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5Förord

Av Sveriges invånare är två miljoner barn. Det är en grupp som genom 
sin experimenterande kraft och idérikedom har förmågan att leda sam-
hället in på nya banor. Samtidigt ställer samhället av idag höga och kom-
plexa krav på barn. Att tillförsäkra dem goda uppväxtvillkor i enlighet med 
FN:s konvention om barns rättigheter är en viktig samhällsfråga. Inom 
Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare 
Göteborg, tror vi att ett arbete för goda och trygga uppväxtvillkor hör till 
de svåraste men långsiktigt sett, mest verkningsfulla brottsförebyggande 
insatserna. Och vi är övertygade om att ett samhälle som är bra för barn 
också är ett bra samhälle för alla. En insats för goda uppväxtvillkor, är att 
göra barn delaktiga i beslutsprocesser av vitt skilda slag och att tillvarata 
den särskilda kompetens och den klokhet som barn så ofta besitter. 

Med den här boken »Delaktighet — på barns villkor?« författad av 
Monica Nordenfors på uppdrag av Tryggare och Mänskligare Göteborg, 
ges ett viktigt bidrag till arbetet med att öka barns delaktighet och där-
med till förverkligandet av barnkonventionens intentioner. Boken ger 
en översikt över delar av den forskning som finns om barns delaktighet. 
Förutom att ge en lägesbeskrivning av barns delaktighet visar den på 
villkoren för deltagandet. 

Ett av bokens bärande teman är den maktposition som vuxna har 
gentemot barn. Det är vuxna som avgör om, när och hur barn skall få 
delta. Med det konstaterandet vill Monica Nordenfors att vi även skall 
rikta strålkastarljuset mot oss själva som vuxna och nogsamt granska de 
föreställningar vi har om barn. Det är där vi måste börja, menar hon, och 
uppmanar oss att ta barn på allvar. Den möjlighet hon ser finns i mötena 
och dialogen mellan barn och vuxna. Och att vi verkligen lyssnar på det 
som är barns perspektiv. 
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För Rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg
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Göteborgs kommunstyrelse
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Göteborgs kommunstyrelse
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Sammanfattning

Vi lever i en tid då barns förutsättningar flitigt belyses och diskuteras. 
Barn har fått rättigheter och deras delaktighet i samhället ökar men 
mycket arbete återstår. En del i detta arbete är föreliggande text som 
är skriven på uppdrag av Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, 
Tryggare och Mänskligare Göteborg. Uppdraget innebär att göra en 
forsknings-/kunskapsöversikt av studier kring hur barn görs delaktiga i 
frågor som berör barn. Syftet är att söka kunskap om hur man kan 
arbeta för barns delaktighet och att genom exempel beskriva hur man 
kan arbeta främjande med och för barn. I texten ges exempel på studier 
inom olika områden som har fokuserat på barns delaktighet på såväl 
samhälls-, grupp- som individnivå.

Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter handlar om barnets 
rätt att säga sin mening i frågor som rör dem, få åsikten respekterad och 
beaktad i förhållande till ålder och mognad. I praktiken är detta inte lätt 
att följa och flera författare uppmärksammar en rad områden gällande 
svårigheter att implementera konventionen i daglig verksamhet. Rasmus-
son (2006), tillika flera andra, påtalar vikten av att uppmärksamma de 
spänningsförhållanden mellan olika perspektiv som inryms i barnkonven-
tionens barnsyn. Bland annat handlar det om synen på barn som objekt 
i behov av omsorg och skydd (protection) i relation till barnet som aktör 
med rättigheter (participation). Studier visar att det inte sällan blir upp 
till enskilda handläggare att göra en avvägning mellan barnets rätt att 
göra sin röst hörd och barnets behov av skydd samt att bedöma vilken 
betydelse barnets åsikt ska ha i förhållande till ett specifikt barns ålder 
och mognad. Vilket innebär att barn och unga på så sätt blir utelämnade 



8 9till enskilda beslutsfattares kompetens om barns behov och barns med-
borgerliga rättigheter.

Ett syfte med barns delaktighet är att barn ska passa in i samhället 
och att barns makt gentemot vuxna ska öka. Som vuxna har vi i allmänhet 
betydligt större makt än barn och på offentliga arenor är vuxnas makt 
ofta total. Det vill säga att det är vuxna som i slutändan bestämmer i 
princip allt som beslutas om utformning av offentliga rum och utgången 
i offentliga processer. Barn kanske får uttala sig om sakförhållanden i ett 
tidigt skede men de har sällan något att säga till om i slutändan, även 
om det handlar om för dem viktiga frågor. 

Vartannat år sedan 1995 har Barnombudsmannen (BO) genomfört 
en enkätundersökning med syfte att kartlägga hur Sveriges kommuner 
arbetar för att implementera barnkonventionen. 2007 års undersökning 
visade att 78 procent av kommunerna har fattat något slags kommun-
övergripande beslut om att arbeta utifrån barnkonventionen. Resultaten 
visar att det finns en hel del arbete kvar att göra och att en av de stora 
utmaningarna kommunerna står inför är att omsätta beslut och skriv-
ningar i styrdokument till praktik och handling. Det vill säga att de flesta 
kommuner är överens om vikten av att implementera barnkonventionen 
men frågan är hur detta ska gå till. BO har identifierat ett antal faktorer 
som är av betydelse när kommuner, landsting och statliga myndigheter 
ska arbeta in ett nytt perspektiv i sina verksamheter. Dessa framgångs-
faktorer är bland annat: ledningens entydiga stöd och engagemang; att 
perspektiv arbetas in i centrala styrdokument; utbildning och information; 
ekonomiska och personella resurser; dialog och erfarenhetsöverföring; 
uppföljning och utvärdering.

Ett område där flera projekt har genomförts och omkring vilket har 
bedrivits en del forskning är barns delaktighet i planering av bostäder 
och utemiljöer. I en rapport från 2008 (genomförd av Movium) redovisar 
Lenninger var, hur och i vilka sammanhang barn och unga involveras i 
planeringen. Lenninger konstaterar att det som brister inte är avsaknad 
av forskning utan hur befintlig kunskap når ut till tjänstemän och politiker 
och hur denna kunskap omsätts i praktisk handling.

Flera av de genomgångna studierna ger exempel på hur unga som 
är delaktiga i beslutsfattande processer och andra projekt ofta måste 
anpassa sig till vuxnas villkor och att de så länge som de gör detta är 
välkomna att delta. Maktförhållandet mellan barn och vuxna blir tydligt. 

I talet kring barns delaktighet behöver vi fundera över vad delaktig-
het rent praktiskt innebär och för att skapa en ökad medvetenhet om 
barns delaktighet behövs ett analytiskt redskap. Ett av dessa redskap 
är Harts (1992) »stege« för delaktighet vilken används i flera av studierna 
men även i genomförda projekt med syfte att öka barns och ungas del-

aktighet. För att verkligen få ett äkta samarbete menar Hart att det är 
viktigt att låta barn vara med i hela processen. Ofta involveras barn först 
när designen redan är klar. Detta är ett misstag hävdar Hart för även om 
barn inte kan ha en bestämmanderöst i dessa diskussioner skall de 
erbjudas en möjlighet att delta i diskussioner kring tekniska detaljer för 
att förstå hur och på vilka grunder beslut fattas. På det viset ges barnen 
en mer realistisk bild av hur omvärlden är skapad. Olika grader av del-
aktighet är lämpligt beroende på vilka omständigheterna är. Det vill säga 
att stegen inte ska tolkas som att det översta steget alltid är målsättningen 
eller det ultimata. Valfrihet är ett viktigt element vad gäller delaktighet. 
Lika viktigt är att ta hänsyn till i vilket sammanhang vi agerar. Delaktig-
het i alla former är inte alltid möjligt eller önskvärt (McNeish, 1999).

På Harts sjunde steg handlar delaktighet om att barn tar egna initiativ 
men vågar be vuxna om hjälp. Enligt Hart förutsätter detta att barn litar 
på sin roll som medlemmar i ett samhälle och vet att vuxna respekterar 
deras åsikter och inte kommer att nonchalera dem. I Skolverkets rapport 
från 2003 framkommer det att elever med dålig kunskap om demokrati 
också har mindre tilltro till de demokratiska processerna. Utan varken 
kunskap eller tilltro till samhället och demokratin kommer unga troligen 
inte heller vara delaktiga och ta vara på de påverkansmöjligheter som 
faktiskt finns (Frost, 2005). I några studier har man undersökt hur unga 
ser på sin position i samhället. Resultaten varierar mellan studierna och 
vissa tyder på att unga ser sig som medborgare med rättigheter medan 
andra visar ungas upplevelse av att de har en underlägsen position 
visavi vuxna och att deras åsikter inte räknas med.

När det kommer till i vilka frågor unga själva vill vara delaktiga visar 
några studier att för unga är delaktigheten mest meningsfull och har 
störst inverkan i deras vardagskontexter såsom hem, skola och fritid. 

Samhällets föreställningar om barn hänger samman med hur barns 
delaktighet utformas. De föreställningar vi har om barndom påverkar 
maktförhållandena i relationer mellan barn och vuxna och därigenom 
också de möjligheter barn och unga har till delaktighet samt de arenor 
som blir tillgängliga för barns deltagande/delaktighet (Moses, 2008). 
Ågrens (2008) studie är ett exempel från praktiken där det blir tydligt 
på vilka villkor barn och unga deltar på olika arenor. Studien visar också 
att det utrymme barn får i mångt och mycket är beroende av och härrör 
från vuxnas föreställningar och önskemål och inte på de ungas kompe-
tens. Det är väsentligt att det finns en medvetenhet om de normer och 
värderingar som omgärdar våra föreställningar om barn och barndom i 
de organisationer som vill arbeta med barns rätt till delaktighet. Ett 
misslyckande att synliggöra föreställningar om barns kompetens och 
sårbarhet riskerar annars att utgöra ett hinder för barns delaktighet. 
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Inledning

Children are socially and politically excluded from most 
national and European institutions. They cannot vote. They 
have little or no access to the media. They have only limited 
access to the courts. They are not members of powerful 
lobbies that campaign and lobby governments such as the 
trade unions, the commercial sector or environmental groups. 
Without access to these processes which are integral to the 
exercise of democratic rights, children and their experience 
remain hidden from view and they are in consequence, denied 
effective recognition as citizens. 
(Landsdown, 2001, citerad i Davis & Hill, 2006:10)

Landsdowns ord är krassa och visar på barns position i samhället idag. 
Samtidigt lever vi i en tid då barns förutsättningar flitigt belyses och 
diskuteras. Barn har fått rättigheter men mycket arbete återstår. En del 
i detta arbete är föreliggande text som är skriven på uppdrag av Göteborgs 
centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg. 
Insikten om att trygghet skapas i unga år och att barn måste ges utrymme 
och få göra sina röster hörda har bidragit till att barnkonventionen blivit 
alltmer framträdande i rådets arbete. Uppdraget innebär att göra en 
forsknings-/kunskapsöversikt av studier kring hur barn görs delaktiga i 
frågor som berör barn. 

I den här rapporten går utvalda studier, som på ett eller annat sätt 
har barns delaktighet i fokus, igenom. Jag har läst forskningsrapporter, 
utvärderingar samt litteratur som diskuterar barns och ungas delaktig-



12 13het utifrån olika teoretiska perspektiv. Studier kring barns delaktighet 
spänner över ett brett fält och rapporten syftar till att ge några exempel 
på viktiga resultat. Med hjälp av olika teorier belyses barns delaktighet 
i olika sammanhang. 

Det grundläggande syftet med studien är att söka kunskap om hur 
man kan arbeta för barns delaktighet och att genom exempel beskriva 
hur man kan arbeta främjande med och för barn. 

Frågeställningar:

Hur kan barns delaktighet förstås ur ett teoretiskt 
perspektiv?

Hur görs barn delaktiga på olika samhälleliga nivåer?

På vilka arenor och på vilka villkor utspelar sig barns 
deltagande/delaktighet?

De flesta studier som jag har läst fokuserar barns delaktighet inom 
vuxen dominerade arenor. Barnen får tillträde till arenorna där agendan 
är bestämd av vuxna och på vuxnas villkor, det vill säga att vuxna har 
definierat barnens förutsättningar för deltagande. Studierna har olika 
utgångslägen. De handlar alla, på ett eller annat sätt, om barns delaktig-
het men studieobjekten varierar stort. En del fokuserar på den organi-
satoriska nivån, andra har i sin studie funnits med och iakttagit hur »del-
aktighetsprojekt« har genomförts, några har pratat med barn och unga 
själva för att höra deras åsikter och erfarenheter gällande barns delak-
tighet. Jag har valt ut några exempel på studier som exemplifierar barns 
delaktighet eller icke-delaktighet, på olika nivåer och utifrån olika per-
spektiv. Studierna belyser alla olika fenomen som jag anser är viktiga att 
vi vuxna (och barn) som ska arbeta för och med barns delaktighet blir 
uppmärksamma på.

