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förord

”Om barnen är trygga blir hela samhället tryggt. Med den vetskapen i ryggen – och FN:s 
konvention om barns rättigheter i handen – har ett brett nätverk av myndigheter och 
organisationer bildats i Göteborg. Målet är att gå från ord till handling och praktisera 
barnkonventionen på riktigt.”1  

På en väldigt speciell dag, Barnkonventionens dag den 20 november, bjöd vi i nätverket in till en 
konferens som gav en bild av hur olika verksamheter i Göteborg arbetar med barn och unga med 
barnkonventionen som ledstjärna. I en så gott som fullsatt hörsal på Länsstyrelsen i Göteborg hade 
närmare 120 personer samlats. 

– Ni som är här har en stor bredd. Ni är politiker, ni jobbar inom socialtjänsten, förskolan, sjuk-
vården, kriminalvården, frivilligorganisationer och många andra verksamheter som alla har det 
gemensamt att vi arbetar för barns bästa, sa Ylva Fredén-Engvall, Länsstyrelsen, som tillsammans 
med undertecknad, var moderator för dagen.
 
Dagen dokumenterades och alla som är intresserade kan här ta del av vad som sades i form av 
referat från de elva föreläsningarna. Föreläsarna, som alla var hemmahörande i de organisationer 
som ingår i nätverket, är övertygade om att med barnkonventionen som utgångspunkt kommer vi 
att komma långt. Inte minst om vi gör det på riktigt och tillsammans.  

Nätverket barnkonventionen önskar er trevlig läsning! 

Fredrik Löfgren
Regionchef BRIS Väst 
Sammankallande i nätverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ur Vårt Göteborg, Anders Egle 2012-11-15

•	 BRIS
•	 Centrum för barns rätt till hälsa –  

Drottnings Silvias barnsjukhus
•	 Göteborgs Räddningsmission
•	 Göteborgs Stad: Center för skol- 

utveckling, stadsdelsförvaltningen  
Angered, Kulturförvaltningen –  
Fri konst och kultur samt Tryggare 
och Mänskligare Göteborg

•	 Göteborgs universitet – Institutionen 
för socialt arbete och Centrum för 
konsumtionsvetenskap

•	 Kriminalvården
•	 Länsstyrelsen Västra Götalands län
•	 Rädda Barnen
•	 Västra Götalandsregionen –  

Kommittén för rättighetsfrågor

Nätverket barnkonventionen består av:
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Artikel 2 

Alla barn har samma 
rättigheter och lika 

värde. Ingen får  
diskrimineras.
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1. ”Vad kan vi göra  
tillsammans?”

Att vissa grupper av barn har 
det svårare än andra att få sina 
rättigheter tillgodosedda har FN 
konstaterat. Sverige har fått hård 
kritik från FN för att inte göra 
tillräckligt för bland annat barn  
som lider av psykisk ohälsa. 
– Det blir en fokusfråga för Rädda 
Barnen nästa år, berättade Sara 
Lidgren Ntini.
 
Sara Lidgren Ntini kallade barnkonventionen 
för en ”succékonvention”, alla världens länder 
har ratificerat den, utom USA och Somalia. 
– Det är ju bra, att alla barn har dessa 
rättigheter, men hur ser det ut i praktiken? 
Det är vad jag ska ge en bild av här, 
förklarade Sara Lidgren Ntini. 
 
Diskriminering definieras enligt lagen så 
här: ”En person eller grupp av personer gör 
åtskillnad mellan olika människor på grund 
av grundläggande egenskaper till exempel 
delar av den diskriminerades identitet, med 
negativa följder för den diskriminerade.” 
Lagen anger också ett antal grunder för 
diskriminering: 

•	Kön 
•	Etnisk tillhörighet 
•	Religion eller annan trostillhörighet 
•	Sexuell läggning 
•	Könsöverskridande identitet eller uttryck 
•	Funktionsnedsättning 
•	Ålder

Diskriminering uppstår på olika sätt. Det 
finns inbyggt i strukturer, till och med i lag-
stiftningen, men också i våra normer och 
värderingar.  
– Jag tror att värderingarna är det som 
är svårast att komma åt och det är vad vi 
behöver fundera mest på, hur våra värde-
ringar påverkar oss, sa Sara Lidgren Ntini. 
 
FN:s barnrättskommitté har granskat hur 
Sverige lever upp till barnkonventionen och 
har kommit med tydlig kritik. Några exempel 
på grupper som FN menar att Sverige inte gör 
tillräckligt för är barn som 
 
• kommer ensamma till Sverige  
• lider av psykisk ohälsa 
• mobbas i skolan 
• utsätts för rasism. 
 
– De här punkterna har återkommit de 
senaste gångerna Sverige granskats och FN:s 
rekommendationer utifrån Sveriges senaste 
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rapport kommer ganska snart, så då får vi se 
om det har hänt något. 
 
När det gäller barn som lider av psykisk 
ohälsa finns en strukturell diskriminering 
eftersom det i de flesta kommuner inte finns ett 
minimistöd för de barn som inte mår bra, enligt 
Rädda Barnens syn på den garantinivå varje 
kommun borde kunna erbjuda. Barn som mår 
dåligt bör slippa ställa sig i kön till barnpsykiatrin 
och i stället kunna få hjälp inom primärvården.  
– Här får Sverige klart underkänt från FN, liksom 
när det gäller mobbning i skolan. Det borde 
inte få förekomma i ett land med så mycket 
möjligheter. 
 
Rädda Barnen ser också i sitt arbete andra 
grupper av barn som inte får tillräckligt med 
stöd. Det är barn som 

•	 upplever våld i hemmet
•	 befinner sig i svåra vårdnadstvister
•	 lever i socioekonomisk utsatthet
•	 tillhör etniska minoriteter.
 
 
 
 

En grupp som far riktigt illa är romska barn som 
utsätts för rasism och fördomar, till och med av 
lärare i skolan.  
– Det gör mig väldigt upprörd för i skolan ska de 
förstås känna sig extra trygga, betonade Sara 
Lidgren Ntini. 
 
Men vad gör att barn diskrimineras? Barn har 
ingen rösträtt, vuxna har svårt att lämna över 
makt, vi lever i starka normativa system och 
barn behöver vägledning för framtiden, även om 
de har mycket egen kompetens och styrka.  
 
