarbetet mellan 
Vägverket, kommunen och skolan. En övergripande 
plan för samarbetet som alla parter tar del av och ac-
cepterar underlättar arbetet. här följer förslag till en 
arbetsgång för hur Vägverket kan möta skolan och 
kommunen. 

En plan för skolans medverkan i en barn-
konsekvensanalys 

Steg 1
Inför samarbetet med skolan krävs förberedande kon-
takter med ansvarig skolmyndighet. För att underlätta 
fortsatt samarbete med skolpersonal, elever och för-
äldrar är det viktigt att projektledaren från Vägverket 
tar en första kontakt med skolchefen, rektor för skolan 
och den kommunala planeraren för att informera om 
Vägverkets samarbetsplaner. rektor har ett särskilt 
ansvar för frågor kring trafik, miljö- och samhällspla-
nering. Med hjälp av rektor kan en övergripande plan 
diskuteras för att sedan tas fram tillsammans med alla 
delaktiga inom skolan. 

Det är angeläget att de kommunala planerarna blir 
kontaktpersoner under det fortsatta arbetet med väg-
byggandet. Det kan ta tid innan vägbygget är klart. 
kontakten med kommunala planerare kan upprätthålla 
intresset under tiden. Det blir naturligt att uppföljningen 
av trafik- och miljöarbetet med underhåll av skolvägar 
och skolgård sker i samarbete med kommunala tjäns-
temän. om eleverna får följa utvecklingen av vägbyg-
get från start till invigning lär de sig mycket om hur 
trafiksystemet fungerar.

Ett skäl till ett tidigt samråd är att skolan har en plane-
ring över läsåret. Studier av skol- och fritidsvägar, ex-
kursioner, studiebesök m.m. är vanligtvis inplanerade 
redan i början av läsåret. Det är en fördel för skolan 

om samarbetet med Vägverket kan planeras samtidigt 
med övrig planering. 

Steg 2
Under ett andra möte träffas skolledning och represen-
tanter för de arbetslag på skolan som ska medverka i 
BkA. Då kan man diskutera hur frågor om medverkan 
kan organiseras. I en större skola med 500 elever mellan 
6-16 år måste troligen ett urval göras. Det vanligaste är 
att 6 till 13 åringar eller 7 till 12 åringar deltar. I mindre 
skolor kan alla delta. Introduktion och slutredovisning 
kan ske gemensamt. I övrigt fungerar oftast arbetet 
smidigast genom att varje klass planerar och genomför 
studierna inom klassens ram. 

Projektledaren ger en översiktlig information om pla-
neringsprocessen och tydliggör vilka områden barnen 
kan tänkas medverka i. Minnesanteckningar från mötet 
tillsammans med en informationsfolder kan användas 
som underlag för diskussion vid ett kommande möte 
med skolpersonalen och representanter för eleverna. 

Steg 3 
Under möte 3 som kan ske i klasserna ger klassläraren 
med hjälp av en karta information om det vägområde 
Vägverket avgränsat samt hur planeringen går till. 

Det krävs vidare en diskussion om hur medverkan i 
BkA kan ingå som en del i de närsamhällsstudier som 
skolan avser ta upp under läsåret. Undervisningstid 
finns inom de olika ämnena och de övergripande kun-
skapsområdena. Temaarbetet kräver att eleverna får 
möjlighet att arbeta under längre arbetspass där tid tas 
från flera ämnen.

Det är betydelsefullt att pedagoger och barn ser studi-
erna som en resurs både ur inlärnings- och säkerhets-
synpunkt samt att föräldramedverkan ingår. Att det 
sker förbättringar i trafikmiljön är särskilt positivt för 
alla som går och cyklar. Det första mötet med peda-
gogerna kan vara avgörande för hur arbetet kommer 
att fungera. 

Samråd mellan planerare och elever 
Möten mellan planerare och elever kan ske genom 
att eleverna tar kontakt i samband med studierna i 
närsamhället. Men det kan även styras av planerarnas 
behov av samråd med dem som brukar ett område där 
vägförbättringar planeras. Planerarna kan ge skolan 
information om hur förstudiearbetet fortskrider. Det 
skapas då möjligheter för lärarna att använda ett verk-
ligt planarbete i sin undervisning. För planerarna inne-
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bär det att de kan ta del av barnens och ungdomarnas 
erfarenheter och kunskaper. 

En sammanställning av barnens upplevelser och syn-
punkter kan utgöra ett värdefullt underlag vid den ge-
mensamma inventeringen i förstudien och i BkA från 
ett barnperspektiv och från barnens perspektiv. 

Barn och planerare kan lära av varandra
Forskaren Maria kylin framhåller vikten av det tidiga 
samrådet för att planerare och barn ska ha möjlighet att 
lära av varandra. Ett sätt att förstå barns eget perspektiv 
är att tidigt i planprocessen, innan fysiska gränser har 
formulerats och definierats inleda samtal och dialog 
med barnen. När, var och hur barn kommer in i planpro-
cesser är avgörande för en förändring mot en planering 
från ett barnperspektiv (kylin, 2004).

rektor är en viktig kontaktperson under samarbetets 
gång. Både elever, personal och den kommunala pla-
neraren har mycket att vinna av att lära känna varandra 
inför fortsatta trafikmiljöstudier. Ett förändringsarbete 
inom vägplaneringen kan ta lång tid. 