En avgränsning är gjord gentemot den litteratur som beskriver vad 
som görs idag och där det saknas ett utvärderande eller vetenskapligt 
perspektiv. Rena handböcker i hur man till exempel går tillväga för att 
göra barnkonsekvensanalyser har utelämnats. 

Rapporten inleds med en genomgång av viktiga begrepp (barn-
perspektiv, FN:s konvention om barnets rättigheter och delaktighet), 
därefter följer en beskrivning av olika studier som visar på vitt skilda 
fenomen vilka alla berör barns delaktighet. Som en bilaga finns en refe-
renslista till studier inom området, som inte nämns i rapporten, men 
som är aktuella och kan vara av intresse för olika verksamheter.

Ett barnperspektiv måste utgå från det sätt varpå barn själva uppfattar 
sin verklighet (Tiller, 1991). Inom den moderna barndomsforskningen ses:

… barndomen som en social verklighet, som inte är konstant 
och enhetlig. På liknande sätt som män och kvinnor beskriver 
sin familj med olika utgångspunkter, blir barns bilder av sin 
familj olika. 
(Larsson Sjöberg, 2000:25)

Begreppet barnperspektiv är enligt Halldén (2003) mångtydigt och 
används dels som ett ideologiskt begrepp och dels som ett metodo-
logiskt begrepp. Halldén hänvisar till en artikel som hon har skrivit till-
sammans med Lindgren (2001) där de visar hur barnperspektivet blir 
ett retoriskt och ideologiskt verktyg i politiska diskussioner och hur 
barns perspektiv tas som intäkt för att driva igenom politiska föränd-
ringar. Barns perspektiv (skrivet som två ord) handlar om att ta del av 
det barnen upplever, det vill säga att fånga en kultur som är barnets. 
Barnperspektivet (skrivet som ett ord) innebär att fånga barnens röster 
och att tolka dem. Barnperspektiv handlar om vilken plats barn ges i 
samhället och syftar till att »tillvarata barns villkor, verka för barns bästa 
eller för att studera en kultur skapad för barn« (Halldén, 2003:14). »Barn-
perspektivet blir då något utöver att återge barns perspektiv på olika 
fenomen« (Halldén, 2003:12). Delaktighet och barns perspektiv är ömse-
sidigt beroende av varandra då en förutsättning för barns delaktighet 
är att vuxna har förmåga att ta barns perspektiv (Pramling Samuelsson 
och Sheridan, 2003).



15

FN:s konvention om    
barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter har för första gången i interna-
tionell lagstiftning erkänt att barn är subjekt med rättigheter och inte 
enbart mottagare av vuxnas skydd (Landsdown, 2001). Sverige ratifice-
rade »Barnkonventionen« 1990 och åtog sig i och med detta att verka 
för att göra barn delaktiga i frågor som berör barn. 

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 betraktas som grundläggande principer i 
konventionen och anses representera konventionens barnsyn (Englund, 
2008). Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika 
värde — ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn 
som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Artikel 3 anger att 
det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barnet. Begreppet »barnets bästa« är konventionens grund pelare 
och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. 
Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Artikel 6 
säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln 
handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, 
moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Artikel 12 handlar om 
barnets rätt att säga sin mening i frågor som rör dem, få åsikten respek-
terad och beaktad i förhållande till ålder och mognad. FN-kommittén 
har konstaterat att denna rätt inkluderar alla områden och alla samman-
hang. I praktiken är detta inte lätt att följa och flera författare uppmärk-
sammar en rad områden gällande svårigheter att implementera konven-
tionen i daglig verksamhet.

Stern (2006) har i sin avhandling undersökt barns rätt till respekt 



16 17för sina åsikter och till deltagande i beslutsprocesser. Analysen handlar 
om de demokratiska aspekterna av barns deltagande i beslutsproces-
ser på olika nivåer i samhället. Dels undersöks den teoretiska grunden 
men även hur denna rättighet implementeras i olika stater. Stern drar 
slutsatsen att synen på barnet och på vad barn kan och bör göra eller 
inte göra är till stor del densamma oavsett samhällstyp (»traditionella« 
eller moderna stater) och utgör ett hinder för att konventionen ska 
implementeras fullt ut. Stern menar att utmaningen ligger i att förändra 
vuxnas attityder till barn och den vikt som skall läggas vid deras åsikter 
och inflytande i beslutsprocesser. 

Rasmusson (2006), tillika flera andra (se till exempel Röbäck, 2008), 
påtalar vikten av att uppmärksamma de spänningsförhållanden mellan 
olika perspektiv som inryms i barnkonventionens barnsyn. Bland annat 
handlar det om synen på barn som objekt i behov av omsorg och skydd 
(protection) i relation till barnet som aktör med rättigheter (participa-
tion). Enligt Rasmusson begränsar detta barns möjligheter att bli 
bemötta på jämlik basis.

Då det inte finns något sanktionssystem kopplat till konventionen 
om barnets rättigheter ser Schiratzki (2003) dokumentet främst som 
ett pedagogiskt instrument (Englund, 2008). Enligt Englund konstaterar 
Nilsson (2007) i sin avhandling i juridik att trots att Sverige är folkrättsligt 
förpliktigad att följa bestämmelserna i konventionen är det den svenska 
lagstiftningen, förarbeten och praxis som förväntas ges företräde vid en 
konflikt mellan konventionen och nationell rätt (Englund, 2008). I en 
jämförelse mellan artikel 12 i konventionen och utlännings lagen konsta-
terar Nilsson att det finns betydande svårigheter vad gäller tillämpning. 
Det blir upp till den enskilde handläggaren att göra en avvägning mellan 
barnets rätt att göra sin röst hörd och barnets behov av skydd samt att 
bedöma vilken betydelse barnets åsikt ska ha i för hållande till ett speci-
fikt barns ålder och mognad. Vad gäller bedömning av enskilda barns 
ålder och mognad är detta ett förhållande som även råder inom andra 
verksamheter som arbetar med barn såsom till exempel skola, sjukvård, 
socialtjänst och domstolsväsende. Barn och unga blir på så sätt uteläm-
nade till enskilda beslutsfattares kompetens om barns behov och barns 
medborgerliga rättigheter. 

Även om implementeringsinitiativen av konventionen om barnets rättig-
heter har varit talrika är utvärderingar av dessa och forskningsstudier som 
handlar om implementering av konventionen begränsade till antal, vilket 
uppfattas som problematiskt av den praktik som har uppdraget att 
implementera (Englund, 2008).

Delaktighet

Det råder enighet bland de flesta att delaktighet är något bra men det 
råder förvirring kring vad som räknas som delaktighet, vad delaktighet 
ska leda till och kring exakt hur delaktighet påverkar social exkludering 
(Davis & Edwards, 2004). Rättigheterna till delaktighet inbegriper med-
borgerlig och politisk status vilket bland annat inkluderar barnets rätt 
att bli tillfrågat och att räknas med, fysisk integritet, att få tillgång till 
information, yttrandefrihet samt rätt att ifrågasätta beslut som fattas å 
barns vägnar. 

En aspekt som är viktig att reflektera över är syftet med barns del-
aktighet. Thomas (2007) diskuterar utvecklandet av ett teoretiskt ram-
verk för förståelsen av vad vi menar med »barns delaktighet«. Thomas 
refererar till Sinclair och Franklin (2000/2004) som menar att syftet 
med barns delaktighet är: 

att uppfylla rättsligt ansvar 
att förbättra service 
att förbättra beslutsfattande 
att öka demokratin 
att främja barns behov av skydd 
att öka barns färdigheter 
att stärka och höja självkänsla. 

Andra (se till exempel Matthews 2003) pekar på att ett syfte med barns 
delaktighet är att barn ska passa in i samhället och att barns makt gente-
mot vuxna ska öka. Som vuxna har vi i allmänhet betydligt större makt än 
barn och på offentliga arenor är vuxnas makt ofta total. Det vill säga att 



18 19det är vuxna som i slutändan bestämmer i princip allt som beslutas om 
utformning av offentliga rum och utgången i offentliga processer. Barn 
kanske får uttala sig om sakförhållanden i ett tidigt skede men de har sällan 
något att säga till om i slutändan, även om det handlar om för dem viktiga 
frågor. En av målsättningarna med barns delaktighet är enligt Matthews 
(2003) att utjämna detta maktförhållande. Mot bakgrund av formell makt, 
vuxnas fysiska överlägsenhet, kunskaps- och erfarenhetsbaserade aukto-
ritet besitter vuxna i de flesta situationer tolkningsföreträde (för en vidare 
diskussion kring detta se: Näsman, 1995). För att barns delaktighet i grun-
den ska öka krävs att vi vuxna (och barn) ger avkall på detta tolknings-
företräde och går in i processer där barns perspektiv på sin tillvaro inte 
enbart betraktas som pittoreska inslag i diverse sammanhang utan tas på 
allvar och ges betydelse. Detta är inte en enkel process som sker i en 
handvändning utan kräver att vi i en mängd situationer rådbråkar våra 
föreställningar om barn och deras situation. 

Historiskt sett har barn inte inbegripits i demokratiska processer 
och synen på barn som icke kapabla att delta i beslutsfattande praktiker 
förenar alla typer av stater. Konventionen om barnets rättigheter är ett 
av tecknen på att synen på barn är stadd i förändring. Barns rätt till 
deltagande i samhällsprocessen bidrar till att fördjupa demokratin och 
utjämnar maktförhållanden och kan på sikt leda till djupare samhällsför-
ändring (Stern, 2006).

Delaktighet kan ha flera dimensioner och nivåer och det finns ingen 
perfekt modell för delaktighet utan vad som passar bäst varierar från 
fall till fall (Brady, 2007). Delaktighet kan handla om delaktighet i privata 
beslut; informella eller formella; små- eller storskaliga; kort- eller lång-
siktiga mål. Barns delaktighet kan handla om beslut som ska fattas på 
en mängd olika nivåer med olika syften. McNeish (1999) delar in de 
sammanhang i vilka barns och ungas delaktighet kan eftersträvas i fyra 
nivåer:

Delaktighet i individuellt beslutsfattande handlar om när unga ska 
involveras i beslut som rör aspekter av just deras liv. Beslut som rör de 
flesta barn och unga handlar om beslut som fattas inom familjen. Andra 
beslut som fattas på denna nivå och där övriga än familjemedlemmar 
blir involverade kan till exempel vara när barn ska placeras utanför 
hemmet eller vid vårdnadstvister. 

Delaktighet i utvecklandet av servicefunktioner handlar om när barn 
och unga involveras i egenskap av konsumenter av vissa servicefunktioner. 
Exempel kan vara planering, utformande, tilldelning och utvärdering av 
specifika tjänster. 

Delaktighet på samhällsnivå handlar om när unga är involverade i 
egenskap av medlemmar i en gemenskap/kommun. Det kan vara både 
i ett grannskap eller i en intresseorganisation som till exempel när unga 
involverar sig i samhällsutvecklingen eller i miljöarbete. 

Delaktighet i politisk påverkan är ytterligare en nivå. 

De studier som beskrivs i denna rapport rör sig över alla dessa nivåer 
och ger exempel på barns delaktighet i olika sammanhang. 
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En lägesbeskrivning av 
barns delaktighet på 

kommunal nivå i         
Sverige

Jag vill inleda denna kunskapsöversikt med att kort beskriva vad som 
sker i Sveriges kommuner idag. Vartannat år sedan 1995 har Barnombuds-
mannen (BO)1 genomfört en enkätundersökning med syfte att kartlägga 
hur Sveriges kommuner arbetar för att implementera barnkonventionen. 
2007 års undersökning visade att 78 procent av kommunerna har fattat 
något slags kommunövergripande beslut om att arbeta utifrån barnkon-
ventionen (Barnombudsmannen 2008). Resultaten visar att det finns en 
hel del arbete kvar att göra och att en av de stora utmaningarna kom-
munerna står inför är att omsätta beslut och skrivningar i styrdokument 
till praktik och handling. Det vill säga att de flesta kommuner är överens 
om vikten av att implementera barnkonventionen men frågan är hur 
detta ska gå till? 

Framgångsfaktorer för ett barnperspektiv
BO har identifierat ett antal faktorer som är av betydelse när kommuner, 
landsting och statliga myndigheter ska arbeta in ett nytt perspektiv i 

1 BO har enligt lag (SFS 1993:335) som uppgift att följa upp och driva på implemente-
ringen av konventionen om barnets rättigheter (Englund, 2008).



22 23sina verksamheter.2 Dessa framgångsfaktorer är:

Ledningens entydiga stöd och engagemang

Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument

Utbildning och information

Utgå från befintliga arbetsprocesser

Ekonomiska och personella resurser

Dialog och erfarenhetsöverföring

Uppföljning och utvärdering

Framgångsfaktorerna utgör en viktig grund för enkätundersökningen 
och BO har som intention att kartlägga huruvida kommunerna lyckats 
skapa dessa förutsättningar.