Andra faktorer som leder till diskriminering är 
brist på kunskap, vilja och samverkan. 
– En del barn utsätts för diskriminering på flera 
olika grunder. Därför måste vi som möter barn 
på olika arenor hitta former för att samverka. 
Vi måste tänka tillsammans, skapa nätverk. Ta 
kontakt och prata med varandra. Vad kan vi göra 
tillsammans för att barn inte ska utsättas för 
diskriminering? 
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2. Göteborg – en ojämlik 
stad

Statistik och utredningar om barns 
uppväxtvillkor i Göteborg pekar på 
samma sak: Gapet mellan fattiga och 
rika ökar. Barnfattigdomen tycks bli 
befäst. 
– Det är en effekt av att människor 
inte får jobb och försörjningsstödet 
inte längre är ett kortsiktigt stöd.
 
När vi diskuterar hur det ser ut för barn i 
Göteborg handlar det mycket om ekonomisk 
utsatthet och försörjningsstöd, konstaterade 
Siv Andersson. Hon lyfte fram artikel 27 i 
barnkonventionen som handlar om barns rätt 
till den levnadsstandard som krävs för deras 
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och 
sociala utveckling. Och om föräldrarna inte 
klarar det ska de få hjälp. 

I Angered, i nordöstra Göteborg, lever omkring 
25 procent av barnen i barnfattigdom, en 
femtedel av familjerna har försörjningsstöd, 
medelinkomsten ligger på drygt 170 000 
kronor om året och arbetslösheten på 12 
procent. De siffrorna kan jämföras med 
stadsdelen Centrum där 12 procent lever i 
barnfattigdom, 2,4 procent av familjerna har 
försörjningsstöd, medelinkomsten är nästan 
260 000 kronor om året och arbetslösheten 
ligger på lite över 4 procent. 
 
– Jag vill påpeka att det är viktigt att använda 
begreppet barnfattigdom, för att inte tappa 
bort det perspektivet. Barnets fattigdom 
hänger förstås ihop med familjens fattigdom, 

men det är viktigt att se barnets situation, 
påpekade Siv Andersson. 
 
Rätten till en bostad är grundläggande i 
barnkonventionen. Under 2011 vräktes 663 
barn i Sverige från sina hem. Hittills i år har 
20 barn vräkts i Göteborg. Barnfattigdom är 
till stora delar ett storstadsproblem. Här finns 
många ensamstående föräldrar, föräldrar som 
har svårt att få jobb och tvingas leva på 
försörjningsstöd.
 
Barnfattigdomen är dessutom som störst där 
det bor flest barn. Familjerna bor trångt, vilket 
också påverkar barnens möjligheter att klara 
skolan på ett bra sätt. Det är inte lätt att göra 
läxor när man inte kan dra sig undan. 

För barnen innebär det dessutom en risk för 
ett socialt utanförskap. De drar sig undan 
och ”har inte tid” eller ”kan inte” hänga med 
kompisarna på bio eller fika, när de egentligen 
inte har pengar. 
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– Barn är ju ofta väldigt lojala med sina 
föräldrar och tar stort ansvar för familjens 
situation och ekonomi.

Socialtjänsten försörjningsstöd är konstruerat 
för att hjälpa under en kort tid. Det finns 
en riksnorm som ska garantera ”skälig 
levnadsnivå”. Men enligt studier av Malmö-
kommissionen håller normen på att bli ett tak, 
inte ett golv.  
– Det kan också innebära att de individuella 
prövningar som ska göras enligt socialtjänst-
lagen inte görs och att riksnormen blir väg-
ledande i större utsträckning än som var 
avsett, Siv Andersson. 
 
Skälig levnadsnivå är ett trubbigt begrepp och 
har, som så mycket annat i socialtjänstlagen 
och när det gäller försörjningsstöd, vuxen-
fokus.  
– Vi måste fundera på hur det är för barn 
som växer upp i en familj som är beroende av 
försörjningsstöd, där det kan vara osäkert hur 
mycket pengar man har att leva på månad för 
månad, beroende på om man har uppfyllt alla 
kraven för att få stöd. 
 
 

Barns hälsa påverkas förstås också av att 
växa upp under sämre socioekonomiska 
förhållanden. Fetma, diabetes och karies i 
tänderna är mer vanligt i fattiga områden. 
– Tandhälsan håller återigen på att bli en 
klassmarkör, konstaterade Siv Andersson. 
 
Rädda Barnen genomförde en enkät i Hjällbo 
och Hammarkullen under 2011. Där framkom 
att 18 procent av barnen oroar sig för att 
familjens pengar inte ska räcka till, 47 procent 
för att inte klara skolan och 12 procent oroar 
sig för att bli utslängda hemifrån. 
 
I Göteborgs Stads budget för 2013 konsta-
teras att ”en individs livschanser formas i hög 
grad under de allra första levnadsåren” och 
”en förebyggande insats av central betydelse 
är att undanröja och motverka fattigdom”. Hur 
det ska gå till i praktiken är dock svårt att läsa 
ut av budgethandlingen.  
– Den utveckling vi ser är inte att det blir 
bättre, utan snarare att gapet ökar och barn-
fattigdomen befästs, sa Siv Andersson.
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Artikel 6 
 

Alla barn har rätt  
till liv, överlevnad  

och utveckling.
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Att inte kunna kontrollera sin ilska, så att man 
lätt hamnar i bråk, är ett liknande beteende. 
Det känns bättre för stunden att få slå någon, 
men efteråt kommer skulden och skammen. 
 
Blyga barn, som går förbi utan att ta ögon-
kontakt, som håller sig undan, uppfattar sig 
som dåliga, fula och allmänt fel. Eftersom 
de tror att ingen vill umgås med dem vill de 
skydda sin omgivning och inte ge någon dåligt 
samvete. Därför är de duktiga på att dölja hur 
de har det, att de är ensamma och olyckliga.
– Det gör det också svårt att upptäcka de 
här barnen och därför måste vi lägga mer 
uppmärksamhet på dem, menade Marina 
Andersson.
 
Barn har mycket kunskap och information 
som vuxna kan lära sig mycket av. Det är 
därför deras berättelser är så viktiga.
– Det vi hör är att de behöver trygga 
relationer och att vi ger dem tid och har 
tålamod. De vill att vi respekterar deras  
 

3. ”Se barnet och våga 
fråga”

Lyssna till barnets berättelse. 
Tänk på vikten av relationer. 
Våga fråga om du känner att något 
inte stämmer. 
Då kan barn som mår dåligt komma 
vidare.

Det är vad BRIS kan konstatera efter att ha 
samlat in barns egna ord och berättelser om 
psykisk ohälsa i studien ”Se hela mig!”.  

– Det här rör flera delar av barnkonventionen, 
inte bara artikel 6. Här ingår också artikel 
24 om hälsa och sjukvård, och artikel 12 om 
åsiktsfrihet och rätten att bli hörd, påpekade 
Marina Andersson.