Arbetsformer, innehåll och färdig-
heter hör ihop 
Erfarenheterna visar att studier i närsamhället ofta 
handlar om kartläggningar och problembeskrivningar 
t.ex. miljön runt skolan och kring barns lekområden, 
skolskjutsverksamheten samt färdvägar och transpor-
ter till skola och fritidsaktiviteter. Det är områden där 
barnen har kunskaper och erfarenheter.

En resvaneundersökning inom BkA kan stimulera till 
fortsatta närmiljöstudier. Se kapitlet Undersöknings-
metoder för barns delaktighet, s. 49.

Modellen för barnkonsekvensanalysen stämmer väl 
överens med skolans tillvägagångssätt för studier i 
närsamhället. Skriften Närsamhällesstudier (1998) 
tar inledningsvis upp följande frågeställningar inför 
studierna: 

Vad är det vi vill ta reda på om närsamhället? 

Vad ska kunskaperna användas till?

hur kan man inleda arbetet?

hur kan man samla in, ordna, sortera och ana-
lysera materialet?











76

v
ä

g
v

er
k

et
 o

c
h

 S
k

o
la

n
 S

a
m

v
er

k
a

r

76 77

hur gestaltar man erfarenheterna i bilder, 
berättelser, modeller, kartor, diagram, figurer, 
utställningar mm?

hur kan man redovisa, utvärdera och göra 
slutlig dokumentation?

Det är när barnen undersöker, bearbetar, analyserar och 
värderar som de skaffar sig kompetens för att kunna 
delta i samhällsarbetet. Temaarbetet bör stimulera till 
en mångsidig språkutveckling där barnen får uttrycka 
och gestalta sina undersökningar i tal och skrift, bild, 
musik och drama etc. Den kollektiva språkproduktio-
nen där barnen lär av varandra är viktig. 

Miljön runt skolan ett konfliktfyllt 
område 
Förutom skol- och fritidsvägarna är miljön runt skolan 
ett viktigt område att kartlägga. En del skolor ligger 
intill genomfartsleder. De kan omges av flera starkt 
trafikerade vägar. I de förstudier och barnkonsekvens-
analyser där barnen utsätts för trafikrisker på skolom-
rådet är det angeläget att genomföra en kartläggning 
av skolans utemiljö.

Det kan gälla hur skolgården är planerad med tanke 
på varutransporter, cykeltrafik och parkeringsplats för 
personalens bilar. Finns det finns särskilda av- och 
påstigningsplatser för skolbussar och vändplatser för 
privatbilar intill skolan? hur är säkerheten ordnad på 
skolgården och utanför skolan? Inventeringen som kan 
ske i samarbete med kommunen ska ligga till grund för 
problembeskrivning, analys och åtgärder. 

På en del skolor har personalen och barnen i samar-
bete med föräldrarna och kommunansvariga kartlagt 
skolområdet och skolans närmaste omgivning och 
föreslagit åtgärder för att få en säkrare trafikmiljö. 
Detta har vanligen lett till att man ordnat egen infart 





för de gående och cyklande barnen. För biltrafiken har 
man ordnat en särskild väg infart med vändplats och 
en parkeringsplats lite längre bort. Ingången till skolan 
är skyddad av räcke eller grind. 

Ekenässkolan i Stenungssund får ge exempel på hur 
personal och skolbarn i samarbete med föräldrar och 
planerare arbetade med trafik, miljö och samhällspla-
nering inom projektet Forska och lära i närsamhället. 
På liknande sätt kan skolan medverka i barnkonsek-
vensanalysarbetet.

Ekenässkolan förbättrar miljön runt skolan

Parkeringsplatsen första problemområdet
På Ekenässkolan var skolans parkering ett stort bekym-
mer. Parkeringsplatsen blev det första problemområdet 
man tog itu med inom projektet Forska och lära i när-
samhället. Barn och vuxna diskuterade hur man skulle 
kunna åtgärda den. Barnen hjälptes åt att komma på 
hur de skulle kunna göra förbättringar. De testade sina 
förslag i skisser och modeller. 

Samtidigt arbetade föräldraföreningen med att få en 
förändring. Föräldrarna bjöd in barnen till en träff 
och man gjorde en skrivelse till kommunen om att få 
en förändring. Tillsammans med kommunansvariga 
utformades en plan för att få ordning på parkerings-
platsen.

Skolgården - nästa problemområde 
- Vi ville ha en roligare skolgård. Föräldrar, barn och 
personal hjälptes åt att göra skolgården bättre, berät-
tar lärarna på Ekenässkolan. Vi ville ha en gemensam 
utgångspunkt så vi enades om att börja med skolan 
och skolgården. Barnens förslag skulle vara grund för 
arbetet. Stöd för miljöarbetet fanns i läroplanen:

Parkeringsplatsen före och efter förändringen.
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- Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas för-
måga och vilja till ansvar och inflytande över den 
social, kulturella och fysiska skolmiljön. Vidare står 
det att man ska samverka för att göra skolan till en god 
miljö för utveckling och lärande.

En skolgårdsgrupp bildades med en pedagog från varje 
spår, (skolan är indelad i tre spår). 

En representant från föräldraföreningen och vaktmästa-
ren skulle också ingå. Alla klasser skulle delta i projek-
tet och ge förslag på förbättringar av skolgården. Grup-
pen skulle fortlöpande ha kontakt med elevrådet. 