Ett systematiskt arbete med barnkonventionen
De kommuner som har fattat ett övergripande beslut i frågan är i högre 
grad aktiva (det vill säga att de exempelvis har avsatt personella resurser 
för att driva arbetet med barnkonventionen) i arbetet med barnkonven-
tionen än kommuner som inte har fattat ett sådant beslut. 

71 procent av kommunerna uppger att det finns skrivningar i något 
eller några styrdokument om hur barnkonventionen ska tillämpas inom 
kommunen. De kommuner (27 procent) som har ett eget styrdokument 
för barnkonventionen (till exempel en särskild handlingsplan) tenderar 
att vara mer aktiva än andra kommuner. 20 procent uppgav att det finns 
skrivningar om barnkonventionen i budgetunderlag, något som Barn-
ombudsmannen anser att fler kommuner bör ha då det är ett av de 
viktigaste styrdokumenten i en kommun. 

Flest skrivningar om inflytande och barnets bästa
På frågan (flervalsfråga)3 på vilket sätt det anges i styrdokumenten hur 
kommunen ska arbeta för att genomföra barnkonventionen, svarade 
64 procent (av 190 svarande) »Utveckla barns och ungas möjligheter till 
inflytande i frågor som berör dem«, 66 procent angav »synliggöra barnets 
bästa i beslutsprocesser som berör dem«, 33 procent uppgav att skriv-
ningar handlar om att öka kunskapen om barnkonventionen och 19 pro-

2 »Dessa faktorer har tagits fram utifrån erfarenheter från organisationer som har arbetat 
med till exempel jämställdhets-, hälso- och miljöperspektiv, men också utifrån de erfaren-
heter som myndigheter som Sida och Vägverket har från sitt arbete med ett barn-
perspektiv.« (BO, 2008:12)

3 Flera alternativ kan kryssas för.

cent svarade att de handlar om att öka barnkompetensen i organisationen. 
20 procent svarade annat och angav ofta kopplingar till förskola och skola 
eller mer generella skrivningar i styrdokumenten som till exempel att 
»Intentionerna i barnkonventionen skall ligga till grund för all verksamhet«. 

Resurser, aktiviteter och samverkan med andra aktörer
28 procent av kommunerna har avsatt personella resurser (antingen i form 
av en grupp på övergripande nivå, en enskild tjänsteman eller någon lokal 
variant på temat) för att driva på arbetet med barnkonventionen. 

Samverkan
37 procent uppgav att de under två senaste åren har samverkat med 
andra aktörer (frivilligorganisationer som Rädda Barnen, landstingen, 
polis, Barnombudsmannen, Ungdomsstyrelsen, länsstyrelser med flera) 
i syfte att driva på arbetet med barnkonventionen. 

Barnkonsekvensanalyser och inflytande
En del av arbetet med att leva upp till att barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som rör barn, är att analysera vilka konse-
kvenser kommunala beslut får för barn och unga. 67 procent av kommu-
nerna har följt upp arbetet med barnkonventionen. 

Enligt BO:s rapport har drygt hälften av kommunerna (som har svarat 
på frågorna) uppgett att de har fattat beslut om att göra så kallade 
»barnkonsekvensanalyser«. En tredjedel svarade att de använder ett 
systematiskt arbetssätt för detta ändamål. Metoder för att analysera 
konsekvenserna för barn och unga som kommunerna använder sig av 
är: Checklista4, BBIC (barnets behov i centrum), webbsidor, kvalitets-
redovisningar och deltagande i LUPP5. 

Kommunerna har uppmanats att bedöma hur olika verksamhets-
områden arbetar med barnkonsekvensanalyser. Inom de verksamhets-
områden som direkt berör barn och unga som skola, förskola och social-
tjänstens individ- och familjeomsorg ges en relativt positiv bild av detta 
arbete. Kommunerna gör också bedömningen att det finns kompetens 
inom dessa områden för att arbeta med barnkonsekvensanalyser. Vad 
gäller verksamhetsområdet samhällsplanering synes arbetet med barn-
konsekvensanalyser fått litet genomslag. BO anser att detta är bekymmer-
samt då barn och unga i hög grad berörs av beslut som fattas gällande 

4 Checklistan syftar till att på ett enkelt sätt tydliggöra att alla beslut ska konsekvens-
beskrivas utifrån hur de påverkar barnen.

5 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i regi av Ungdomsstyrelsen.



24 25till exempel trafiklösningar och byggande av bostadsområden. 
67 procent av alla svarande uppgav att det finns ett övergripande 

beslut om att barns och ungas åsikter ska inhämtas. 74 procent svarade 
att det pågår ett utvecklingsarbete för att öka barns och ungas möjlig-
heter till inflytande. I hela 91 procent av kommunerna hade metoder för 
att ge barn och unga inflytande utvecklats. 24 procent av kommunerna 
uppgav att de använder minst fyra metoder. 

De metoder som kommunerna använder sig av för att ge barn och unga 
inflytande är enkäter (58 procent), ungdomsråd (47 procent), referens-
grupp med barn och unga (36 procent), webb/chatt (11 procent) och sex 
procent uppger att de använder sig av barnråd. Utöver detta har kommu-
nerna beskrivit mer i detalj hur de går tillväga i enskilda frågeställningar 
där det framkommer att en arena för inflytande är skolan. Några kommuner 
beskriver att unga får disponera och styra över ekonomiska medel till 
exempel vad gäller olika ungdomsprojekt. De flesta metoderna riktar sig 
till ungdomar och BO påpekar att även yngre barn har rätt till inflytande 
och att fler kommuner bör sträva efter att synliggöra även deras åsikter. 

BO anser att de flesta kommuner visar att de har en vilja att och en 
beredskap för att utvidga och utveckla barns och ungas möjligheter till 
inflytande, vilket inte betyder att barn och unga själva upplever att de 
har inflytande. I BO:s årsrappport från 2006 »Röster som räknas« kon-
stateras att en majoritet av de barn och unga som svarat ansåg att de 
inte hade blivit tillfrågade om sina åsikter. Knappt hälften menade att 
de hade ganska små eller mycket små möjligheter att säga vad de tycker 
till dem som bestämmer i kommunen. BO konstaterar att en viktig del i 
genomförandet av barnkonventionen är att barn och unga får informa-
tion om att de har rättigheter.

Om allt fler barn och unga blir medvetna om sina rättigheter och 
kan uttrycka dem i kontakter med vuxenvärlden torde trycket 
på vuxenvärlden att på olika sätt tillgodose dess rättigheter öka. 
(2006:28) 

Inflytande inom olika verksamheter
BO valde ut ett antal olika verksamhetsområden som de bedömde vara 
särskilt intressanta att fråga vidare om barns och ungas möjligheter till 
inflytande. BO ställde frågor om: I vilken utsträckning barns och ungas 
åsikter efterfrågas av politiker inför beslut som berör barn och unga; i 
vilken utsträckning det finns tydliga direktiv från verksamhetens chefer 
om att hämta in barns och ungas åsikter: Hur stor kunskap personalen 
har om att hämta in synpunkter från barn och unga och i vilken utsträck-
ning barns och ungas synpunkter beaktas vid beslut som berör dem. 

Inom verksamhetsområdena kultur och fritid, socialtjänstens individ- och 
familje omsorg, förskola samt skola uppger de flesta kommuner något av 
svaren »i mycket stor utsträckning« eller »i stor utsträckning« på alla frågor. 
Inom verksamhetsområdet samhällsplanering har kommuner däremot 
svarat »i liten utsträckning«, »i mycket liten utsträckning« eller »inte alls«. 

Kunskap, utbildning och stöd
Framgångsfaktorer för att implementera barnkonventionen handlar 
bland annat om kunskap och information. Undersökningen visar att det 
finns ett stort behov av kompetensutveckling men att det inte avsätts 
resurser för detta ändamål. Knappt en tredjedel av kommunerna har 
genomfört utbildningar om barnkonventionen och att ännu färre har 
planerat utbildningar. Ett fåtal kommuner uppger att kunskap om barn-
konventionen ingår i kommunens introduktionsutbildningar. De kommu-
ner som har genomfört utbildningar de senaste två åren har i högre 
grad än andra uppgett att det finns personella resurser för att driva på 
arbetet med barnkonventionen (44 procent jämfört med 22 procent). 

Nästa steg
I enkäten fick kommunerna svara på en öppen fråga om vilka ytterligare 
steg som behövs för att ta ett steg framåt i arbetet med barnkonven-
tionen/barnperspektivet. I svaren framförs framför allt att det behövs 
resurser som till exempel i form av en speciell tjänst eller »samverkan 
med andra aktörer i syfte att effektivt kunna utnyttja befintliga resurser«. 
Några anser att det finns behov av tydligare ställningstagande från poli-
tiker och/eller chefer. Andra efterlyser utvecklande av metoder och /eller 
arbetssätt i utvecklandet av till exempel barnkonsekvensanalyser eller 
att inhämta barns och ungas egna synpunkter. Även en ökad satsning på 
utbildning efterfrågas. 

För ett framgångsrikt arbete med implementering av konventionen 
argumenterar Blomkvist (1999, enligt Englund, 2008) för att det behövs en 
tydlig förankring i förvaltningarna att konventionen och dess implemente-
ring är ett eget arbetsområde och att en person bör ansvara för detta.

Kunskapsprocesser
Barnombudsmannen påtalar vikten av utbildning som ett steg i imple-
menteringen av konventionen. Englund (2008) har skrivit en avhandling 
som handlar om folkrätt för barn och där hon studerar hur lärande och 
kunskapsprocesser ser ut i en organisation som har bestämt sig för att 
implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Englund inter-



26 27vjuade 47 personer från regional nivå: Politiker, förvaltningschefer, verk-
samhetschefer, en strateg för barnrättsfrågor och barnkonventions piloter. 
Piloterna går en två dagars utbildning och ska därefter sprida budskapet 
vidare till sina medarbetare. Målsättningen är att det ska finnas en barn-
rättspilot i varje verksamhet. Bland de intervjuade hittade Englund fyra 
hållningar till konventionen om barnets rättigheter: 

Den största gruppen uppfattade konventionen som ett menings
erbjudande. Flera av dessa uppgav att de har barnet som utgångspunkt 
i sitt arbete och att konventionen gav dem en legitimitet till arbete med 
att förbättra barnets villkor och att agera utifrån sin position. Barn som 
möter människor med den här hållningen har bäst förutsättningar att få 
sina rättigheter tillgodosedda.

Nästa hållning kännetecknas av dem som uttrycker att »det här gör 
vi redan«. Denna hållning återfinns hos personer verksamma i förvalt-
ningar som har en verksamhet som till stor del riktar sig mot barn och 
vilka också sätter likhetstecken mellan att arbeta med och för barn och 
att tillämpa rättigheterna. Inom dessa verksamheter finns ofta en viss 
kompetens om barn och hög kompetens om det egna ämnesområdet 
men eftersom de flesta tror att de tillämpar konventionen ser de inte 
att de behöver mer kunskap om rättigheterna. Denna hållning innebär 
en ovilja att ta in nya synsätt och åta sig nya arbetsuppgifter. Dessa 
verksamheter hade inte fler piloter än andra verksamheter och det gick 
inte heller att påvisa att det pågick några kunskapsprocesser om kon-
ventionens tillämpning.

Den tredje gruppen intar hållningen »det finns inget behov av den här 
frågan« eftersom den inte efterfrågas högre upp i organisationen. Byrå-
kratin är central för den här gruppen och det är viktigt att arbetet utförs 
i enlighet med den traditionella byråkratiska modellen. Så länge incita-
ment saknas är implementering av konventionen omöjlig. Å andra sidan 
när arbetet med konventionen efterfrågas kommer informanterna att 
sätta sig in i konventionen och dess tillämpning.

Den sista gruppen intar hållningen att »det här har ingen bäring på 
oss«. Inom dessa verksamheter har de anställda ingen yrkesrelaterad 
koppling till barn varför motiven att, utöver att vissa har skaffat sig initiala 
kunskaper om konventionen, driva frågorna vidare saknas. Englund ser 
möjligheterna till implementering av konventionen som minst i denna 
grupp. Här finns inte plats för barn och ovidkommande sidofrågor.

Englund påpekar att det är viktigt att känna till dessa fyra hållningar 
vid implementering av konventionen då det påverkar vilket arbete som 
måste göras. Det är också viktigt att förstå vad konventionen innebär 
för att implementera den i en verksamhet. Lärandet, kunskapsproces-
serna och implementering är ömsesidigt beroende av varandra.