BRIS får tusentals samtal och mejl varje 
år från barn och ungdomar som inte mår 
bra av olika skäl. När det gäller psykisk 
ohälsa finns det många olika symtom, varav 
Marina Andersson tog upp tre av dem: 
självskadebeteende, kan inte kontrollera sin 
ilska och sociala problem. 

Barn som skär sig eller på annat sätt skadar 
sig gör det för att det är ett sätt att få ur sig 
känslorna. 
– Men det är kortsiktigt och lättar bara för 
stunden. Efteråt känner de skuld och skam, 
ångesten ökar och de vet att det blir så. Men 
de har inga andra verktyg att ta till, sa Marina 
Andersson.
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berättelser och att de berättar. Att de kan 
känna att de gjorde rätt i att berätta.
 
Det som är svårt att prata om kan till exempel 
vara att man blivit utsatt för misshandel, 
övergrepp, mobbning eller att ingen bryr sig 
om dem. Det kan också handla om den hjälp 
de vill ha eller den hjälp de får. 
 
Det finns många skäl till att inte våga berätta, 
men ofta handlar det om att barnet saknar 
en stabil, stödjande relation. Och även om 
det finns en sådan relation vågar de inte alltid 
berätta ändå – de vill inte öka föräldrarnas 
oro. Istället döljer de sina känslor och längst 
där inne hoppas de att någon ska se hur de 
mår. Det är de barnen som kanske skär sig, 
bantar, skolkar, super sig fulla och tycker att 
det är hur tydligt som helst. De fattar inte att 
vuxenvärlden inte ser!
– Så när vi ser sådana signaler måste vi våga 
fråga!
 
Att berätta öga mot öga kan vara jättejobbigt 
och pinsamt. Då kan alternativa sätt att 
berätta vara att skriva brev, mejl eller sms. 
En trygg och tillitsfull relation är nödvändig 
för att ett barn ska kunna berätta. Om de 
berättar om sådant som man måste gå vidare 
med måste de få veta det och varför man 
måste gå vidare. 

 
I barnens berättelser märks att de inte har 
några verktyg för att ta sig vidare. De har 
ingen kontroll över sitt beteende och de 
lägger mycket ansvar för andra på sig själva.  

De har också olika strategier för att klara 
vardagen. De gör motstånd och döljer hur de 
mår. De kan vara rädda för att det de berättar 
kan innebära att de till exempel placeras 
i familjehem eller att någon i familjen kan 
hamna i fängelse.
 
Marina Andersson avslutade med att betona 
tre saker som hon önskade att alla tog med 
sig:
– Det första är lyssna till barnens berättelse, 
att vi finns där. Det andra är vikten av trygga 
och stabila relationer, att vi orkar finnas där i 
det jobbiga. Och det tredje är våga fråga när 
ni känner i magen att här är det något fel. För 
även om barnet inte vågar berätta, så känner 
det att här finns en vuxen som ser mig!

Studien ”Se hela mig” kan laddas ner 
från BRIS webbplats. 



 
 

15

4. Barnet som  
medborgare

Hur kan man se barnkonventionen 
i skollagen? Vilken idé om barnet 
finns och hur ser man det i skolans 
verksamhet? Hur omsätter man det i 
praktisk handling?
Det var utgångspunkten för Lars 
Havstads resonemang om utveckling 
och lärande – rättighet eller 
skyldighet.

I samhället har det länge funnits en idé om 
människan och lärandet, och vilka handlingar 
skolan ska utföra för att skapa de människor 
som samhället vill ha. 
– På Karl X:s tid ville man ha människor 
för att bygga det svenska samväldet. Långt 
senare hade 1946 års skolkommission en helt 
annan idé. Då, efter kriget, ville man ha en 
skola som fostrade helt andra medborgare än 
de som fostrats tidigare, sa Lars Havstad.
 
Skolväsendet skulle vara med och bygga 
ett demokratiskt samhälle, baserat på alla 
medborgares fria medverkan. Den måste i sin 
tur bygga på fria personligheter och skolan 
skulle fostra demokratiska människor.
– Det var en mycket radikal lag, som en 
del befarade skulle leda till bolsjevism. 
Därför la man till att arbetet skulle bygga på 
vetenskaplig grund. Det togs senare bort, 
men nu är det tillbaka igen, konstaterade Lars 
Havstad.
 
Finns 1948 års idéer kvar idag? Finns barnen 
i skolan som likvärdiga medborgare och 

inte som elever som ska inordna sig i ett 
expertsystem?
 
I skollagens första kapitel finns skrivningar 
som handlar om kunskap, demokrati och 
personlig utveckling. Om man har dessa 
begrepp som tre idéer om människan bildar de 
en helhet. Kunskapen ska vara demokratisk, 
personlig utveckling ska ske i en demokratisk 
anda, demokratin vara kunskapsbaserad och 
så vidare.
 
De handlingar som utförs där barnet ska ut-
vecklas i enlighet med idéerna, i skolan och 
förskolan, byggs av pedagogik, ledarskap och 
organisation. Också det finns med i första 
kapitlet i skollagen. Om lärande ska omsättas 
i pedagogik måste man ta hänsyn till varje 
elevs behov och barnen ska ha möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 
Ledarskapet ska främja de mänskliga 
rättigheterna och motverka alla former av 
kränkande behandling. Organisationen 
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ska utformas så att de grundläggande 
demokratiska värderingarna, mänskliga 
rättigheter, solidaritet mellan människor etc, 
syns i sättet att vara och agera.
 
Dessa tre delar, pedagogik, ledarskap och 
organisation, ska också stödja varandra och 
bildar tillsammans med kunskap, demokrati 
och personlig utveckling en helhetsbild av 
skolans uppdrag.
 
Detta uppdrag har en stark koppling till barn-
konventionen och diskrimineringslagen. ”Alla 
barns lika värde”, ”barnets bästa ska komma i 
främsta rummet”, ”barnet har rätt att uttrycka 
sin mening i frågor som rör det” har sina 
motsvarigheter i skollagen. 
– Och om vi ser barnen som medborgare, att 
de ska utvecklas till medborgare och inte bara 
vara elever i skolan, hur påverkar det arbetet 
i skolan? Det måste man prata om i skolan, 
betonade Lars Havstad och fortsatte:
 
 
 
 
 
 

– Hur tar jag reda på barnets inställning? 
Hur ser vi till att barnen är delaktiga? Vilka 
möjligheter har barnet att säga sin mening 
och hur ska barnets åsikter tillmätas betydelse 
”i förhållande till barnets ålder och mognad”. 
Och hur blir man en ansvarskännande individ 
och medborgare, som skollagen föreskriver. 
 