Ett brev utformades till samtliga föräldrar där man 
berättade om skolgårdsprojektet och frågade om för-
äldrarna ville delta. Några elever ringde ”fastighets-
skötaren” och frågade vad man fick och inte fick ändra 
på skolgården. Andra ringde kommunkontoret och 
fick ritningar på skolgården och på skolhusets fasader. 
Eleverna tog också kontakt med Vägverket angående 
vägskyltar utanför skolan. 

Föräldrarna var villiga att delta. Man bestämde ar-
betsdagar och gjorde en lista för arbeten som skulle 
utföras. Vaktmästare, pedagoger, barn och föräldrar 
skulle tillsammans ”fixa till” skolgården. 

Det är roligt att jobba tillsammans 
Under arbetsdagarna rensades alla rabatter, en fin berså 
med stora stockpallar att sitta på iordningställdes och 
växter planterades för att ge rumskänsla. Som skydd 
runt om planterades en häck.

Asfaltgården fick en uppsnyggning. Växter plante-
rades i tunnor och placerades ut på lämpliga ställen. 
En gammal eka som skänktes till skolan blev snabbt 
en favoritplats. Alla förbättringar var enligt barnens 
förslag.

Arbetsmiljön och arbetsklimatet har blivit bättre
När vi ser tillbaka har projektet inneburit en hel del 
för skolan som är bestående anser lärarna. Parkeringen 
på skolan är ombyggd. En skolgårdsgrupp finns nu 
väl förankrad på skolan. En stor del av förslagen till 
åtgärder är redan förverkligade. Arbetet ledde till att 
barnen blev uppmärksamma på utemiljöns kvalitet. De 
fick erfara att det går att förändra och de lärde sig vem 
man vänder sig till. 

Uppföljning kring förstudie och 
barnkonsekvensanalys
Det är av stor betydelse att alla medverkande får tillfälle 
att redogöra för och få diskutera sina redovisningar. 
Skolorna kan presentera den samlade produktionen 
i form av utställningar som redovisas för föräldrar, 
kommunansvariga och intresserad allmänhet. här 
kan planerarnas problembeskrivningar jämföras med 
elevernas förslag till åtgärder.

Barnen kan med hjälp av kartor och modeller aktua-
lisera frågor hos kommuninvånarna om problem på 
t.ex. skol- och fritidsvägar och hur närsamhället kan 
påverkas och förbättras. Eleverna kan utforma en mo-
dell för nuläget och en som visar hur det ska se ut när 
man åtgärdat problemen. 

Att få vara delaktig i att få till stånd vägförbättringar 
som leder till ett säkrare närsamhälle där fler barn på 
egen hand kan ta sig till och från skolan är betydelsefullt 
för barnen. Genom studierna kan de se hur vägtrafiken 
fungerar och hur utsatta de själva är. De kan då bättre 
förstå vilken betydelse ett vägförbättringsprojekt har. 
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Barnkonsekvensanalys

Det är viktigt att följa upp och befästa erfarenheterna för 
att stödja den fortsatta utvecklingen, från förstudieske-
det genom hela planeringsprocessen. De genomförda 
analyserna ger värdefulla lärdomar som kan utnyttjas 
i den fortsatta verksamheten. Särskilt angeläget är att 
ta tillvara erfarenheter från de metoder och arbetssätt 
som använts. En del av försöken har sammanställts i 
Vägverkets skrift Barnkonsekvensanalys – försök och 
erfarenheter. här följer ett sammandrag av de olika 
konsekvensanalyserna.

Inget samhälle är det andra likt
Varje närsamhälle har sina unika förutsättningar. Trafik-
system, boendeplanering, kultur- och natur ter sig olika 
i olika kommuner. Platsen, husen, naturen och männis-
korna ger samhället dess särart. Skolan och miljön runt 

Enligt den nationella strategin för att genomföra barnets rättigheter ska statliga myndigheter 
ha som målsättning att göra en barnkonsekvensanalys (BKA) vid varje beslut som rör barn. 
Under år 2004 och 2005 har Vägverket påbörjat/och eller genomfört 24 resp. 16 försök med 
BKA. BKA ingår vanligtvis som en del i förstudien. De behandlar åtgärder för att förbättra  
gång- och cykelvägar och miljön runt skolan i tätorten. 

den, barnens skolvägar, antal skolskjutsbarn, landsbygd 
och stadsmiljö m.m. ger också olika utgångspunkter 
för studierna. Men det finns naturligtvis också många 
företeelser och situationer som är ganska lika.

De metoder och den arbetsgång regionerna använt 
har påverkats av skolans läge och storlek, den tid man 
haft till förfogande, skolans intresse av att ge eleverna 
möjlighet att delta i BkA samt vilken typ av problem 
som skulle kartläggas och åtgärdas. Gemensamt för 
analysarbetet är att samråd med skolan utförts för att 
få ta del av skolbarnens kunskaper om aktuella tra-
fikproblem. Skolbarnen har på olika sätt berättat om 
sina upplevelser av och uppfattningar om trafikmiljön. 
Skolpersonal, föräldrar, skolskjutsförare och kommu-
nansvariga har bidragit med sina kunskaper.
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Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder i Annelöv

Genom byn Annelöv i Landskrona kommun går 
kävlingevägen och Saxtorpsvägen. Annelövs 
skola, med 64 elever i åldern 6-13 år, ligger mitt i 
byn vid kävlingevägen. Barn och föräldrar ansåg 
att skolvägen var riskfylld. Många bilar körde fort 
genom byn. Fartgränserna, som endast var utmärkta 
med skyltar, överskreds ofta. Barnen måste cykla 
på vägen eftersom det inte fanns några cykelbanor. 
Nära hälften av eleverna i åldern 6-10 år åkte i bil 
till skolan medan de flesta elever i åldern 11-13 år 
gick eller cyklade. 