Barns delaktighet i     
planering av staden/sin 

närmiljö

Ett område där flera projekt har genomförts och omkring vilket det har 
bedrivits en del forskning är barns delaktighet i planering av bostäder 
och utemiljöer (se till exempel Boverket och Vägverket för beskrivning av 
flera projekt som genomförts tillsammans med barn och unga). Nedan 
beskrivs mer i detalj en studie som genomförts i Moviums6 regi. 

I en rapport från 2008 redovisar Lenninger var, hur och i vilka samman-
hang barn och unga involveras i planeringen.

Barn är ingen fristående grupp som kan särskiljas från andra 
grupper av medborgare. Barn, precis som alla andra med
borgare, är beroende av att anpassa sig till omgivningen, 
men också av att göra omgivningen till sin. 

Att människor i allmänhet, och barn i synnerhet, själva kan till
godose sina önskemål och ge uttryck för sin skaparlust har inte 
accepterats i någon större utsträckning bland planerarna. 
(Lenninger, 2008:3)

6 Movium (Centrum för stadens utemiljö) har ett nationellt ansvar för att sprida och 
utveckla kunskap om utvecklande utemiljöer för barn och unga (Lenninger 2008). 
Centrat är lokaliserat till Sveriges lantbruksuniversitet och är ett nationellt centrum 
med uppgift att stimulera kontakter mellan forskning och praktik i frågor om stadens 
utemiljö och dess betydelse för urbana livsformer.



28 29I Barnkonventionens artikel 317 är barns rätt till lek inskriven till-
sammans med rätten till kultur, fritid och rekreation. Lenningers rapport 
tar sin utgångspunkt i barnkonventionen. Det konstateras att hindren 
ofta utgörs av oss vuxna. I rapporter till barnrättskommittén i Genève om 
hur implementeringen av barnkonventionen fortskrider på nationell nivå 
läggs mycket liten vikt vid artikel 31, eller om barns rätt till lek. Lenninger 
menar att detta delvis kan bero på att leken inte har samma dignitet som 
andra sociala frågor. Utifrån resonemanget att leken är barns sätt att för-
hålla sig till omvärlden och bidrar till barnets fysiska och psykiska utveck-
ling, hälsa och välbefinnande utgör bristen på platser för barn att leka, 
mötas och vila ett globalt hinder för lek. Lenninger hänvisar till Folkhälso-
institutet som i kunskapssammanställningen »Den byggda miljöns påverkan 
på fysisk aktivitet« visar att barns rörelsefrihet i urbana områden världen 
över minskar i takt med ökad trafik och allt tätare byggda städer. Andra 
faktorer som också begränsar barns möjlig heter till lek utomhus är oväsen, 
luftföroreningar och föräldrars ökande oro för faror samt att datorer och 
TV erbjuder bekväma inomhusalternativ. 

Barnkonventionen lämnar ett stort tolkningsutrymme åt konventions-
staterna och i och med detta blir vuxnas (och barns) föreställningar/kon-
struktioner av barn/barndom och barns behov ledande för hur konven-
tionen ska tolkas och vad den ska leda till. Till exempel slår konventionen 
fast rätten till lek men inte rätten till platser för lek. Lenninger skriver att 
även detta är öppet för tolkning men att forskning (både svensk och 
internationell) argumenterar för vikten av lek utomhus. »Rekreation och 
fritidsaktiviteter är verksamheter som många gånger försiggår utomhus 
och som kräver plats och yta« (2008:5). Lenninger anser därför att det är 
viktigt för planerare att hävda artikel 31 när utemiljöer som gator, torg, 
parker, bostadsgårdar samt skol- och förskolegårdar ska förändras eller 
planeras i syfte att säkerställa ytor för barns lek och utveckling. 

Lenninger har undersökt var, hur och i vilka sammanhang barn och 
unga involveras i planering och/eller förvaltning av stadens utemiljö. 
Undersökningen är inte heltäckande men flera kommuner och landsting 
har omfattats. Slutsatserna bygger på konkreta planeringssituationer. Väg-
verket och Boverket har varit inspirationsskällor. Barnombudsmannens 

7 Artikel 31
 1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation  
  anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga  
  livet.
 2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det  
  kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga  
  och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och  
  fritidsverksamhet. 

kommunenkät har studerats och länsstyrelsernas samhällsbyggnadsav-
delningar har kontaktats. Länsstyrelserna visade sig, med några få 
undantag, ha liten kunskap om och hur unga involveras i fysisk plane-
ring inom kommunerna. De hänvisade till att ungas medverkan ofta sker 
på detaljplanenivå och inte kommer dem till känna. 

Lenninger kommer fram till att medvetenheten om den kunskap 
som finns om sambandet mellan utevistelse, hälsa och välbefinnande, 
barns lek och fysiska miljö är påfallande låg i svenska kommuner. Det 
som brister menar Lenninger är inte avsaknad av forskning utan hur 
befintlig kunskap når ut till tjänstemän och politiker och hur denna kun-
skap omsätts i praktisk handling. 

Undersökningen visar också att tjänstemän med ansvar för plane-
ring och förvaltning av kommunernas utemiljöer efterfrågar en inom 
kommunen centralt placerad samordning av barn och ungdomsfrågor. 
Lenninger drar slutsatsen »att detta är ett uttryck för att ett ökat sam-
arbete mellan olika förvaltningar ses som betydelsefullt för att fram-
gångsrikt kunna hantera frågor om ungas delaktighet i planering och 
förvaltning av stadens utemiljö« (2008:9).

Lenninger konstaterar också att enskilda tjänstemäns intresse och 
kunskap avgör om och hur barn involveras vilket också för med sig att 
när en enskild tjänsteman slutar kan värdefulla erfarenheter gå förlorade.

När projekt har genomförts där barn har varit delaktiga sker sällan 
en återkoppling till barnen om hur deras åsikter har tagits tillvara. Dess-
utom omvandlas ofta kunskapen till abstrakt nivå som kan vara svårtill-
gänglig för barn. Det visade sig också att det inte var självklart med 
utemiljöfrågor på ungdomssamordnarnas bord. Lenninger konstaterar 
att i de fall ungdomar kommer med idéer, som i någon form redan finns 
på agendan hos politiker eller tjänstemän, ökar möjligheterna att dessa 
kan genomföras. 

Det krävs andra arbetsmetoder för att låta unga delta i fysisk plane-
ring än vad tjänstemän i kommunerna är vana vid och de försök som görs 
för att involvera barn och unga upplevs ofta som tidskrävande. Ungas 
deltagande innebär att tjänstemännen måste finna nya metoder, upp-
rätta kontakter med barn och unga, genomföra utredningar eller sam-
råda, sammanställa resultat samt ge återkoppling. Detta tar tid och på 
kommunal nivå efterfrågade man såväl metodutveckling som erfarenhets-
utbyte. Några planerare menade att det inte finns möjlighet att lägga 
ordinarie arbetstid på att samråda med barn medan andra menade att 
det finns enkla sätt att arbeta när man väl knutit kontakter med barnen. 
Dessa hänvisade ofta till projekt där man har tagit hjälp av skolor. Till 
exempel har gåturer organiserats där barn har fått beskriva hur de ser på 
sin utemiljö. Lenninger konstaterar dock att skolor har olika kapacitet och 



30 31intresse av att hantera frågor som gäller samhället utanför skolan. 
De olika projekten som Lenninger har studerat har bidragit med 

varierande kunskaper. Efter ett projekt i Gävle där unga tillfrågats (med 
hjälp av olika metoder: intervjuer, grupper och fri skrivning) om sin syn 
på olika stadsdelar konstaterade en av planarkitekterna att processen 
kring utredningen varit lärorik för planerarna, inte minst genom att de 
fått kunskap om hur mycket barn verkligen förstår när de får bra hand-
ledning. Ett projekt i Uppsala där unga involverats i upprustningen av 
Stadsträdgården och Boulongerskogen gav en viktig insikt till projekt-
gruppen: Barnen såg parken som en plats för alla åldrar och för många 
olika grupper av besökare. De unga såg inga motsättningar mellan att 
unga och gamla samsas på samma ytor; »något projektgruppen menade 
att vuxna ofta gör« (2008:22). I Kungälv genomfördes ett projekt kring 
stadsplanering i samarbete mellan en gymnasieskola och Kungälvs 
kommun. Idag har samarbetet avstannat bland annat på grund av att 
engagerade personer lämnat sina befattningar men också för att elever 
har fått andra prioriteringar. Exemplet visar dock hur unga medborgare 
är kompetenta att engagera sig i samhällsutveckling samt besitter god 
förmåga att sätta sig in i andras synsätt. Lenninger beskriver att ung-
domarna inte fastnade i typiska ungdomsfrågor och att de unga med-
borgarna engagerade sig i sin stad. Det hände emellertid att de även 
mötte sina egna farhågor: »Det är ändå ingen idé«.

Som en del av Göteborgs Agenda 21-arbete anställdes 2003 en arki-
tekturkonsulent vid kulturförvaltningen i Göteborg. Konsulentens upp-
gift är att arbeta för att »hjälpa skolor och förskolor att diskutera och 
skapa arkitektur« (Lenninger, 2008:32). I samband med omvandlingen av 
Södra Älvstranden till en ny stadsdel arbetade stadsbyggnadskontoret 
och Älvstranden Utveckling AB med en ny metod för medborgardialog. 
Sex olika lag med medborgare, varav ett lag (Lag barn och unga) bestod 
av 26 barn mellan sex och 15 år, fick arbeta med sina visioner för Södra 
Älvstranden. Ungdomar över 15 år inkluderas i de andra lagen. De unga 
i Lag barn och unga hade tidigare deltagit i stadsmuseets utställnings-
verksamhet »Staden i ungas ögon« där omvandlingen av Södra Älvstran-
den var tema. Ungefär hälften av de femhundra förslag som kom in från 
göteborgare var från barn. I Lag barn och unga ingick tre arkitekturpeda-
goger och arkitekturkonsulenten. Uppdraget för lagen var att utifrån 
befintliga förutsättningar sammanställa och vidareutveckla förslagen 
som inkommit till stads museet. Med avseende på barnens olika utveck-
lingsnivåer delades barnen in i mindre grupper där arbetsmetoderna 
(drama, rollspel, bilder, kartor, vandringar och diskussioner) anpassades 
efter de ungas behov. Barnen besökte varandras stadsdelar och skolor 
och resorna syftade till att ge perspektiv på stadens olika funktioner. 

Arkitekturkonsulenten lyfte fram värdet av att utgå från 
barnens egna situationer. Om barnen beskriver vad som är 
bra i deras liv, och vad de tycker om platsen där de bor, går 
det att diskutera stadsbyggnadsfrågor utan att detta blir 
allt för abstrakt. 
(Lenninger 2008:32) 

I de ungas förslag var kollektivtrafiken utbyggd och bilarna borta och 
vid älvstranden låg ett grönområde. Enligt barnen innebär en trygg 
stadsdel en stadsdel där människor rör sig dygnet runt och därför var 
mötesplatser viktiga. De hade också på förslag ett Ungdomens hus och 
de ville ha småaffärer och inte stora shoppingcentra.

Lenninger kommenterar att de unga var bättre än de vuxna på att 
sätta sig in i andra åldersgrupper och de små barnen var visionärer och 
vågade lägga fram kreativa bilder som vuxna inte alltid vågade lägga 
fram. Barnens uppgift var inte att ge konkreta lösningar, de kan inte rita 
hus eller vägar, utan att ha åsikter om vad de tycker ska finnas i en stads-
del och vad som gör att man känner sig trygg och välkommen i en stads-
del. Enligt min uppfattning kan de ungas visioner tolkas som att de yngre 
barnen var inne på en för dem ny arena där normer kring vad som är ok 
respektive inte ok ännu inte var påtagligt för dem. De behövde därför 
inte förhålla sig till föreställningar om hur förslagen kan läggas fram. 
Detta innebär i förlängningen att barns och ungas visioner kan ha en 
viktig plats och vara ett betydande tillskott i planering genom att ge nya 
infallsvinklar/visioner som vuxna på grund av begränsande föreställ-
ningar inte alltid kan ge.

Sammanfattningsvis konstaterar Lenninger:

Barn förmedlar observationer från sin närmiljö som skulle 
kunna leda till konkreta förändringar inom en för dem grepp
bar tidsrymd. De har kunskaper om den fysiska miljön som 
planerarna inte har. … Genom att samråda med barn och 
unga släpper man fram deras kunskaper och förslag — men 
man kan på förhand inte veta vilka. … Ett viktigt syfte med 
barnkonventionen, och med att låta unga medborgare delta 
i planeringsprocesser, är att stärka den demokratiska pro
cessen. Därför är det viktigt att barn och unga inte blir 
besvikna på sina egna eller på de vuxnas insatser. Det gäller 
att lotsa arbetet fram till ett mål som ligger i nivå med 
barnens förväntningar. … Politikernas inställning blir i slut ändan 
avgörande för hur barns röster ska höras i planeringen. 
(Lenninger 2008:12)
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På vilka villkor           
deltar unga?