Dessa frågor, och många andra, behöver 
man ha med sig när man planerar skolans 
verksamhet, menade Lars Havstad och 
återkom till 1946 års skolkommission som 
skrev att ”den demokratiska skolans uppgift 
är således att utveckla fria människor”.
– Jag tycker att det är så himla fint 
formulerat! Det finns också i den nuvarande 
skollagen, men inte så tydligt uttryckt som 
här.
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5. Musiken – ett verktyg 
för att klara det svåra

Genom att skriva texter och skapa 
musik kan barnen lägga bort det som 
är tungt och jobbigt en stund. De får 
en vardagspaus. Det är ett skäl till 
att Räddningsmissionen använder 
text och musik som ett verktyg i sitt 
arbete med barn i utsatta situationer.

Alla barn har rätt till utveckling, att pröva 
sina förmågor och få kunskap om sin 
egen situation. På Solrosen och Karibu, 
två verksamheter för barn och unga inom 
Räddningsmissionen, är text och musik en 
viktig del för att nå dit.
 
Till Solrosen kommer barn vars mamma eller 
pappa är frihetsberövade. Barnen får stöd 
individuellt eller i grupp och för många har 
möjligheten att uttrycka sig i text och musik 
blivit ett sätt att komma vidare.
 
Karibu finns i Bergsjön och är ett samarbete 
med Svenska kyrkan i Bergsjön. Hit kommer 
många nyanlända barn. Även här har musiken 
blivit ett viktigt verktyg.
– Musik är ett universellt språk och kan 
förena, även om man inte pratar svenska. 
Att ta några ackord på en gitarr eller spela 
djembetrummor är något som alla kan göra, 
menade Jenny Axebrink, som arbetar med 
Karibu.
 
Även om verksamheterna inom Räddnings-
missionen erbjuder både gruppstöd och 
individuella samtal är det inte alla som vill 

prata. Då kan det vara väldigt fiffigt att säga 
att ”vi håller på med musik, du kan spela 
gitarr eller trummor, skriva en text och göra 
en låt – det kanske är något för dig?”. 
– Ibland kan det som barnen behöver avlasta 
sig komma fram i musiken. Sedan kan vi gå 
vidare i enskilda samtal eller i grupp. Musiken 
blir ett bra redskap för att närma sig det som 
är svårt, konstaterade Line Fuchs.
 
Barnkonventionen är en viktig grund för både 
Solrosens och Karibus verksamhet.
– Utifrån det ser vi fyra viktiga områden, som 
också går in i varandra. Ett är att få utveckla 
nya förmågor och att hitta förmågor som man 
inte visste om att man hade. Vi möter barn 
som kanske aldrig haft musikundervisning 
tidigare, men så börjar de testa instrument 
och ser att det här kan jag också, sa Jenny 
Axebrink.
– Det handlar också om att utveckla mod, att 
få mod att berätta sådant som kan vara svårt 
att säga. En flicka hos oss höll länge för sig  
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själv hur jobbigt det var att pappa satt i 
fängelse. Men i våra samtal växte en text 
fram. Det är en väldigt stark text med mycket 
känslor i. Hon berättade för mig att hon ska 
spela upp den för pappa på julafton – ”då är 
alla samlade och han kan inte komma undan”, 
sa Line Fuchs.
 
Att få kunskap om sin egen situation och att 
få hjälp att sätta ord på vad man känner, är 
en viktig del i Solrosens arbete med barn och 
unga. Genom att utgå från andras texter 
kan man få förståelse för hur man själv har 
det. Att prata om sådant som finns utanför 
en själv, kan vara en start till att orka prata 
om det som är jobbigt för just mig, som 
till exempel längtan och saknaden efter en 
förälder. En annan viktig del är att klargöra att 
det aldrig är ett barns fel att en förälder sitter 
i fängelse.
 
I musiken finns det också möjlighet att hitta 
sin egen rytm och det är frigörande både för 
själen och för kroppen. 
– Det handlar om att få ihop sina tankar 
och känslor med kroppen. Jag tror att det 
kan vara ett sätt att locka fram orden och 
berättelserna, menade Jenny Axebrink.
 
Många av barnen som kommer till Solrosen 
och Karibu lever i barnfattigdom och de är 
utsatta på olika sätt. För dem blir kreativiteten 
i musiken en stund då de kan lägga bort det 
som är tungt och jobbigt och få en paus i 
vardagen. 
 
 

 
 
Solrosen har fått pengar från Folkhälso- 
institutet för att göra en metodbok för att öka 
kommunikationen mellan barn och föräldrar. 
– Vi håller på med det arbetet nu och en del 
av det är en skiva där vi spelar in text och 
musik av och med barn och ungdomar som är 
på Solrosen, berättade Line Fuchs.
– När vi har spelat in skivan och barnen 
har varit tillsammans i studion har de busat 
med varandra, skrattat, försökt sjunga 
med munnen full av godis. Det har varit en 
fantastisk ”vardagspausstämning”.

Metodboken bygger på Solrosens stödprogram 
och skivan kommer även att ha instrumentala 
spår som man kan skriva sina egna texter till. 
Den beräknas vara klar i februari 2013.
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Artikel 3
 

Barnets bästa ska  
komma i främsta  
rummet vid alla  

beslut som rör barn.
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6. Barn i kriminalvården

– Den viktigaste uppgiften är att alltid 
knacka chefer och beslutsfattare på axeln 
och påminna om barnperspektivet, påpekade 
Lovisa Nygren.
 
De artiklar i barnkonventionen som främst 
rör Kriminalvården är artikel 3, ”barns bästa 
ska alltid komma i första rummet”, och 
artikel 9, ”barnet ska inte hållas åtskilt från 
sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är 
för barnets bästa. Barn som inte bor med 
båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda 
regelbundet”.
– Barns bästa kan vara lite svårtolkat, men 
här samverkar vi främst med socialtjänsten. 
När det gäller artikel 9 kan vi inte göra så 
mycket åt att barn och föräldrar hålls åtskilda 
mot sin vilja, men vi kan skapa möjligheter för 
dem att träffas, menade Katarina Risberg. 
 
Idag har Kriminalvården en bred verksamhet 
där barn berörs på olika sätt. Men i varje 
enskilt fall måste man bedöma just det 
barnets behov. 
 
Barnen har ofta behov av kontakt med sina 
föräldrar och Kriminalvården ska på olika sätt 
stödja att det sker på ett bra sätt. Kontakten 
kan ske genom besök, telefonsamtal eller på 
permissioner. Ibland kan man ta hänsyn till 
var en klient placeras för att resvägen inte 
ska bli för lång för ett barn. Är barnen riktigt 
små kan de behöva vara med mamma på 
anstalten.
 