Barnkonsekvensanalysen i Annelöv genomfördes 
i samråd mellan företrädare för Vägverket, lärare 
och elever vid fyra tillfällen. Inledningsvis arbetade 
eleverna med följande frågor:

hur kommer eleverna till skolan, vilken väg tar 
de?

Var finns lekplatser, idrottsaktiviteter, friluftsom-
råde?

Vilken typ av trafik finns i Annelöv?

hur upplevs bilarnas hastighet?

Eleverna studerade skolvägen, övergångsställen, 
vägkorsningar och andra trafikfarliga ställen och 
iakttog en del farligheter och problem. Saxtorpsvä-
gen upplevdes som för smal att gå och cykla på. De 
elever som åkte skolskjuts påpekade att skolbussen 
backade in på skolgården när barnen skulle stiga 
av och på. I vissa fall stannade busschaufförerna 
ute i gatan redan innan bussen backats in i sitt rätta 

läge och öppnade bakdörrarna för påstigning ute 
i gatan. 

Utifrån probleminventeringen ritade och berät-
tade eleverna om sina förslag till åtgärder. För 
att få en trafiksäker på- och avstigning för elever 
som åkte skolbuss föreslogs en parkeringsplats 
med en bussvändslinga söder om kyrkogården. 
Efter ombyggnaden skulle skolbussen stanna på 

bussvändslingan söder om kyrkan. På vägen utanför 
skolan och där 30-zonen börjar i södra Annelöv, 
föreslogs sidoförskjutningar i vägen.

Elevernas förslag till åtgärder, som stämde väl 
överens med experternas förslag, arbetades in i 
förstudien. Ett förslag till arbetsplan togs fram under 
2002. År 2004 verkställdes vägförbättringarna på 
genomfarten i Annelöv.
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Väg 94 Gång- och cykelväg mellan Antnäs och Alvik

Livsmedelsaffär finns Antnäs och kiosk finns i 
Alvik. Barnen tränar och spelar fotboll i Alvik och 
ishockey i Antnäs. Närheten mellan de två byarna 
skapar behov av en säker kommunikationsled. 

Längs riksväg 94 mellan Alvik och Antnäs i luleå 
kommun saknades separerad gång- och cykelväg 
för oskyddade trafikanter. Det saknades också 
gång- och cykelport för dem som skulle korsa 
vägen. Barnen hade begränsade möjligheter att på 
egen hand ta sig till träning, kiosken, affären eller 
kompisar i grannbyn. Detta medförde att föräldrarna 
skjutsade barnen i bil eller cyklade tillsammans 
med barnen. Det finns grundskola (åk 1-6) i både 
Antnäs och Alvik.

De åtgärder som föreslogs innebar att oskyddade 
trafikanter skulle separeras från övrig fordonstrafik 
genom en ny gång- och cykelväg. 

I Vägverkets samråd var barnen mycket positiva till 
att få en gång- och cykelväg längs väg 94. 

Uppdragsledare Jörgen Simu beskriver och kom-
menterar samrådet med skolan: 

– I ett tidigt skede kontaktades rektorn för skolorna i 
Antnäs och Alvik. rektor informerade personal och 
elever om arbetet med barnkonsekvensanalysen. 
Några dagar före mötet med skolan skickades en 
karta över området till skolan. Samtliga elever in-
formerades under mötet. Vägverkets representanter 
presenterade projektet och berättade om vad som 
krävs för att ta fram en handling så att vägen kan 
byggas. Eleverna fick möjlighet att ställa frågor och 
lämna synpunkter.

– Vid ett möte med elevrådet på respektive skola 
diskuterades den planerade gång- och cykelvägen. 
Mötet avslutades med en diskussion om Vägverkets 
fortsatta  arbete med projektet.

– Arbetet med barnkonsekvensanalysen lyfte fram 
de problem som barnen hade längs den berörda 
vägsträckan (farligt, höga hastigheter, mörkt m.m.). 
Under diskussionen med barnen var det flera som 
lyste upp när de insåg vilka möjligheter en gång- och 
cykelväg längs väg 94 skulle innebära. Byggandet 
av gång- och cykelvägen mellan Antnäs och Alvik 
kommer att underlätta för barnen att röra sig mel-
lan byarna. 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Väg 531 i Fränsta och Byn

Fränsta ligger i Ånge kommun. På sträckan mel-
lan Byn och Fränsta är Väg 531 smal, kurvig och 
backig. Många hus ligger nära vägen. De flesta har 
direktutfarter. Barn som går eller cyklar till och från 
skolan upplever den smala vägen som farlig särskilt 
vid möte med tunga fordon. 