I följande avsnitt ges exempel på under vilka villkor barn deltar i olika 
verksamheter och projekt. Syftet med de ungas delaktighet i de olika 
»projekten« har varit olika och hur delaktigheten har utformats likaså. 
Studierna ger exempel på hur villkoren för barnens delaktighet kan förstås 
och visar även vikten av att fundera över och noga tänka igenom barns 
och ungas delaktighet i syfte att matcha målsättning med projekten med 
formen för delaktighet.

Ungas delaktighet i beslutsfattande
Ungas förståelse för och delaktighet i det »civila samhället« är till direkt 
gagn för barn och det har långsiktig betydelse för samhället då det upp-
muntrar kunskapsutveckling, färdigheter, värderingar och attityder som 
är grundläggande för att upprätthålla en demokrati (Taylor et al., 2008). 
Unga människors rättigheter att delta i offentligt beslutfattande omsätts 
alltmer i praktiken. Bryson (2007) belyser att det finns en snabbt väx-
ande litteratur om hur och varför barn ska involveras i offentligt besluts-
fattande men det finns lite forskning och utvärdering kring hur man på 
bästa sätt kan göra detta och vilken inverkan som kan uppnås. 

Det finns dock ett antal studier där förutsättningarna/villkoren för 
ungas deltagande i beslutsfattande praktiker har studerats. Nedan ges 
exempel på några av de slutsatser som är viktiga att vara medveten om 
i arbetet med att involvera unga i dessa och liknande praktiker. 

Taylor och Percy-Smith (2008) konstaterar att även om ungas del-



34 35aktighet i frågor som rör dem har ökat det senaste årtiondet har också 
frågorna kring till vilken grad denna utveckling är meningsfull och effektiv 
ökat. Delaktighetspraktiker har ofta kritiserats, i huvudsak för att vara 
ineffektiva eller felriktade även om mindre ofta för att vara fel i sak. En 
rad författare argumenterar för att trots att barn och unga ofta har en 
enorm entusiasm för att vara involverade i att förbättra sin livsvärld, blir 
innovationer som skol- och ungdomsråd ofta odemokratiska och miss-
lyckas att uppfylla sitt ursprungliga syfte. Unga människor betraktar 
dem ofta som symboliska, icke-representativa vad gäller medlemskap, 
vuxenledda vad gäller process eller ineffektiva vad gäller att följa vad 
de unga vill (Tisdall med flera, 2006). 

Sörbom (2003) går i en studie av lokal ungdomspolitik igenom 
forskning på området. Sörbom hänvisar till en studie av Ljungberg och 
Norling (2001) vilka menar att flertalet av dem som är aktiva i ungdoms-
råd är resursstarka och föreningsaktiva ungdomar. Även Faulkner (2009) 
kommenterar att frågan om representativitet har problematiserats i 
termer av vilka unga det är som deltar i beslutsfattande samt kopp-
lingen mellan dem och andra unga ute i kommunerna. Det vill säga att de 
unga som deltar inte kan betraktas som representativa för alla grupper 
av unga människor, såsom socialt exkluderade, funktionshindrade, unga 
från andra kulturer med flera. Enligt min uppfattning är detta ett förhål-
lande som kan jämföras med representativitet vad gäller beslutsfat-
tande där vuxna deltar. 

Faulkner har studerat en grupp unga (Aktionsgruppen) som under ett 
antal år var involverade i offentligt beslutsfattande i en skotsk kommunal 
myndighet. Faulkner inriktar sig på frågan om representativitet genom 
att använda sig av lärdomar/insikter från litteratur kring politiska intres-
segrupper. Faulkner beskriver Aktionsgruppen som en »insidergrupp« 
som är involverad i flertalet konsultationer och som har privilegier i form 
av att de har tillträde till beslutsfattande positioner. Aktionsgruppen sak-
nar dock ett antal resurser som normalt tillhör »insidergrupper« såsom 
ekonomisk betydelsefullhet, ägodelar eller arbete, mobiliserande möjlig-
heter eller möjligheter att realisera makt. Gruppens två främsta resurser 
är enligt Faulkner att de känner till unga människors åsikter och att de 
kan passa in i beslutsfattandets process genom att »uppträda korrekt/
passande«.

Faulkners studie exemplifierar på vilka villkor barn och unga deltar 
i beslutsfattande processer. Aktionsgruppens medlemmar ville bland 
annat visa att de var kunniga medlemmar från starten av sitt deltagande 
i panelen och anpassade sig successivt till de vuxnas förhållningssätt. 
För vuxna panelmedlemmar var det till exempel viktigt att under samman-
trädets gång svara på tidigare inlägg istället för att komma med orelate-

rade kommentarer, något som de ansåg att de unga inledningsvis gjorde. 
De vuxna menade dock att de unga allteftersom deras deltagande fort-
skred blev bättre på att förhålla sig till »ordningen« (det vill säga de 
vuxnas ordning). 

På några punkter hade Aktionsgruppen en svag position då den var 
helt och hållet bunden till och beroende av den grupp som den strävade 
efter att påverka. Det var kommunfullmäktige som tillhandahöll ett mötes-
rum, gav dem en budget, konsulterade dem gällande ungdomsfrågor och 
erbjöd plats i »the Advisory panel«. De unga medlemmarna i gruppen 
påpekade på olika sätt att de måste se till att ha goda relationer till och 
vara kommunstyrelsen till lags. De gruppmedlemmar som nämnde detta 
gjorde det i termer av om de var alltför besvärliga kunde kommun-
styrelsen ersätta dem med andra personer. Kommunstyrelsen var mån 
om att kunna konsultera en grupp unga människor men var inte bunden 
av att det var just denna grupp eller dessa individer. Det vill säga att de 
unga måste spela enligt reglerna för att bli tagna på allvar av beslutfat-
tare och inte riskera bli utbytta.

Faulkner menar att Aktionsgruppens medlemmar var utsatta för tryck 
från två håll. Å ena sidan, för att visa att de kunde bli tagna på allvar och 
att de kunde uppföra sig korrekt på möten var de måna om att visa hur 
annorlunda de var andra unga människor, att de inte lättvindigt kunde 
bli utbytta. Å andra sidan, genom att utnyttja sina resurser av att kunna 
förmedla unga människors åsikter, måste de visa hur lika de var andra 
unga. De unga kritiserades för att både hävda att de var som andra 
unga samtidigt som de försökte att agera annorlunda än unga i allmänhet. 
Genom att spela enligt reglerna riskerade de unga att anklagas för att 
inte längre vara autentiska unga. 

Faulkners studie är ett exempel på hur unga som är delaktiga i besluts-
fattande processer måste anpassa sig till vuxnas villkor och att de så 
länge som de gör detta är välkomna att delta. Maktförhållandet mellan 
barn och vuxna blir tydligt. 

Även Ljungberg och Norling (2001) tar (enligt Sörbom, 2003) upp 
att ungdomsråden får en dubbel och paradoxal roll. Å ena sidan ska de 
representera förnyelse, de ska inte vara partipolitiska, å andra sidan 
förväntas råden vara en plantskola för partipolitiken. I det senare ingår 
att ungdomarna ska lära sig det parlamentariska arbetet. De unga som 
deltar i råden befinner sig i en situation där de måste balansera dessa 
dubbla förväntningar. Ljungberg och Norling menar att politiker måste 
vara beredda på att både socialisera och samtidigt uppmuntra till lagom 
revolt. 

Sörbom (2003) refererar också till de norska ungdomsforskarna 
Lidén och Ødegård (2002) vilka har studerat politiska handlingsformer 



36 37för unga, däribland ungdomsråd. Lidén och Ødegård påpekar att en 
svårighet med råden är att politiker och tjänstemän ofta talar om de 
unga i råden som brukare i första hand och inte som medborgare vilket 
begränsar de ungas politiska handlingsutrymme. Effekten blir att för-
väntningen på de unga är att de ska vara aktiva och förbättra sin vardag 
men inte vara delaktiga i den politiska diskussionen. Om råden inte får 
makt att fatta beslut eller påverka utan endast delta i syfte att lärande 
finns en risk till en misstro mot det representativa politiska systemet, 
menar Lidén och Ødegård. 

I Ungdomsstyrelsens rapporter från 1995 och 1999 beskrivs att det 
är problematiskt att det råder oklarheter i ungdomsrådens status. Man 
understryker vikten av att politiker och tjänstemän är tydliga med huru-
vida de betraktar råden som en källa till kunskap om vad unga tänker 
eller som en möjlighet för unga till reellt inflytande (Sörbom, 2003). Även 
Sörboms (2003) egen studie8 av nio kommuners arbete med att utveckla 
den kommunala ungdomspolitiken visar att en sak som kommunerna 
måste arbeta mer med för att komma vidare är att veta vad de vill med 
att skapa ett in  flytande forum för unga. I studien framkommer att kom-
munerna kämpar för att komma bort från de ungas misstro mot politiker 
och deras intentioner. En av anledningarna till att detta arbete går trögt 
menar Sörbom kan vara att kommunerna inte har kommit fram till vad 
de menar med inflytande. Det blir också tydligt att ibland glömmer både 
tjänstemän och politiker bort att ta sig tid att lyssna på ungdomsrådet 
och att tillfråga dem. Sörbom pekar även på vinsterna med att kommu-
ner har antagit ett ungdoms politiskt handlingsprogram. Dels handlar det 
om att ungdomspolitiken har blivit en fråga på dagordningen och att det 
har blivit tydligt att unga är en grupp som tas hänsyn till. Dels har det 
också inneburit att de kommunala verksamheterna har börjat arbeta 
efter tanken att unga ska höras. Staten har satt upp mål för hur ungdoms-
politiken ska utformas men då kommunerna har ett stort handlingsut-
rymme sker glidningar i tolkningarna och i praktiken ser utformningen av 
ungdomspolitiken väldigt olika ut. Sörbom påpekar att en risk med detta 
är att det inte är säkert att alla ungdomar i Sverige har likvärdiga upp-
växtförhållanden. Sörbom menar att en hårdare uppföljning av det lokala 
ungdomspolitiska arbetet samt ekonomiskt stöd för metodutveckling är 
möjliga sätt att komma vidare på. 

Tisdall och Bell (2006) har gjort två fallstudier av projekt där man 

8 Sörboms studie fokuserar ungdomspolitiken i nio svenska kommuner. Dessa kommuner 
är deltagare i projektet LUPP — Lokal uppföljning av ungdomspolitken — vilket drivs i 
samarbete med Ungdomsstyrelsen. Syftet med projektet är att hitta metoder att följa 
upp och utveckla den lokala ungdomspolitiken. 

har försökt att involvera barn i offentligt beslutsfattande på nationell 
nivå. Studierna visar att barns åsikter är ett set av åsikter bland andra 
intressenters. En av fallstudierna beskriver hur barnens agenda tävlade 
med andra gruppers (på högre nivåer) agendor och hur stödet för barns 
delaktighet svalnade när resurser och utrymme var begränsat. På så sätt 
kan barns delaktighet betraktas som en »tjänst«, där vuxnas agendor 
prioriteras framför barnens, och inte en automatisk aktivitet, där barn 
och vuxna deltar på lika villkor. I den andra fallstudien visade det sig att 
barnen som deltog kunde betraktas som deltagare i en perifer grupp 
(att jämföras med en kärngrupp) som inte hade tillräckligt med resurser 
för att utöva ett kontinuerligt inflytande på politiken utan hade tillfälligt 
tillträde till den politiska processen. 

Ovanstående studier ger exempel på under vilka villkor barn deltar 
i beslutsfattande processer. Det är viktigt att bli medveten om dessa 
villkor och vad de innebär för dem som deltar och för att kunna analy-
sera om det handlar om delaktighet, eller vilken form av delaktighet det 
handlar om. Maktförhållandena mellan barn och vuxna blir tydliga i 
ovanstående exempel och frågan att ställa sig är: Är vi vuxna beredda 
att utjämna maktförhållandena mellan vuxna och barn? Vad skulle det 
innebära i praktiken? Ska vi arbeta utifrån barnkonventionens intentioner 
innebär det en maktförskjutning — till vilken grad är det upp till oss att 
bestämma.
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En modell för               
delaktighet

I talet kring barns delaktighet behöver vi fundera över vad delaktighet 
rent praktiskt innebär. Delaktighet i vad och hur? Vad kan räknas som 
delaktighet? För att skapa en ökad medvetenhet om barns delaktighet 
behövs ett analytiskt redskap. Flera forskningsstudier (se bland annat 
Eriksson & Näsman, 2008: Smith, 2002: Ågren, 2008: Taylor och Percy-
Smith, 2008) analyserar barns delaktighet i olika sammanhang med hjälp 
av Harts (1992) »stege« för delaktighet.