 
 
 

Mellan 8 000 och 10 000 barn har 
föräldrar som sitter i fängelse. 
Räknas frivården in kan det handla 
om uppåt 30 000 barn.
– Det tog några år innan 
barnkonventionen fick fäste i 
Kriminalvården, men de senaste 
åren har det hänt mycket, menade 
Katarina Risberg och Lovisa Nygren.

1998 kom rapporten ”Barn med frihets-
berövade föräldrar” som utifrån barn-
konventionen skulle föreslå förbättringar för 
barn som hade föräldrar som satt i häkte eller 
fängelse. Året efter startade Kriminalvården 
en föräldrautbildning som ska öka klienternas 
kunskap så att situationen för deras barn kan 
bli bättre. 
 
Barnombudsmannen följde några år senare 
upp rapporten och kom med ganska hård 
kritik.
– Det är vi tacksamma för idag, för sedan 
dess har vi kunnat ta många bra steg framåt, 
sa Katarina Risberg.
 
2005 fick Kriminalvården ett regeringsuppdrag 
att titta särskilt på barnperspektivet. Då 
var till exempel besöksmiljön inte anpassad 
för barn, men sedan dess har det skapats 
särskilda rum på anstalterna där barn och 
föräldrar kan mötas. Samma år fattades beslut 
om att varje häkte, anstalt och frivårdsenhet 
skulle ha ett barnombud. Barnombudet ska 
bevaka barnperspektivet inom sin verksamhet 
så som det uttrycks i barnkonventionen.
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– Vi finns med för att kunna genomföra detta, 
men det är också viktigt hur det sker. Det 
finns mycket skam och ångest kopplat till att 
ha en mamma eller pappa i fängelse.
Att ge stöd till klienterna i deras föräldraskap 
är också viktigt. Det sker genom samtal i 
vardagen och föräldrautbildningen. 
– Barnet kan även vara ett brottsoffer, därför 
är det ett arbete som måste utgå från varje 
enskilt barn varje gång, betonade Lovisa 
Nygren.
 
Det är sällan som ett brottsoffer annars 
söker upp en förövare, men när det gäller 
relationsbrott är det inte ovanligt. För 
Kriminalvården kan det handla om att bedöma 
om de ska tillåta besök.
 
– Vi har inrättat en brottsoffersluss som ringer 
upp och försöker bedöma frivilligheten. Det 
händer att kvinnor kommer på besök bara 
för att hon annars får ett helvete när mannen 
släpps ut. För henne kan det vara ett stöd om 
vi säger nej, berättade Katarina Risberg.
 
 
 
 

Kritiken från Barnombudsmannen var skarp 
2005.
– Nu har vi fått beröm för att vi tagit detta 
på allvar och tagit itu med det strukturellt. 
Men vi ska göra mer. Ett förbättringsområde 
är information. Barnen vill veta mer om vad 
det innebär att sitta i fängelse. Om allt från 
det mest basala till mer existentiella frågor. 
Vi måste också arbeta med bemötande och 
delaktighet, där finns det mer att göra, 
konstaterade Lovisa Nygren.
 
På www.kriminalvarden.se/barnsidor 
finns mer information.
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7. Ombud med kunskap 
om barnens behov  
och rättigheter

Genom att utse och utbilda barn-
rättsombud inom sjukvården i 
Västra Götaland ska sjukvården 
bli bättre på att tillgodose barns 
rättigheter. Bättre information till 
barn och föräldrar samt nya lekrum 
och väntrum är några resultat så här 
långt.

När barnsjukvården organiserades om kraftigt 
i slutet av 1990-talet uppstod behov av en 
särskild struktur för att tillgodose barns 
rättigheter. Man ville undvika att patienterna 
delades in i olika sjukdomsgrupper, som i 
vuxenvården. Därför bildades Centrum för 
barns rätt till hälsa som har som mål att 
barnkonventionen och NOBAB:s (nordisk 
förening för sjuka barns behov) standard ska 
genomsyra all verksamhet. NOBAB:s standard 
formulerades innan barnkonventionen fanns 
och uttrycker barns rätt till lämplig vårdform, 
att ha föräldrar eller andra närstående hos 
sig under hela vårdtiden, till information, till 
lämplig miljö med tillgång till lekterapi, etc. 
– Barnsjukvården har många uppgifter. En 
är att bereda sjuka barn en fristad, där de 
betraktas som individer med egna rättigheter 
till information och möjlighet att ta ansvar för 
sin kunskap. Det förutsätter att den personal 
som barnen möter inte bara har medicinska 
kunskaper utan också förstår barnets behov 
och har kunskap om barnets rättigheter, 
förklarade Ingemar Kjellmer. 

Att utbilda alla 1 900 anställda på barn-
sjukhuset är omöjligt. En tredjedel arbetar 
endast på natten. Därför valde man att utbilda 
särskilda barnrättsombud som får kunskap 
om barns behov och rättigheter, lär sig göra 
barnkonsekvensanalyser, kan ingå i nätverk 
med andra barnrättsombud och introducerar 
nyanställda i barnkonventionen.
– För ett par år sedan fick vuxensjukvården 
en ny uppgift – att informera barn till föräldrar 
med psykisk sjukdom, allvarlig fysisk sjuk-
dom, missbruk eller oväntade dödsfall. 
Tidigare hade många inte ens som rutin att 
ta reda på om det fanns barn i familjen. 
Begreppet ”anhörig” var reserverat för maka, 
make eller sambo. Nu skulle man tala med 
barn om så allvarliga saker som svår sjukdom 
och död, något som många bävade för, och vi 
fick en ny målgrupp för vår utbildning. 
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Från början var inbjudan till utbildningen 
öppen för alla intresserade. Det gjorde 
att uppdraget inte riktigt togs på allvar av 
omgivningen. Det uppfattades av avdel-
ningarna som en hobbyverksamhet. Därför 
skärptes kraven och idag ska de blivande 
barnrättsombuden ha varit anställda i mer än 
tre år, ha ett uppdrag från sin närmaste chef 
och garanteras att få delta i hela utbildningen. 
Den motsvarar 7,5 högskolepoäng och 
består av sex halvdagar under två månader 
som innehåller seminarier, litteratur och en 
praktisk arbetsuppgift. Rapporterna från 
barnrättsombuden visar att barnperspektivet 
lyfts i den egna verksamheten, särskilt där 
cheferna är engagerade.
– Och nu har vuxenavdelningarna börjat 
notera i journalerna om patienterna har barn. 
Jag tror att beroendekliniken var den första 
som införde det, sa Ingemar Kjellmer.
 