Vägen är en lokalväg, som löper parallellt med 
E14, men används trots det av många som genom-
fartsväg. Hastigheten på trafiken upplevs som hög. 
Föräldrar och barn ansåg att det borde finnas en 
gång- och cykelväg. Fränstaskolan har cirka 330 
elever i åldern 6-13 år.

Elever i Fränstaskolan genomförde undersökningar 
i förstudieområdet. De studerade Fränstavägen och 
beskrev sina iakttagelser i texter och bilder. Elev-
erna utformade en väggkarta där de markerade sina 
skolvägar.Tillsammans med föräldrarna besvarade 
de skriftliga frågor om skolvägen och vilka risker 
de upplevde på vägen till och från skolan. 

Barnen kartlade sina lek- och fritidsområden och 
redovisade på en karta över Fränsta. kartan visar 
att det fanns många aktiviteter i området som är 
viktiga för barn. De äldre barnen ordnade möten 
där man diskuterade vad som borde undersökas. I 
grupper genomförde de olika undersökningar om: 
resvanor, fritidsaktiviteter samt trafikfarliga platser 
i trafikmiljön.

Elever och lärare på Fränstaskolan redovisade i 
aulan för föräldrar, samhällsföreningen, Vägverket 
och andra intresserade. Elever och lärare presente-
rade sitt arbete. Barnens kartor, bilder och berättel-
ser visades på utställningsskärmar och i bildspel. 

För att Fränstavägen ska bli säkrare för barnen och 
andra oskyddade trafikanter ansåg man att det be-
hövs plats för att gå och cykla, lägre hastigheter och 
bättre belysning. Många föräldrar och barn ansåg 
att det ska finnas en gång- och cykelväg.

Trafikexperterna kom fram till att de bästa åtgär-
derna för barn är gång- och cykelvägar, väl avskilda 
från biltrafiken. Där barnen måste korsa Fränstavä-

gen är en planskild korsning bäst. 
Planskilda korsningar kan enligt 
trafikplanerna inte åstadkommas 
utmed den aktuella vägsträckan. 
Det bästa som går att genomföra 
där barnen ska korsa vägen är 
åtgärder som sänker biltrafikens 
hastighet. 
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Skärgårdsvägen vid Grantomta, väg 274

Väg 274, Skärgårdsvägen är en länsväg som för-
binder Stockholm med skärgården. I Grantomta 
som ligger i Värmdö kommun finns stora trafiksä-
kerhetsproblem för barnen. Vid Grantomta korsas 
Skärgårdsvägen av en väg  som på ena sidan om 
korsningen heter Furuviksvägen och på den andra 
Viks skolväg. Många barn måste passera korsningen 
på väg till och från skola och fritidsaktiviteter. 

Trafikmiljön uppfattas som så osäker att de yngre 
skolbarnen skjutsas över vägen med skolbuss. Vä-
gen och korsningen utgör en hälso- och olycksrisk 
för dem som går och cyklar och inte minst för 
barnen. Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar 
och buller. 

För att förbättra trafiksäkerheten har Vägverket 
genomfört en vägutredning och en barnkonsek-
vensanalys av Skärgårdsvägen vid Grantomta. 
Utredningen ger underlag för en ombyggnad som 
gör att gång- och cykeltrafikanter kan korsa vägen 
på ett säkert sätt.

Barn och föräldrar besvarade en enkätundersökning 
om skol- och fritidsvägar. resultatet av kartlägg-
ningen visade var barnen lekte och hur de rörde sig 
i området runt väg 274 och 222. resultatet visade 
också hur många barn som fick gå till skolan på 
egen hand och hur många som eskorterades eller 
skjutsades samt hur föräldrar upplevde barnens 
situation. 

Några klasser genomförde ett temaarbete. Eleverna 
beskrev i ord och bild hur de rörde sig i området, 
vilka problem de upplevde och hur de ansåg att 
skolvägen skulle kunna bli säkrare. 

Eleverna formulerade en del förslag som de ansåg 
skulle minska riskerna på skolvägen. En del av 
barnen gjorde bilder med förslag till lösningar för 
korsningen Skärgårdsvägen – Fruviksvägen. 

Vägverkets förslag till bästa åtgärd för barn var  en 
planskild korsning med en tunnel under vägen.
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Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder i Högsby

Fröviskolan i högsby ligger i korsningen där 
riksväg 23 möter riksväg 34. Skolan har cirka 550 
elever från förskola till och med nionde klass. I 
BkA deltog 145 elever i åk 3-6. 

På väg 34 genom högsby passerar dagligen mellan 
2 500 och 4 000 fordon/dygn. Andelen tung trafik 
är 10 procent. 

BkA i högsby genomfördes inledningsvis med 
samma frågor som i Annelöv.  Eleverna kartlade 
sin närmiljö, skol- och fritidsvägarna. De studerade 
övergångsställen och vägkorsningar och andra 
trafikfarliga ställen i Högsby tätort. 

Av redovisningen framgår att det fanns ett stort antal 
konfliktpunkter och problem. Eleverna fortsatte 
arbetet med att utarbeta förslag till fysiska åtgärder. 
De ansåg att korsningen mellan väg 23 och väg 34 
behövde åtgärdas. 

Övergångsställen ansågs felplacerade eller saknades. 
Passagen över Tingebro var för smal och otäck, 
med trafik som passerade tätt inpå oskyddade 
trafikanter.