 
              

(Hart 1992:41, i Eriksson och Näsmans översättning 2008:47)

De tre nedersta stegen handlar enligt Hart (1992) inte om delaktighet. 
Att fokusera på barnen är inte samma sak som att barn blir delaktiga. 
De fem översta trappstegen på Harts stege visar på stigande grad av 
delaktighet. Steg sex kännetecknas av vuxenskapande projekt men där 
barnen har ett tydligt medbestämmande. För att verkligen få ett äkta 

 8  Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna
7  Initierat och styrt av barn

6  Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn
5  Konsulterad och informerad

4  Anvisad, men informerad
3  Symbol

2  Dekoration
1  Manipulation



40 41samarbete menar Hart att det är viktigt att låta barnen vara med i hela 
processen. Ofta involveras barn först när designen redan är klar. Detta 
är ett misstag hävdar Hart för även om barnen inte kan ha en bestäm-
manderöst i dessa diskussioner skall de erbjudas en möjlighet att delta 
i diskussioner kring tekniska detaljer för att förstå hur och på vilka grun-
der beslut fattas. På det viset ges barnen en mer realistisk bild av hur 
omvärlden är skapad. Projekt som är initierade och styrda av barn (steg 
sju) menar Hart är svåra att hitta annat än i barns lek. Dock är leken en 
viktig träningsarena varpå skola och förskola bör skapa förutsättningar 
för lek och uppmärksamma barnens initiativ till lek samt undvika att 
styra dem. »Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna« ligger 
överst på stegen. Hart menar att målet inte är att få barn att agera helt 
på egen hand, utan att nå dit där barn vågar ta egna initiativ och också 
be vuxna om hjälp, vilket förutsätter att barn litar på sin roll som med-
lemmar i ett samhälle och vet att vuxna respekterar deras åsikter och 
inte kommer att nonchalera dem. Olika grader av delaktighet är lämpligt 
beroende på vilka omständigheterna är. Det vill säga att stegen inte ska 
tolkas som att det översta steget alltid är målsättningen eller det ulti-
mata. Valfrihet är ett viktigt element vad gäller delaktighet. Lika viktigt 
är att ta hänsyn till i vilket sammanhang vi agerar. Delaktighet i alla former 
är inte alltid möjligt eller önskvärt (McNeish, 1999).

Röster från barn som deltagit i TV
Ett till exempel på hur Harts stege kan användas för att skapa en ökad 
förståelse är Ågrens studie av barns deltagande i TV. På ytan kan det 
verka som att barn och unga är delaktiga men när man synar vissa projekt 
i sömmarna är detta delvis en illusion. Ågrens (2008) studie handlar om 
barns deltagande i ett helt annat sammanhang än ovanstående exempel 
men belyser, i likhet med ovanstående studier, på vilka villkor barn deltar. 
Ågren har intervjuat elva barn i åldrarna 8—17 år kring sina synpunkter 
och tankar kring sitt deltagande i olika barnprogram i SVT (REA, Melodi-
festivalen och Lilla Aktuellt9). Aspekter såsom inflytande, känsla av del-
aktighet och möjligheter till påverkan samt betydelsen av medverkan 
belyses. Syftet med studien är att »med de deltagande barnens röster 
i fokus synliggöra och söka en förståelse för och kunskap om barns 
villkor för ett deltagande i TV« (2008:76). Studiens teoretiska ingångar 

9 REA är ett konsumentprogram där barn bland annat testar produkter och granskar 
reklam. Barnen får lön för sitt deltagande. Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram för barn 
med två vuxna programledare och ett antal barn som är reportrar. Barnen får inte lön 
för sitt deltagande. Lilla Melodifestivalen är en musiktävling för 8—15-åringar.

berör alla maktaspekter mot bakgrund av att barnen deltar på en arena 
som är vuxendominerad och synliggör, genom exemplet TV, vilken plats 
barn ges i vårt samhälle. 

Förutsättningarna för de ungas deltagande såg olika ut. REA är ett 
konsumentprogram för barn. De unga deltagarna framställs som oer-
hört kompetenta och rappa i sina kommentarer. De intervjuar och stäl-
ler företrädare för olika produkter mot väggen och som tittare får man 
uppfattningen av att de unga är de verkliga aktörerna. Ågren beskriver 
att det i själva verket är vuxna som skriver manus till barnen och 
bestämmer vilka produkter som ska testas och vad som för övrigt ska 
tas upp i programmet. 

Ylva: Men hur känns det att få ett manus? Vill man inte säga 
själv? 
Pedram: Det är klart, de skriver ju vilket ämne man ska 
prata om men sedan är det klart att man själv får bestämma 
vad man ska säga, så länge man gör sig tydlig, att det är 
det här vi ska testa till exempel // Oftast funkar det bra 
med manus för om vi skulle bestämma själva skulle det bli 
ganska mycket kaos, man skulle inte få någonting gjort, så 
jag tycker att det är ganska bra att de skriver manus och att 
man sedan själv får bestämma hur man ska säga det. 
(2008:84)

De unga som deltagit i REA framhåller att de inte hade förväntat sig 
någon makt, de är införstådda med att de beträder vuxnas arena där 
barn har lite eller inget inflytande. Ågren menar att de unga bekräftar, i 
sin syn på sig själva i relation till vuxna, barns underordnade ställning. 
Ågren refererar till Rönnberg (2006) som för ett resonemang utifrån 
Berit Ås härskartekniker avseende mäns behandling av kvinnor och 
menar att dessa är lika tillämpbara på vuxnas bemötande av barn. 

Undanhållande av information är en av dessa och genom att 
de deltagande barnen inte får all information och inte ges 
möjlighet att ta del i utformandet av programmet upprätt
håller vuxna sin dominerande ställning gentemot barnen. 
(2008:89)

REA utgör ett exempel på Harts tredje steg »symbol« där vuxna vill ge 
barnen en röst men inte har funderat så noggrant över varför. Resultatet 
blir att barn tycks ha en röst men i själva verket har de väldigt lite att 
säga till om. Detta steg är enligt Hart inte att betrakta som delaktighet. 



42 43Enligt Ågren frågar sig Pitt Nielsen (2001) om barns rättigheter verkligen 
stöds i en produktion som till stora delar är vuxenproducerad och hon 
befarar att barnen då bara blir statister i sina egna program. 

I Lilla Aktuellt gavs reportrarna en större delaktighet och möjlighet 
att påverka. Enligt min tolkning av Harts stege är det här fråga om steg 
sex, beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn. De unga fick lära 
sig intervjuteknik och skrev själva ihop frågor och manus och de vuxna 
fanns till hands om hjälp behövdes. 

Klara: Alltså inslagen som vi skulle göra, de var ju helt de 
andra som bestämde, men sedan så fick vi ju utforma dem. 
Sen det som vi fick göra var ju mest att recensera filmer eller 
träffa kändisar, som de (på redaktionen) tyckte skulle vara 
roligt för oss att göra. Vi gjorde väldigt mycket själva. Till 
inter vjuerna fick vi skriva egna frågor och när man skulle 
recensera en film så fick vi ju skriva texten själva, det vi 
skulle säga och så, och sedan så var det ju så att de fanns 
där för att hjälpa till om jag till exempel inte hade kommit 
på några frågor alls för att jag inte visste något om ämnet, 
så hade de ju lite frågor som de kunde ge en, att man kunde 
fråga det här eller det här.
(2001:89—90) 

Ågrens studie är ett bra exempel från praktiken där det blir tydligt på 
vilka villkor barn och unga deltar på olika arenor. Studien visar också att 
det utrymme barn får i mångt och mycket är beroende av och härrör från 
vuxnas föreställningar och önskemål och inte på de ungas kompetens. 
I REA kör de vuxna sitt eget race medan i Lilla Aktuellt får de unga 
träning för att utföra sina arbetsuppgifter — vilket även vuxna som 
befinner sig i liknande sammanhang får. 

Genomtänkt projekt
En av de viktigaste frågorna att ställa sig när man ska arbeta med »delaktig-
hetsarbete« är varför — det vill säga syftet med arbetet (McNeish, 1999). 
Nedanstående är ett exempel på ett projekt där delaktighetstanken har 
funnits med på ett medvetet plan från starten av projektet. 

Brady (2007) har gjort en fallstudie av hur Barnardos10 har arbetat 
med att omsätta teoretiska tankar om barns delaktighet praktiskt i ett 
IT-projekt. Målsättningen med IT-projektet var att fokusera den fram-

10  Barnardos är Irlands största frivilliga barnavårdande organisation.

växande »digitala åtskillnaden« genom att förbättra tillgången till och 
användandet av IT bland de barn och ungdomar som har det sämst 
ställt. Projektet involverade 33 barn i åldrarna tre till 13 år. 

Barnardos förmodade att en »delaktighetsansats« skulle hjälpa till 
att forma projektets utdelning att möta målgruppens behov, höja barnens 
självkänsla, förbättra barnens kommunikation och färdigheter i besluts-
fattande och att visa respekt för barn och unga. Inledningsvis gjordes 
en kunskapsöversikt över olika tillvägagångssätt för att skapa delaktig-
het med barn och personalen fick träning i hur man konsulterar barn. 
Brady påpekar att utvärderingen av projektet visar att det hade varit 
värdefullt om de anställda även hade haft diskussioner i syfte att lyfta 
fram föreställningar och förutfattade meningar kring barns rättigheter, 
förmågor att delta, vilket enligt McNeish (1999) bildar ett osynligt hin-
der för delaktighet i de flesta organisationer.

Den nivå av delaktighet som valdes kan jämföras med Harts (1992) 
sjätte steg: Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn vilket 
rent praktiskt innebar att idén var de vuxnas och arbetet med att samla 
grupperna men de unga var involverade i alla steg av planering, imple-
mentering och beslutsfattande. 

Etiska riktlinjer (enligt Brady understryker Sinclair [2004] att det 
åligger de som arbetar med delaktighetsarbete att utarbeta etiska rikt-
linjer) arbetades fram där förutsättningarna för deltagandet gjordes 
tydliga. I likhet med forskningsetiska principer handlade det om sam-
tycke, säkerhet, konfidentialitet, frivilligt deltagande och besvärsproces-
ser. Vad gällde deltagandet var barnens föräldrar tvungna att ge ett 
skriftligt samtycke. 

Barnen valdes ut av en grupp med personer som hade kunskap om 
vilka individer/familjer som fanns i målgruppen. Brady påpekar dock att 
de områden som inte hade etablerade ungdomsgrupper blev uteslutna 
från deltagande. Detta reflekterar Sinclairs (2004) påpekande att det 
är sannolikt att barn som är minimalt involverade i lokala organisationer 
generellt blir mindre involverade i delaktighetsaktiviteter.

I arbetet hade barnen många möjligheter att uttrycka sina åsikter 
och känslor. De fick beskriva vad de var intresserade av och träningen 
utformades för att passa ihop med dessa intressen i så hög utsträck-
ning som möjligt. Barnen fick till exempel lära sig att använda internet 
för att söka upp information om sitt favoritfotbollslag, att scanna in bilder 
på sina idoler och att använda Word-dokument för att klistra in bilder 
och skriva om sina liv. De unga var delaktiga i att utforma läroproces-
serna och kunde be om hjälp om det behövdes. Ibland behövs informa-
tion och erfarenhet för att barn ska se möjligheter. Om barnen var 
osäkra på vad de ville eller var intresserade av, hjälpte de vuxna till 



44 45genom att bland annat ge exempel. Föräldrarna uppmuntrades att delta 
genom att ge feedback. De föräldrar som deltog i gruppsessionerna upp-
muntrades att låta barnen styra. Genomgående var det fokus på att det 
skulle vara roligt, att dela med sig och att insatser/färdigheter skulle 
berömmas. Gruppledarna ansträngde sig för att barnen skulle känna 
sig välkomna och viktiga. 

För ledarna var det en utmaning att balansera mellan möjliggörandet 
och lärande, att leda och bli ledd. Till exempel vad gällde en grupp med 
äldre barn som var inriktade på individuella intressen som att spela data-
spel och ladda ner musik. För den yngre gruppen kunde det vara utveck-
lande för bland annat språket och motoriken att spela dataspel medan 
den äldre gruppen behövde andra utmaningar vid datorn. Ledarna upp-
muntrade i det här fallet den äldre gruppen att utveckla en hemsida. 

Enligt Brady förde »delaktighetsansatsen« med sig att barnen blev 
betraktade som aktörer. Ett »nyckelkriterium« för genuint delaktighets-
arbete är relevansen som det har för barns vardagsliv. Barn är motive-
rade att lära sig använda IT för att bland annat kommunicera med vän-
ner och träningen bör vara relaterad till relevansen den har för barnen 
i nu  läget. Att möjliggöra för barnen att styra innehållet betydde att de 
också tog ledningen i att skapa relevansen. Ytterligare en viktig aspekt 
härrörande från att barnen fick »ta ledningen« var att det var lättare för 
ledarna att uppmuntra och svara på kulturella olikheter istället för att 
vara beroende av sina egna eller andras föreställningar om vad som är 
kulturellt passande. 