Informationen till barn och föräldrar har
förbättrats, liksom kunskapen om anmälnings-
plikten vid misstanke om att barn far illa.  
 
 
 
 

Dessutom har den fysiska miljön åtgärdats 
på många håll, bland annat med lekrum och 
lekhörnor i väntrummen. 

En erfarenhet som gjorts sedan Centrum för 
barns rätt till hälsa startade, är att det är lätt 
att få upp entusiasmen för barnrättsfrågor, 
men att det är svårare att hålla ett 
kontinuerligt engagemang. Utbildning är 
viktigt men det krävs också ett helhjärtat stöd 
från ledningen.
– Vi måste också hela tiden vara medvetna 
om att det finns barn vi inte når, som står 
på kö för behandling på våra väntelistor 
och – speciellt viktigt – att det finns barn 
med stora medicinska behov ute i samhället 
som går oupptäckta och obehandlade. Det 
är allebarnsrätten i hälso- och sjukvårds-
perspektivet, avslutade Ingemar Kjellmer.
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8. ”Det är ju vi som ska 
bo i den här staden”

”En fontän med bänkar runt där 
man kan sitta och vila, tänka och 
höra fåglarna. Och så kan man 
bygga en restaurang under den nya 
Götaälvbron. Vid Gasklockan kan man 
ha bodyflying och skejting.” Det är 
några av många kreativa idéer som 
barnen i projektet Unga:Älvstaden 
kommit med. 

Att intressera och involvera unga i stads-
planeringen har varit ett mål för Göteborgs 
Stad i flera år.
– När vi för några år sedan började prata 
med tonåringarna i ungdomsfullmäktige om 
stadsplanering tyckte de först att det inte har 
något med dem att göra. Men efter ett tag 
insåg de att miljöerna de rör sig i dagligen, i 
skolan eller på fotbollsplanen, ingår i stads-
planeringen, sa Gerd Cruse Sondén. 
 
Hon påpekade att det finns mycket forskning 
om barn och stadsplanering.
– Det handlar om barn och trafik, barn och 
grönområden, barns behov av rörelse, ytor för 
lekplatser och det är kunskap som vi måste 
använda oss av. Det ingår i vårt professionella 
barnperspektiv.
 
I budget för Göteborgs Stad har barn-
perspektivet funnits inskrivet de senaste 
åren, till exempel att ”all stadsplanering och 
byggnation ska utgå från barnperspektiv”. Där 
framgår också att barns idéer och synpunkter 
ska tas tillvara.

– Jag överdriver inte när jag säger att 
Göteborg ligger i framkant när det gäller 
barn och stadsplanering, och även hur vi 
pratar med barnen om fysisk planering. 
Det jobbet har pågått i många år genom 
arkitekturpedagoger som har direktkontakt 
med intresserade lärare och skolor.
 
För att kunna samverka brett finns ”Nätverket 
barn och unga i fysisk planering” med före-
trädare för alla berörda förvaltningar. Inom 
nätverket har man också tagit fram en modell 
för barnkonsekvensanalys som kan användas 
för att samla in och ta hänsyn till barns och 
ungas synpunkter och kunskaper. Det finns 
sedan tidigare även en metod för att arbeta 
med trygghetsvandringar med barn.
 
Älvstaden är ett mångårigt stadsutvecklings-
projekt som handlar om ett fem kvadrat-
kilometer stort område i centrala Göteborg 
och på Hisingen. Här ska byggas tusentals 
bostäder och arbetsplatser. Under två år 
pågick en dialog med göteborgarna som  
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resulterade i en vision: skapa en stad för alla, 
bygg samman staden och få fler delaktiga. 
– Får vi en sådan stad blir den inte så dum 
för barnen, men staden ska också förtätas 
vilket kan vara ett hot mot barnen och deras 
livsmiljöer. Därför är det nödvändigt att ha 
med barnen i processen som handlar om hur 
staden ska se ut om 30-40 år, menade Gerd 
Cruse Sondén.
 
Unga:Älvstaden är en del av Älvstadens med-
borgardialog. Här presenterar tolv skolklasser 
från sju stadsdelar vad de vill med Älvstaden, 
vilka deras favoritplatser är och deras tankar 
och visioner för det framtida Göteborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetet startade med att eleverna fick en 
inblick i Göteborgs historia. De åkte ut med 
Färjan 4 och för att hitta landmärkena i 
verkligheten. Sedan har de byggt modeller 
och ställt ut sina idéer. Arbetet presenteras 
även i en film som bland annat finns att se på 
Youtube (sök på Unga:Älvstaden).  
 
Unga:Älvstaden har genomförts i samarbete 
mellan Projekt Älvstaden och Göteborgs Stads 
kulturförvaltning.
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Artikel 12
 

Varje barn har rätt att 
uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor 
som rör henne/honom. 

Barnets åsikt ska 
beaktas i förhållande 
till barnets ålder och 

mognad.
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9. Barn vill ha  
inflytande över  

sin vardag

Barn som bor växelvis hos sina 
föräldrar vill vara med och bestämma 
över sin vardag. Men de vill inte ha 
det övergripande ansvaret. Det 
största hindret för barnens inflytande 
är konflikter mellan föräldrarna. 

Det visar en första preliminär analys av en 
studie om växelvis boende och barns del-
aktighet som Rakel Berman håller på med. 
Hon intervjuar barn och ungdomar mellan 
9 och 18 år och kan konstatera att både 
barnens personlighet och relationer, samt hur 
det växelvisa boendet är upplagt, påverkar 
hur vardagslivet blir.
 
Antalet barn som flyttar mellan två separerade 
föräldrar, oftast varje vecka, har ökat kraftigt 
de senaste 20 åren. Ungefär en tredjedel 
av alla barn till separerade föräldrar bor 
växelvis idag, mot cirka 4 procent i början 
av 1990-talet. Det ökar i många västländer, 
men Sverige ligger på topp. Förmodligen på 
grund av svensk jämställdhetspolitik och en 
lagstiftning som främjar barns behov av att ha 
kontakt med båda föräldrarna.
 
Växelvis boende är mer vanligt bland barn 
med svenskt ursprung. De bor oftare i stor-
städer och föräldrarna har en något högre 
utbildningsnivå och bättre ekonomiska för-
utsättningar än genomsnittet för separerade 
föräldrar.

– Man kan alltså se en viss social selektion, 
konstaterade Rakel Berman.
 