På morgonen körde skolskjutsarna in på skolgården 
och lät eleverna gå av där, medan de föräldrar som 
lämnade sina barn ofta lät dem gå av vid bussfick-

orna längs väg 34. Många bussar hämtade eleverna 
vid bussfickorna på eftermiddagarna. 

På morgonen och eftermiddagen var det alltså 
många fordon vid skolan och barnen steg av och 
på vid olika ställen vilket de betraktade som rörigt. 
Eleverna ritade och berättade om sina förslag till åt-
gärder och förbättringar i högsby. Slutligen skedde 
en gemensam redovisning av studierna. 

resultatet visar att elevernas förslag stämde väl 
överens med den trafikanalys, som genomförts i 
samband med förstudien. Förslagen arbetades in 
i förstudien. 

Ett viktigt förslag till åtgärder i förstudien var en 
ombyggnad av den olycksdrabbade korsningen mel-
lan riksväg 23 och riksväg 34 till cirkulationsplats. 
Fysiska åtgärder längs väg 34 skulle ge sänkta 
hastigheter för fordonstrafiken och en ökad tryg-
ghetskänsla för barnen. 
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Väg 72 genom Järlåsa 

Barnen utsätts för olycksrisker när de går eller 
cyklar på väg 72 genom Järlåsa. Det finns inga 
gång- och cykelbanor utan de måste gå och cykla 
på vägrenen. De två övergångsställen, som finns i 
anslutning till korsningen, har smala mittrefuger, 
som inte ger tillräckligt skydd i synnerhet som 
bilisterna ofta håller höga hastigheter. 

Trafiken genom Järlåsa tätort som ligger i Uppsala 
kommun uppgår till ca.  4 000 fordon per dygn varav 
en del består av tung trafik. Järnvägen löper paral-
lellt med väg 72. Daghem och skola för årskurserna 
1-6 ligger norr om väg 72. Barn som bor söder om 
genomfartsleden är tvungna att korsa både väg 72 
och järnvägen när de ska ta sig till skolan.

I förstudien ingår en BkA där skolbarn, lärare 
och föräldrar gav synpunkter på hur de uppfattade 
trafiksituationen i Järlåsa. Vid samrådet diskuterade 
barnen i grupper. De yngre barnen går aldrig själva 
över vägen. De tycker att bilarna och framförallt 
lastbilarna kör för fort. 

De äldre barnen går eller cyklar 
själva till skolan utom på vintern då 
de får skjuts. De rör sig ofta utmed 
vägen. Barnen tyckte att det var svårt 
att komma över vägen. Det tog tid, 
för lastbilarna  stannade aldrig vid 
övergångsställena. Barnen tyckte 
att det var otäckt att cykla utmed 
vägen.

Personal och föräldrar ansåg att väg 72 delar Jär-
låsa i två delar. Vägen motverkar spontana besök 
framförallt för de mindre barnen, eftersom de alltid 
måste följas över vägen. Föräldrarna upplevde vä-
gen som ett ständigt orosmoment. Barnen blir ofta 
skjutsade till skolan och kompisar trots att det är 
gångavstånd. resultatet av synpunkterna beaktades 
vid förslag till åtgärder för en säkrare genomfart i 
Järlåsa.

Genom att ersätta de breda vägrenarna med gång- 
och cykelbanor kan barnen lättare röra sig längs väg 
72. När hastigheten sänks stannar sannolikt fler for-
don vid övergångsställena vilket gör att framkom-
ligheten ökar över väg 72. En minskad vägbredd, 
bredare mittrefuger vid övergångsställena och en 
ny gångpassage kommer att bidra till att det blir 
lättare för barn att passera väg 72. Trafiksäkerheten 
kommer att öka liksom barnens tillgänglighet och 
framkomlighet i samhället.

Bilden visar korsningen och vägen upp mot skolan 
samt korsningen över järnvägen
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Korsning E20 i Lugnås

Trafiksäkerheten för korsande trafik över E20 vid 
korsningen med väg 2735/2764 i Lugnås var dålig, 
särskilt för oskyddade trafikanter. I förstudien 
föreslogs att passagen av E20 skulle göras säker 
genom planskildhet. Förslaget gick ut på att bygga 
en gång- och cykelport sydväst om korsningen med 
anslutning till befintlig busshållplats. 

Busshållplatsen nordost om korsningen flyt-
tas västerut till föreslagen port. Den nya porten 
kompletteras med en ny gång- och cykelväg, som 
ansluter till väg 2714 norr om E20 och till väg 2764 
söder om korsningen.

kvarnstenens skola utgör en viktig målpunkt i om-
rådet. Skolan är en F-6 skola (Förskola - årskurs 6) 
med ungefär 230 elever. Av dessa åker cirka 150 
skolskjuts till och från skolan. E20 var en kraftig 
barriär för oskyddade trafikanter i Lugnås, särskilt 
för barn. 

Samråd hölls med elever på kvarnstenens skola 
samt med elever från Björsäter som gick på hög-
stadiet i Mariestad. En representant från Vägverket 
redogjorde för planeringen av en ny gång- och 
cykelport under E20. 

Eleverna markerade på en karta var de bodde. Den 
enkla resvaneundersökningen visade att en tredjedel 
av barnen bodde i närheten av Lugnås (högst en km 
från skolan), en tredjedel ute på landet norr om E20 
och ytterligare en tredjedel söder om E20. 