Enligt Brady argumenterar barnrättsförespråkare för att delaktighets-
arbete med barn ökar barns självkänsla och självförtroende och kan 
hjälpa dem att utveckla ledarskapsegenskaper. Under projektets gång 
ökade barnens tro på sig själva vad gällde deras rätt att uttrycka sig och 
att ta initiativ till förslag. Värdet av att dela med andra och att ha respekt 
för varandra, vilket uppmuntrades av ledarna, blev synligt i de flesta fall. 

Ett antal lärdomar växte fram ur projektet där det visade sig att:

Ett tydligt ramverk där deltagarna reflekterar över fokus och 
målsättning är viktigt. 

Gott ledarskap med en säker ekonomi, tillgång till expertis och 
»utbildad« personal är en förutsättning.

Delaktighetsprojekt i liten skala ökar förmågan och lusten till 
fortsatt arbete.

Informellt deltagande kan fungera väl i en formell kontext.

Forskning, utvärdering och träning var viktigt för lärandet och för att 
skapa en gemensam förståelseram. Även om omfattningen av delaktig-
heten var liten har spridningen av medvetenhet och lärande varit stor 
både inom Barnardos och bland externa intressenter. Brady drar slut-
satsen att det är lämpligt att starta i liten skala och uppmuntra utveck-
landet av delaktighet istället för att försöka uppnå för mycket innan 
organisationen har en väl utvecklad medvetenhet, förståelse för och 
kompetens gällande delaktighet. 

Som ytterligare exempel på hur man praktiskt kan gå tillväga kan 
nämnas Erikssons och Näsmans (2008) text där de med hjälp av forsk-
ningsintervjuer och Harts »stege« beskriver hur barn kan göras och tillåtas 
bli delaktiga. De beskriver en process där barnen successivt, genom 
information, ett tillåtande och ömsesidigt förhållningssätt blir delaktiga 
i och tillsammans med forskaren också skapare av det empiriska mate-
rialet. Eriksson och Näsman menar att tillsammans med barnet kan man 
skapa en gemensam utgångspunkt och aktivitet där barnets delaktighet 
ökar. Eriksson och Näsman diskuterar hur det är möjligt att hantera spän-
ningen mellan barns utsatthet och beroende av vuxna för stöd och hjälp 
och ett bemötande av barn som aktörer, med egen vilja och agenda. 
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Studier där barn        
själva har fått uttala sig 

om sin delaktighet

Att arbeta främjande för barn innebär också att arbeta med barn och 
det är här barns delaktighet kommer in i sammanhanget. Att ha ett 
barnperspektiv innebär att barn och unga får uttala sig om sin verklig-
het. Nedan följer en beskrivning av några studier där barn och unga 
har blivit tillfrågade om hur de upplever sin delaktighet och position i 
samhället. Vad säger barnen själva — på vilka arenor vill de vara del-
aktiga? 

Emilia Frost (2005) har studerat hur unga ser på sig själva som invå-
nare i Uppsala. En del av rapporten handlar också om Mötesplatsen, 
en etablerad kanal som finns i Uppsala sedan 2001 för dialog mellan 
unga och de som bestämmer i kommunen. Frost har själv varit aktiv i 
Mötesplatsen som elev och ungdom och var anställd som samordnare 
för Mötesplatsen under 2004. Frost hade just lämnat gymnasiet när hon 
skrev rapporten.

Rapporten har som syfte att studera ungas syn på sina möjligheter 
att påverka. 369 elever (i årskurserna åtta, nio samt första året på gym-
nasiet) besvarade en enkät. Enkäten utgick från fem huvudfrågor: Vill 
unga påverka? I så fall vad och hur? Känner unga att de kan påverka? 
Samt känner de till Mötesplatsen? 

Utgångspunkter för rapporten är att Riksdagen i december 1999 
antog ett nytt system för styrning, uppföljning och analys av ungdoms-



48 49politiken. Systemet utgår från tre övergripande mål för den nationella 
ungdomspolitiken:

Ungdomar skall ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. 

Ungdomar skall ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande 
skall tas till vara som en resurs. 

(Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:35)

Av rapporten framgår att 84 procent av de unga som svarat på enkäten 
tycker att det är »mycket« eller »ganska mycket« viktigt att unga får vara 
med och påverka i kommunen. På frågan »Hur mycket vill du påverka?« 
svarar hela 92 procent att de vill påverka sitt liv mycket eller ganska 
mycket, 87 procent sin skolsituation, 91 procent sin fritid och 59 procent 
vill påverka i kommunen. Det finns ingen signifikant skillnad i hur mycket 
de olika könen vill påverka och intresset för att påverka ökar med sti-
gande ålder. 

På frågan: Finns det något som skulle göra unga mer engagerade?11 
svarade ca hälften (av de svarande på frågan) att de skulle engagera sig 
mer om »det fanns någon som lyssnade och tog dem på allvar«. Lika 
många hoppades på mer information om vad som händer i kommunen 
och att fler politiker och tjänstemän besökte skolorna. Andra svar var 
att de kunde tänka sig att engagera sig mer om de fick mer information 
i skolan om hur kommunen fungerar, fick rösta i kommunvalet när de var 
sexton, eller om de fick träffa och prata med politiker. Cirka 30 procent 
skulle vilja få tid i skolan för att engagera sig. 

Författaren ser ett samband där bristen på kunskap hänger ihop 
med tilltron till den egna förmågan att kunna påverka. De som anser att 
de fått lära sig mycket om kommunen i skolan är mer intresserade av att 
påverka i kommunen än de som anser att de fått lära sig lite. Av dem 
som svarade att de inte ville påverka var det dessutom två femtedelar 
som ansåg att det inte finns någon som lyssnar eller tar dem på allvar. 
Detta kan jämföras med Skolverkets rapport (2003) där det framkommer 
att elever med dålig kunskap om demokrati också har mindre tilltro till 
de demokratiska processerna. Utan varken kunskap eller tilltro till sam-
hället och demokratin kommer den unge troligen inte heller vara delaktig 
och ta vara på de påverkansmöjligheter som faktiskt finns (Frost, 2005). 

11  På denna fråga kunde man kryssa för flera alternativ.

På Harts sjunde steg handlar delaktighet om att barn tar egna initiativ 
men vågar be vuxna om hjälp. Enligt Hart förutsätter detta att barn litar 
på sin roll som medlemmar i ett samhälle och vet att vuxna respekterar 
deras åsikter och inte kommer att nonchalera dem.

Hälften av eleverna skulle engagera sig mer om de visste att någon 
tog dem på allvar och om de fick mer information i skolan om vad som 
händer i kommunen och hur den fungerar. Vad gäller viljan att påverka 
ges en helt annan bild av de ungas engagemang och vilja. Endast åtta 
procent svarade att de inte alls vill påverka. Sett till detta tycks viljan till 
politisk påverkan vara mycket stor, även om ungdomarna själva inte 
anser detta vara ett intresse i politiskt engagemang. 

Vad vill unga påverka? 
Ungdomarna är mest intresserade av att kunna påverka sin fritid och 
sina liv. 85 procent vill även påverka sin skolsituation mycket eller ganska 
mycket och 58 procent vill påverka i kommunen. 

Eleverna fick också välja inom vilka specifika områden de var mest 
intresserade av att påverka. Överlägset mest aktuellt för Uppsalas unga är 
busstider och busspriser. Skolmiljön och skolsituationen, idrottsaktiviteter 
och sportanläggningar, fritidsaktiviteter och fritidsgårdar och arbetslöshet 
är andra viktiga frågor som de unga vill kunna vara med och påverka. 

När det gäller gymnasielinje och bostadsområde skiljer sig de olika 
respondentgrupperna åt. I allmänhet har eleverna på bygg/fordon lägre 
intresse för de flesta frågor. Minst är de intresserade av bostäder, dis-
krimineringsfrågor, busstider och biljettpriser, kulturverksamhet samt 
arbetslösheten. 

Hur vill unga påverka?
Två tredjedelar av de svarande är med i någon form av förening eller 
organisation. Lite mer än hälften av alla som svarade på enkäten är med 
i någon idrottsförening. Frost menar att med tanke på hur mycket unga 
aktiverar sig på olika sätt känns varningar om att ungdomar inte bryr sig 
längre, mycket överdrivna. Framförallt är det idrottsföreningar som 
lockar unga. Kanske är det en mycket bra men bortglömd kanal att nå 
unga. 43 procent vill påverka frågor som rör idrottsaktiviteter och 
idrottsanläggningar. Frost anser att det verkar förnuftigt att politiker 
oftare vänder sig till de unga genom deras föreningar, för att få en dia-
log om fritidspolitiken. Ännu viktigare kanske är att föreningarna själva 
tar tillvara de egna unga medlemmarnas engagemang. 

En femtedel är eller har varit aktiva i elevrådet på sin skola. Frost 



50 51ställer frågan: Hur kan skolan hjälpa eleverna att få kunskap om och 
tillgång till kanaler för att påverka samhället utanför? 40 procent vet 
inte var eller hur de ska påverka.

Taylor och Percy-Smith (2008) diskuterar olika dilemman och utma-
ningar gällande barns delaktighet. Kontexten är brittisk men har impli-
kationer även för andra samhällen. Till stor del har initiativ till barns 
delaktighet innefattat att barn och unga har konsulterats kring sina syn-
punkter på vuxnas agenda. De beslut som sedermera har fattats har 
konstruerats av vuxna vilket kan leda till att barn fortsatt känner sig 
marginaliserade. Att få uttala sig om sina åsikter är viktigt men utgör 
bara en del av delaktighetsprocessen. Det finns en etablerad tradition 
av teori och praktik gällande delaktighet där densamma förstås som en 
process vilken inbegriper reflektion, lärande och aktion, där deltagarna 
bereds möjlighet att delta i hela utvecklingscykeln. Det är sällan som 
unga involveras i överläggningar kring hur hänsyn ska tas till de syn-
punkter som de har rest (Taylor och Percy-Smith, 2008). 

Taylor och Percy-Smith (2008) skriver att i stor del av litteraturen har 
barns delaktighet tenderat till att bli förstått i termer av att involvera 
unga människor i formella offentliga beslutsfattande processer i enlighet 
med vuxnas agendor och vuxnas regelverk, vilket vi har sett i ovanstående 
exempel. De menar att standardiserade policyformuleringar som drivs 
av mål- och prestationsindikatorer ofta krockar med unga människors 
annorlunda kulturella ståndpunkter och levda verkligheter. Taylor och 
Percy-Smith pekar på paradoxen att unga uppmanas att uttrycka sina 
åsikter i lokala ungdomsråd men när de artikulerar sina värderingar 
genom sina handlingar och val gällande vad de gör och var de befinner 
sig begränsas de av vuxnas värderingar och prioriteringar. 

Taylor och Percy-Smith hävdar att formaliserat beslutsfattande inte är 
den enda möjliga rättmätiga vägen genom vilken unga blir delaktiga i för-
ändringsprocesser och bidrar till det offentliga livet. Unga människor har 
anlag för mer varierade former av demokratiskt deltagande som till exempel 
genom social aktion, sociala rörelser och unga organiserar ofta sig själva i 
sporadiska och tidsmässigt korta ungdomsaktiviteter. De argumenterar 
för att unga redan är delaktiga inom sina lokala områden men att detta 
ofta inte räknas med, som om unga vore helt passiva och inaktiva. 

Participation for young people seems therefore only to have 
currency when it coheres around what power holders consider 
an acceptable agenda for participation. 
(Taylor och Percy-Smith, 2008:382)

Många frågor och beslut som berör unga framträder i ungas vardagsliv, 

i interaktionen mellan familjemedlemmar, i skolan och i grannskapet. 
För unga är delaktigheten mest meningsfull och har störst inverkan i 
dessa vardagskontexter (Taylor & Percy-Smith). Enligt författarna skriver 
Hart (2006) om behovet av att erkänna vikten av möjligheter för barn 
att engagera sig i informell delaktighet genom själv-organisation inom 
kommunen. Denna ståndpunkt kan jämföras med Frosts resultat kring 
vilka områden unga själva uttrycker att de vill påverka samt var de 
också upplever att de har möjlighet att påverka. 

Känner unga att de kan påverka? 
I Frosts studie är det endast sex procent av de 369 elever som svarat på 
enkäten som tror att unga kan påverka mycket i kommunen. En av fyra 
tror inte att det går alls eller att unga bara har en liten möjlighet att 
påverka. Sitt eget liv och sin fritid anser unga att de kan påverka. Nästan 
hälften anser att de kan påverka sitt liv och sin fritid mycket. Drygt 15 
procent anser att de kan påverka sin skolsituation. Mycket färre tjejer 
än killar tror att unga i allmänhet kan påverka i kommunen. 