De barn som intervjuats hittills är glada för 
att ha en boenderelation till båda föräldrarna. 
Men många tycker att det praktiska är jobbigt 
– att packa, flytta, åka. Några, i synnerhet 
bland de yngre barnen, upplever en ständig 
saknad efter den föräldern de inte är hos. 
När de bor hos den ena föräldern längtar de 
efter den andra. För de lite äldre barnen är de 
praktiska nackdelarna ofta mer påfrestande. 
Men det finns också många barn som gillar 
omväxlingen och att få så mycket tid med en 
förälder i taget.
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Medbestämmandet har Rakel Berman delat in 
i tre kategorier: 
 
1. ”Vi bestämmer tillsammans” 
2. ”Mamma och pappa bestämmer, men jag
     säger till om det inte är bra” 
3. ”Mamma och pappa bestämmer allt” 

I den första kategorin förhandlar man helt 
enkelt om hur vardagslivet ska organiseras 
och tar i stor utsträckning gemensamma 
beslut i de frågor barnen vill ha inflytande i. 
En ordning som bygger på att föräldrarna kan 
kommunicera med varandra.
 
I den andra kategorin – som är den stora 
gruppen – är det föräldrarna som sköter ra-
marna, men barnen säger ifrån om de inte är 
nöjda. Även den här kategorin präglas i hög 
grad av förhandling och dialog mellan barn 
och föräldrar. 
 
I den tredje kategorin finns dels föräldrar som 
är lyhörda för barnens behov och beslutar uti-
från vad de uppfattar som barnens bästa och 
även barn som inte vill vara med och bestäm-
ma. Men här finner vi också de barn som inte 
har något inflytande alls över sitt boende och 
sin vardag trots att de skulle vilja det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessa barn har ingen möjlighet att anpassa 
boendearrangemanget efter sina egna behov 
eller önskningar. Det finns flera exempel där 
barnen kommer i kläm genom att de fogar sig 
för att inte ställa till det för föräldrarna. Några 
har prövat men förlorar sitt handlingsutrym-
me, eftersom det får negativa konsekvenser 
om de försöker hävda sin egen vilja. 
 
De flesta av de intervjuade barnen vill ha in-
flytande över sitt boende och sin vardag, men 
inte ha det övergripande ansvaret för beslut 
om hur mycket de ska vara hos varje förälder. 
Men det finns också hinder för inflytandet och 
föräldrarnas konflikter är det svåraste. 
– Det leder ofta till mycket rigida arrang-
emang och dessutom läggs mycket ansvar för 
kommunikationen på barnen. Det blir ingen 
diskussion utifrån barnets bästa, konstaterade 
Rakel Berman.
 
Föräldrarnas samarbetsförmåga är alltså ett 
angeläget arbetsområde.
– För vi kan inte begära att barnen själva ska 
ha ansvar för att tala om hur de vill ha det. 
Föräldrar och professionella måste vara upp-
märksamma, öppna och lyhörda!
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10. Barn som  
medforskare

Barn har inte tillgång till universitetet 
men de kan bli medforskare. Det 
visar BAMM, ett tvärvetenskapligt 
projekt som ville pröva olika metoder 
för att forska tillsammans med barn. 
Målet var att närma sig området 
barn, mat och hälsa på ett nytt sätt.

Eftersom barn inte har tillgång till universi-
teten är det de vuxnas uppgift att se till att 
forskning bedrivs utifrån barnens bästa. Alla 
barnkonventionens artiklar är relevanta i 
forskningen, men det är artikel 12 som oftast 
nämns. Forskarna ska möta barn på ett bra 
sätt i sin forskning, men också forska om 
sådant som är bra för barn och barndom.
– Inom universiteten är vi vana vid att alltid 
beakta genusperspektivet. På ansökningar 
finns det alltid en genusruta som ska kryssas 
i. Jag tycker att det ska finnas en åldersruta 
också, menade Barbro Johansson.

Är det annorlunda att forska om barn 
än om vuxna? Den frågan kan besvaras 
med både ja och nej: Ja, för det finns en 
generationsordning, en hierarkisk maktordning 
som finns med i alla möten med barn. Vuxna 
har vissa fördelar i förhållande till barn. 
– Men man kan också svara nej och säga att 
varje möte eller forskningssituation innebär 
någon form av maktrelation. Det är forskarens 
uppgift att komma till varje situation med 
friska ögon, utan några förutfattade meningar 
oavsett om det är barn eller vuxna man möter, 
alla ska bemötas på samma sätt. Det brukar 

kallas etisk symmetri, förklarade Barbro 
Johansson.
 
Båda perspektiven finns i barnkonventionen – 
att se barns rättigheter utifrån deras särskilda 
behov och barn som medborgare med samma 
rättigheter som vuxna.
 
Det finns olika grader av delaktighet i forsk-
ningen. Man kan forska på barn, ibland utan 
att de ens är medvetna om det, till exempel i 
medicinsk forskning som utgår från journaler. 
Att forska om barn kan handla om etnografisk 
forskning med intervjuer och observationer. 
Forskning med barn innebär att de bjuds in 
till att medverka i ett forskningsprojekt och 
forskning av barn att barnen gör sina egna 
forskningsprojekt. 
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BAMM, Barn som medforskare av matland-
skap, är ett nyligen avslutat forskningsprojekt 
med barn. Nio forskare från fyra discipliner 
har arbetat med 45 barn från två fjärde-
klasser. Under läsåret 2008/2009 träffades 
grupper om 7–8 barn och en handledare en 
gång i veckan. Frågorna som forskarna hade 
med sig var: 

•	Vilka kunskaper och färdigheter har barn 
och vad är de nyfikna på att lära sig mer 
om?

•	Hur lär de sig om vad de är intresserade av?
•	Hur sammanställer de och presenterar sin 

forskning?
•	Kan barns forskning göra skillnad?
 
Barnen fick i uppgift att rita sina matlandskap, 
de miljöer där de träffar på mat på olika sätt. 
Här finns både det vardagliga och det mer 
exklusiva ätandet – hemma, skolan, affären, 
pizzerian.
 
Ett besök på Hälsoäventyret Oasen fick 
motsvara inläsning som man alltid gör på 
ett ämne inför ett forskningsprojekt, men 
det var också ett sätt att göra något roligt 
tillsammans.
– Här fick de plocka ihop ingredienser till sin 
frukost och räknade ”bränslebollar” för att se 
hur hälsosam frukosten är.
 
Barnen fick också fotografera sina matland-
skap och föra matdagbok som sedan redo-
visades som diagram. De ägnade sig åt 
provsmakning av både äpplen och chips, och 
butiksforskning för att ta reda på varför allting 
som är gott innehåller socker.
– Några hittade faktiskt till fruktdisken!
 