Skolan har ett stort upptagningsområde och alla 
barn förutom de som bodde i Lugnås tätort åkte 

skolskjuts eller med föräldrar. Inget av de barn som 
deltog i samrådet hade tillåtelse att på egen hand 
korsa E20. 

Vid samrådsmötet med 52 högstadieelever framkom 
att på kvällarna åkte ungdomarna till fotbollsplanen, 
eller ungdomsgården. hälften måste korsa E20. Alla 
cyklade till E20 och ställde cyklarna vid busshåll-
platsen eller vid järnvägsstationen när de skulle 
till skolan. Barnen i Lugnås ansåg att Vägverkets 
förslag till gång- och cykelport var bra. 

En ny gångtunnel under E20 och nya gång- och 
cykelvägar innebär att barn får en säkrare trafik-
miljö och lättare på egen hand kan ta sig till olika 
aktiviteter.

Korsningen över E20 och väg 2735/2764 sedd 
norrifrån s 2
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Genomfart i Mariefred

Väg 978 passerar rakt igenom Mariefred förbi 
Mariefredsskolan. Den är en svår barriär för 780 
elever från förskola t.o.m. åk 9. Utmed vägen finns 
det trafiksäkerhetsproblem framförallt för barn. Där 
barnen måste passera genomfarten är biltrafikens 
hastighet i de flesta fall högre än 30 km/tim, vilket 
gör att de utsätts för stora trafikrisker.

Barnen rör sig mycket längs med genomfarten och 
korsar den på många ställen. På vissa sträckor sak-
nas gång- och cykelbana. De viktigaste målpunk-
terna för barn är hem, skola, idrottsplats, centrum 
och skogsområdet hammaren. Barnen måste korsa 
och röra sig utmed vägen när de ska ta sig till skola 
och fritidsaktiviteter. 

Vägverkets representanter tog kontakt med Marie-
fredsskolans personal. Barn och barnföreträdare för 
samråd valdes utifrån vilka som berördes i förstu-
dien. även barnföreträdare från föräldraföreningen 
och daghem samt fritidsledare och idrottsledare 
kontaktades. 

Grundskoleelever representerade sina respektive 
stadier. Lärare och föräldraföreningen represen-
terade framför allt de yngre barnen. Idrottsledare 
valdes ut så att olika typer av barnaktiviteter fanns 
representerade.

Särskilda samråd med barn och barnföreträdare 
genomfördes. Lärare, föräldrar och idrottsledare 
diskuterade barnens trafikmiljö i utredningsområ-
det. I samråden med barnen diskuterades skol- och 

fritidsvägar samt den aktuella vägen och området 
som förstudien skulle beröra. 

Barnens målpunkter och rörelser dokumenterades 
på en karta. Åsikter och synpunkter från barn och 
barnföreträdare strukturerades och sammanställdes. 
Materialet var en viktig del i problemanalysen. 
Utifrån analysen togs ett antal förslag fram.

I Vägverkets samråd med föräldrar där även barn 
deltog togs bristen av gång- och cykelbanor upp. 
Man ansåg att belysningen var dålig på en del 
övergångsställen och att hastigheten var för hög 
på genomfarten och efterlyste hastighetsdämpande 
åtgärder. 

Underlaget från samråden med barn och barnföre-
trädare samt problemanalys kopplat till trafikmiljön 
bedöms ge ett gott underlag i t.ex. en förstudie.
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Förstudie med barnkonsekvensanalys väg 855 i Medle 

Väg 855 utgör en barriär för byn Medle. Många 
barn måste korsa vägen till och från skola och frit-
idsaktiviteter. Längs utredningssträckan finns 143 
utfarter, dvs. konfliktpunkter längs väg 855. Has-
tigheten på väg 855 är hög. Bilisterna överskrider 
ofta den skyltade hastigheten 30 km/tim (under 
skoltid) och 70 km/tim efter skoltid. 

Biltrafikanter, gående och cyklister samsas om 
vägutrymmet. Det saknas övergångsställen och 
alternativa färdvägar. De flesta barn som går eller 
cyklar till skolan tvingas korsa länsväg 855 för att 
sedan ta sig fram mellan både bussar och bilar på 
sin väg till och från skolan. runt skolan och på 
vägen till och från skolan utsätts barnen för stora 
olycksrisker när de blandas med biltrafiken. 

Medleskolan som ligger i direkt anslutning till väg 
855 har 115 elever i åk 0-5. Dessutom finns sexårs-
verksamhet och fritidshem. Drygt hälften av barnen 
bor i Medle, övriga bor i Myckle och angränsande 
mindre byar.

Det är i samband med lämning och hämtning av 
barn som trafiksituationen bedömdes komplicerad. 
Skolpersonalens parkeringsplatser ligger på skol-
gården nära en vändslinga för bussarna. En del 
föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan

Skolbarn som bor i Myckle och övriga byar har 
skolskjuts. I anslutning till barnens bostäder finns 

vägrenshållplatser där barnen måste stå utmed väg 
855 där belysning saknas och fordonen kör fort. De 
flesta barn, som går och cyklar till skolan tvingas 
korsa väg 855. 

Vid samrådet med barn och föräldrar efterfrågades 
en gång- och cykelväg längs länsväg 855. Den borde 
anläggas längs med vägen och inte ligga utanför. 

Vidare föreslogs en översyn av bussangöringar. 
Merparten av de vägrenshållplatser som finns längs 
sträckan bör avlägsnas och trafiksäkra busshållplat-
ser anläggas vid ett mindre antal platser. 

Barnens förslag till åtgärder ingick i trafikexperter-
nas förslag om anläggande av en gång- och cykel-
bana längs väg 855 i Medle. 
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Trafiksäkerhetsåtgärder i Mjällby 

I Mjällby, en mindre tätort i Sölvesborgs kommun 
där bebyggelsen ligger samlad, gäller problem- och 
åtgärdsbeskrivning genomfarts- och infartsvägar 
i anslutning till Mjällby skola med omkring 420 
elever , åk 0-9. Skolan har hela Listerlandet som 
upptagningsområde. Många barn åker skolskjuts 
eller skjutsas av föräldrar.

Samrådet med eleverna skedde främst genom en 
enkätundersökning. Barnen fick också rita in sin 
skolväg på en karta och markera platser som up-
plevdes som farliga. 

Enkätsvaren från de 240 elever som svarade visade 
bl.a. att cirka 70 procent av lågstadiebarnen oftast 
blev skjutsade  av föräldrar till skolan. Övriga elever 
åkte skolskjuts eller blev följda av förälder. Trettio 
procent av eleverna på mellan och högstadiet blev 

skjutsade medan 40 procent gick eller cyklade.  
Cirka 30 procent åkte skolskjuts. 

I Mjällby har flertalet gator landsvägskaraktär med 
målad mittlinje och streckade kantlinjer. Detta med-
för en uppenbar risk för att bilisterna inte anpassar 
hastigheten till rådande trafiksituation.  

Det finns gångbanor på endast tre ställen, utmed 
Allévägen, vid centrum och vid korsningen hos-
abyvägen – Västra Mjällbyvägen – Lörbyvägen. 
Detta innebär att fotgängarna är hänvisade till 
vägrenen på övriga gator vilket medför en bristande 
trygghet och framkomlighet.

I förstudien ingick en trafiknätsanalys. Med in-
venteringen som grund identifierades sex vägar 
i Mjällby som viktigast att i första hand studera. 
Vägarna utgör stommen i Mjällbys gatunät och är 
huvudstråk både för biltrafiken, kollektivtrafiken 
och för de oskyddade trafikanterna (dvs. gång- och 
cykeltrafiken). Västra Mjällbyvägen och Lörbyvä-
gen är de mest trafikerade gatorna i Mjällby. 

kartbilden på farliga platser som redovisades i 
problemanalysen jämfördes med experternas trafi-
kanalys av gatunätet i Mjällby tätort. 

I probleminventeringen har ett flertal punkter och 
sträckor identifierats som bristfälliga med avseende 
på trafiksäkerhet och tillgänglighet. Det finns ett be-
hov av 30-säkrade korsningar, främst där skolbarn 
korsar gatunätet på huvudvägarna Lörbyvägen och 
Västra Mjällbyvägen men även på uppsamlings-
gatan kyrkvägen.
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Väg 2014 genom Skepparslöv 

Skepparslöv som ligger väster om kristianstad, har 
anor från medeltiden. Bebyggelsen är i huvudsak 
lokaliserad kring bygatan dvs. nuvarande väg 2014. 
Vägområdet genom byn varierade före ombygg-
naden i bredd och var som smalast 7,5 meter brett. 
Inom Skepparslövs by var gång- och cykeltrafiken 
inte separerad från biltrafiken vilket medförde 
trafiksäkerhetsproblem särskilt för skolbarnen. 
respekten för hastighetsbegränsningarna var enligt 
de närboende låg.

Vägverket inbjöd till samråd med eleverna vid 
Skepparslövs skola för att informera dem om den 
planerade gång- och cykelvägen genom Skep-
parslöv samt att ta reda deras uppfattning om sin 
skolväg. Skolan har omkring 100 elever i årskurs 3 
till 5. Före mötet fick eleverna i uppgift att rita upp 
sin skolväg och svara på frågorna:

hur tar du dig till skolan? 

Vad upplever du som farligt? 

Finns gång- eller cykelväg? 

hur upplever du bilarnas hastighet? 

Vad kan förbättras?

Vid samrådsmötet redovisade klasserna svaren på 
frågorna och hade synpunkter på hur en trygg och 
säker gång- och cykelväg skulle utformas. De fram-

höll att gång- och cykelvägen borde separeras från 
körbanan. De höga hastigheterna längs vägarna och 
i korsningarna kändes farliga och det var obehagligt 
att korsa vägarna. Många elever cyklade till skolan. 
En del saknade gång- och cykelväg.

För att sänka bilisternas hastighet föreslogs hastig-
hetskameror, fler hastighetskontroller, fler farthinder 
och att böterna för fortkörning höjdes. För att öka 
säkerheten längs gång- och cykelvägar önskades 
mer belysning och bättre underhåll. Det fanns hål 
och sprickor som behövde fyllas igen. Det behövdes 
bättre snöröjning på gång- och cykelvägarna och 
för skolbussen. 

Under år 2004 byggdes en separerad gång- och 
cykelbana genom samhället. Därmed behöver inte 
flertalet barn korsa Skepparslövsvägen på väg till 
och från skolan. 

Väg 2014 vid kyrkan i Skepparslöv. Till höger i 
bilden ansluter Snälltågsvägen.
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