Under projektets gång dök det upp många 
forskningsfrågor som det inte fanns möjlighet 
att följa upp under projektet, till exempel 
varför det är så mycket dåligt fett i maten 
eller hur många pappor som lagar mat 
hemma. Det var alltså frågor med såväl 
naturvetenskaplig som social utgångspunkt.
 
 
 

Projektet avslutades med en aktivitetskväll 
där föräldrarna var med och fick pröva på en 
del av det som barnen hade gjort. Barnen 
ansvarade för olika stationer, till exempel 
provsmakning av ost och chips, beräkna 
näringshållet av frukosten – vilken inte alltid 
visade sig vara särskilt näringsrik – och 
bedöma reklamfilm.
 
Forskarnas slutsatser av projektet att forska 
med barn sammanfattas i tio goda råd, till 
exempel att man bör välja metoder som 
passar medforskarna.
– Vi märkte att de metoder som fungerade 
bäst var det som var minst likt skolan, som att 
forska i butiker eller blanda drycker. 
 
Elevernas utvärdering visar att de tyckte det 
var roligt och de har lärt sig mycket.
– I utvärderingen finns tre viktiga inslag – 
lek, lärande och delaktighet – som också 
anknyter till rättigheterna i barnkonventionen, 
avslutade Barbro Johansson. 

Barn som medforskare av matlandskap. 
Del 1: Medforskning. CFK-rapport 
2010:01. www.cfk.gu.se/forskning/
publicerat/rapporter 

Barn som medforskare av matlandskap. 
Del 2: Meddesign. CFK-rapport 2011:01. 
www.cfk.gu.se/forskning/publicerat/
rapporter 

Barbro Johansson & MariAnne Karlsson 
(red.). 2013: Att involvera barn i 
forskning och utveckling. Lund:  
Studentlitteratur. 

http://www.cfk.gu.se/forskning/publicerat/rapporter
http://www.cfk.gu.se/forskning/publicerat/rapporter
http://www.cfk.gu.se/forskning/publicerat/rapporter
http://www.cfk.gu.se/forskning/publicerat/rapporter
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11. Ett hållbart 
kulturhus för unga

Vad ska kulturhuset innehålla? Det 
var den fråga som skulle besvaras 
när det nya kulturhuset för unga 
skulle dras igång. Svaret blev nog 
inte vad någon hade tänkt sig – att 
innehållet ständigt förändras utifrån 
de unga som för tillfället finns i 
verksamheterna.

Diskussionen om ett hus för unga i Göteborg 
är gammal och har tidvis varit infekterad. 
Efter branden i Backa skulle det bli ett 
ungdomshus på Packhuskajen som sedan blev 
casino. Satsningar gjordes i stadsdelarna. 
2011 kom ett beslut om att Lagerhuset vid 
Järntorget skulle bli ”rum för ung kultur”. Men 
vad skulle det innehålla?
 
Daniel Andersson fick, tillsammans med Mie 
Svennberg, i uppdrag av Kulturförvaltningen 
att driva en dialogprocess med unga i 
Göteborg om vad kulturhuset skulle fyllas 
med. 
– Vi visste ju att kulturhuset hade ett arv från 
Backabranden och började bland annat därför 
prata med vuxna som på olika sätt jobbar 
med kultur, barn och unga i Göteborg. Det var 
ett sätt att lyssna till vad som hänt tidigare för 
att hitta en gemensam väg framåt, sa Daniel 
Andersson.
 
 

Nästa steg vara att bjuda in de unga i staden 
för att vara med i dialogen om kulturhuset. 
Tanken var att man skulle jobba med ålders-
gruppen 16-20 år, men vilka skulle bjudas in? 
Det fanns ju fler som skulle behöva ha tillgång 
till ett kulturhus. Inbjudan gick ut till 100 000 
unga. För arbetet med dialogen valdes ett 
antal ambassadörer ut. 
– Skulle vi anställa unga och ta de som är 
”bäst”? Men vad händer då med de ung-
domar som aldrig varit med i sådana här 
sammanhang, var finns deras röst?
 
Beslutet blev att anställa unga, i spannet, de 
som aldrig varit med i något kulturprojekt 
och unga som drev egna projekt av olika 
slag. Ambassadörerna var runt i Göteborg 
och pratade med unga om vad de vill se i 
kulturhuset. När frågan om ”vad ska kultur-
huset innehålla” ställdes, kom det upp en 
mängd andra frågor som var viktiga för ung-
domarna.
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– Vi ville förstås ha svar på vår fråga, men 
det var också viktigt att ta vara på allt det 
som kom fram, som kunde handla om helt 
andra saker. I sådana här sammanhang 
brukar det kallas för ”containerfunktion”. Så 
från diskussionen om innehåll hamnade vi i 
diskussioner om delaktighet, vem får styra 
huset, vad är kultur – inte för att förklara 
det utan för att unga måste få möjlighet att 
definiera vad kultur är för dem. 
 
De diskussionerna gav ett annat slags 
kunskap och ett annat slags nätverk än vad 
man från början tänkt sig. Det gav också 
insikten att dialogprocessen under 2011 
speglade vad som var aktuellt för ungdomarna 
just då – intressena varierar över tid.
– Därför måste vi kunna jobba snabbt och 
ställa om verksamheten om det behövs. Det 
är ett sätt att skapa en hållbar verksamhet, 
ett hus där vi ständigt lyssnar till de unga och 
har en kontinuerlig dialog.
 
Ett kulturhus för alla var också ett viktigt mål.
– Och då kommer vi in på något som är svårt 
i allt ungdomsarbete och det är diskussionen 
om att ungdomar trivs där de känner sig 
hemma. Men hos oss vill vi inte att de ska  
 
känna sig hemma och det kanske låter lite 
hemskt, sa Daniel Andersson och förklarade:
– För om huset blir någon grupps hemma-

arena kommer andra inte att vara där. Vi vill 
att alla ska trivas och att de kommer hit för 
sitt intresse snarare än för ”hänget”. 

I augusti i år invigdes kulturhuset, som senare 
fick namnet Frilagret, och under hösten 
har huset fyllts av mängder av aktiviteter. 
Ambassadörerna har ett annat uppdrag idag 
och ska framför allt marknadsföra huset, både 
ute bland ungdomar och i huset. Innehållet 
i verksamheten initieras, bestäms och drivs 
av stadens unga. ”Containerfunktionen” 
har döpts om till ”skattkistan”. Frilagret är 
öppet för alla från 13 år och uppåt, men 
medbestämmandet omfattar dem mellan 13 
och 30 år. 
 
Dialogprocessen fortsätter. 
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