Elsley (2004) har studerat 14-åringars åsikter om och erfarenheter av 
offentliga rum i Skottland. I studien tillfrågades de unga om de anser att 
vuxna lyssnar på vad de säger och vad gäller vuxna som de har en nära 
relation till var det en majoritet av de unga som sa att dessa vuxna lyssnar 
på dem. De unga var samstämmiga vad gäller upplevelsen att vuxna utan-
för det personliga nätverket inte lyssnar på vad de har att säga. Endast 
en person hade erfarenhet av att ha blivit tillfrågad om sina åsikter vad 
gällde ett lokalt projekt. Elsley jämför detta med liknande resultat från 
Matthews’ (2001) studie som fann att en liten andel barn (en av fyra) hade 
pratat med någon om förändringar som de ville se i sitt område, och Chawla 
och Malones (2003) som kommenterar att i ett projekt (Growing Up in 
Cities) visade det sig att barn och unga människors känsla av maktlöshet 
var jämn över alla städer och länder som deltog. 

Ågrens (2008) studie visar också på barns underordnade position i 
samhället och hur barn själva upplever denna position:

Ylva: Skulle du vilja vara den som ringde runt och kollade 
priser?
Carolina: (REA): Äum… jo… fast jag tror inte att det finns tid 
för det, ska man spela in en dag så tar ju det all tid, man 
hinner inte. 
Ylva: Om man bortser från tidsbristen, tror du att det skulle 
vara möjligt?
Carolina: Ja, jag tror att det skulle vara möjligt men jag tror 



52 53inte att de som.. om jag ringer till ett företag tror jag inte att 
de lyssnar lika mycket, alltså om det är barn som ringer… 
fast om de vet att det är REA så kanske … men jag vet inte. 
Ylva: Varför tror du att de inte skulle lyssna för att det är ett 
barn?
Carolina: De skulle inte ta det seriöst. De kanske tänker att 
»äh, ni vill bara testa tandborstar« men om det är en vuxen 
som ringer och säger att de kommer från ett TVprogram så 
tar de det mer på allvar. Jag vet inte, men kanske så. 
(2008:86)

Svaren på frågan om unga upplever att de kan påverka måste relateras 
till det sammanhang som frågan riktar in sig på. Det vill säga att om 
frågan ställs gällande samhällsnivå svarar ett större antal att de upplever 
att de inte kan påverka men ställer man frågan gällande ett samman-
hang, till exempel skola, blir med största sannolikhet svarsfrekvensen 
högre för dem som upplever att de kan påverka. Viktigt att påpeka är 
emellertid att upplevelsen av att kunna göra sin röst hörd, av att vara 
delaktig och av att kunna påverka sin och andras situation i den när-
maste kretsen hänger ihop med upplevelsen av detsamma i större sam-
manhang. 

Delaktighet som process 
— från det lilla till       

det stora

Från privat till offentligt
Moses (2008) menar att barns delaktighet i stora drag kan betraktas 
som att det utspelar sig inom två områden/domäner: Dels den privata 
eller personliga (hemmet och familjen) och dels den sociala eller offent-
liga (samhället och skolan). Praktiken och studier av ungas delaktighet i 
den privata/personliga domänen och den sociala/offentliga domänen 
är ofta skilda åt men Moses argumenterar för att de är insnärjda i varan-
dra. FN-kommittén säger att barnets resa mot ett fullvärdigt medborgar-
skap börjar i familjen och syftar på familjens centrala roll för skapandet 
av medvetenhet och respekt för mänskliga värden (Englund, 2008). Att 
få erfara engagerade sociala relationer och interaktion är nödvändigt för 
att främja barns förståelse för medborgarrättigheter där rätten till del-
aktighet ingår. Förenat engagemang med andra i utmanande aktiviteter, 
att känna sig bekväm, accepterad och fungera bra tillsammans med 
andra bidrar troligen till effektivt deltagande och en känsla av att vara 
delaktig (Smith, 2002).

Taylor med flera (2008) har studerat hur barn ser på sig själva som 
medborgare i Nya Zeeland. Det vill säga hur barn betraktar sin position 
i samhället. Taylor med flera menar att medborgarskap formas och 
praktiseras genom socialt deltagande på en mängd olika arenor såsom 



54 55inom familjen, skolan och samhället. Utan möjligheten till meningsfullt 
deltagande i vardagslivet är det osannolikt att barn utvecklar en god 
förståelse för medborgarskapsbegreppet. 

Taylor med flera argumenterar (med flera andra som till exempel 
James & Prout, 1997 och Mayall, 2002) för att om barn ska bli fullvärdiga 
medlemmar och medborgare i ett demokratiskt samhälle måste deras 
delaktighet grundas på en förståelse för betydelsen av medborgarskap/
rätt. Huruvida de känner att de är en del av samhället påverkar troligtvis 
huruvida de känner sig tillräckligt trygga och motiverade att tro att de 
kan bidra till förändring. Ungas förståelse för och delaktighet i det »civila 
samhället« är till direkt gagn för barn och det har långsiktig betydelse 
för samhället då det uppmuntrar kunskapsutveckling, färdigheter, vär-
deringar och attityder som är grundläggande för att upprätthålla en 
demokrati (Taylor med flera, 2008). Taylor med flera refererar till en rad 
forskare som menar att om unga utvecklar en tilltro till sig själva som 
sociala aktörer som har någon kontroll över sina egna liv är det troligt 
att de är mindre beroende av andra för att hantera problem (se bland 
annat: Melton, 1998, 2002; Kaufamn & Rizzini, 2002; Limber & Kaufman, 
2002; Smith med flera, 2003; Rizzini & Thaplyial, 2005). Aktivt del-
tagande kan ge barn värdefulla erfarenheter av att fatta svåra beslut, 
gynna en känsla av kontroll, stödja en utvecklande känsla av altruism 
och sätta igång ett mönster av engagemang i medborgerlig aktivitet 
(Taylor med flera refererar till: Youniss med flera, 1997; Alderson, 2000; 
Fletcher med flera, 2000; Nairn, 2000). Barns och ungas delaktighet i 
skolan och medborgerliga aktiviteter förebådar också positiva akademiska 
attityder och resultat (Lamborn med flera, 1992; Eccles & Barber, 1999). 
Med andra ord handlar det inte om att vi först ska utbilda barn att bli 
fullvärdiga medlemmar av samhället när de fyller 18 år utan om att barns 
delaktighet från unga år leder till engagemang och motivation och än 
högre grad av delaktighet. Flera forskare (se till exempel Weithorn, 1998, 
Morrow, 1999; Grover, 2004) argumenterar enligt Taylor med flera för 
att genom att uppmuntra barn att uttrycka sina åsikter och känslor om 
medborgar rätt (och andra frågor) signalerar man också respekt för barn 
som mänskliga varelser. 

I Taylors med flera (kvalitativa) studie deltog 66 barn (i åldrarna 8—15 
år)12 i åtta fokusgrupper i syfte att utforska barns förståelse av rättigheter, 
ansvar och medborgarskap. Diskussionerna handlade om vad det innebär 
att vara medborgare I Nya Zeeland. De unga fick också arbeta i mindre 

12 (32 8/9 åringar, 12 flickor och 20 pojkar) (34 14/15 åringar, 23 flickor och 11 pojkar). 34 av 
barnen kom från lägre socio-ekonomiska statusskolor och 32 från högre socio-ekono-
miska skolor. 27 barn kom från landsbygden och 39 barn bodde i städer.

grupper med stora pappersark med förtryckta rubriker om rättigheter 
och ansvar och de fick fundera över hur deras liv kunde se ut i ett fantasi-
land. Forskare hjälpte barnen att utveckla tankar kring vad som menas 
med medborgarskap, rättigheter och ansvar. Svaren kategoriserades uti-
från om de föll in i grupperna rätt till delaktighet, rättigheter till försörj-
ning respektive skydd. Ytterligare en kategorisering var om det hand-
lade om rättigheter i hemmet, skolan eller samhället.

Taylor med flera argumenterar för att studien bekräftar uppfatt-
ningen att unga människor på ett meningsfullt sätt kan bidra till diskus-
sioner om deras rättigheter och ansvar, för att förstå hur unga männis-
kor blir medborgare och för att positivt delta i sina hem, skolor och 
samhället. Nästan alla fokusgrupper diskuterade dessa förhållanden 
med insikt och förståelse. Den äldre gruppen (14/15-åringarna och då 
speciellt flickorna) bidrog med omfattande och detaljerade diskussioner 
och uttryckte en mer sofistikerad förståelse för medborgarskap, rättig-
heter och ansvar. De tog upp typiska åldersrelaterade frågor och bekym-
mer om autonomi, deltagande, sport, fritid och rekreation, underhållning, 
val i skolan, sexualitet, alkohol, framförande av motorfordon, att lämna 
hemmet och att rösta. Även de yngre barnen hade förmåga att på ett 
meningsfullt sätt bidra till dialogen. De betonade frågor utmärkande för 
»middle-childhood«, som barnvakt, lek, att vara snäll, att utföra hushålls-
bestyr och att inte vara olydig.

Rättighet att vara delaktig var en framträdande fråga för barn i alla 
åldrar och i alla tre livssammanhang (familjen, skolan, samhället) som 
diskuterades. Att ha något att säga till om och bli lyssnade till framträdde 
starkt i diskussionerna. Författarna menar att dessa resultat visar att 
Nya Zeeländska barn betraktar sig själva som aktiva representanter/
aktörer i samhället, framför att vara några som samhället agerar gentemot. 
Även om att vara en medborgare innebar att man hade rättigheter till 
försörjning och skydd så var detta inslag mindre framträdande i barnens 
förståelse/tolkningar. Detta kontrasterar mot bilden av unga människor 
som offer för olika missförhållanden i samhället, vilket är en domine-
rande vuxenkonstruktion av barndom (Taylor med flera refererar till: 
Piper, 2000 och Smart & Neale, 2000). Taylor med flera drar slutsatsen 
att studien stödjer uppfattningen att barn betraktar sig själva som en 
del av samhället och att denna uppfattning formas genom sociala rela-
tioner, delade aktiviteter och ansvarsfulla roller i olika sammanhang av 
deras sociala liv. 

Om vi jämför Taylors med flera resultat med Frosts studie framstår 
en skillnad där en stor andel av ungdomarna i Uppsala upplever att de 
inte kan påverka sin omgivning i olika avseenden, vilket implicerar att 
de i detta sammanhang tilldelar sig en perifer roll i samhället, medan 



56 57de unga i Nya Zeeland beskriver sig som aktiva representanter i sam-
hället. Det är väsentligt att fundera över vad detta kan bero på. Är det 
så att svenska ungdomar i Uppsala känner sig mer marginaliserade än 
Nya Zeeländska barn? Naturligtvis går det inte att dra en sådan slut-
sats. Målgrupperna är olika, frågeställningarna likaså och studierna går 
inte att jämföra mot bakgrund av detta men en viktig aspekt som jag 
vill lyfta fram och som enligt min bedömning har betydelse för resultaten 
är metoderna som har använts i studierna. I Frosts studie handlar det 
om en enkätundersökning och i Taylors med flera studie använde sig 
forskarna av fokusgrupper. Fokusgrupper är en metod där deltagarnas 
betydelse lyfts fram, det vill säga att deltagarnas delaktighet blir extra 
tydlig. En process startar där gruppens medlemmar lär känna varandra 
och det skapas trygghet vilket i sin tur leder till ett klimat där fler 
»vågar« och tar utrymme vilket bidrar till en ökad känsla av delaktighet. 
Metoden i sig förutsätter att barnen är aktörer och subjekt vars åsikter 
räknas med och är en förutsättning för att ett resultat ska nås. En enkät-
undersökning förutsätter också att de unga är aktörer men innebär inte 
en process av delaktighet där interaktionen mellan gruppmedlem-
marna bidrar till känslan av delaktighet på samma sätt. Grupprocessen 
visar hur barns sammanhang skapar och bidrar till att unga upplever 
att de är delaktiga och att de har en betydelsefull position i samhället. 
På samma sätt kan en jämförelse göras där unga (i familjen, i skolan och 
på fritiden) som känner sig trygga och har möjlighet att i sin vardag 
påverka sin egen situation i interaktion med andra, också upplever att 
de i ett större sammanhang är av betydelse och känner sig del aktiga. Om 
vi applicerar de olika metoderna på Harts delaktighetsstege hamnar 
fokusgruppsmetoden — där barnen kan påverka frågorna och svaren 
på ett helt annat sätt än i en enkätundersökning — på ett högre steg än 
enkätundersökningen. Detta resonemang leder i sin tur till slutsatsen 
att hur vi vuxna närmar oss barn — inte bara att vi gör det — har bety-
delse för barns upplevelse av delaktighet på en mängd plan. Det ger 
oss också en hint om hur vi kan gå tillväga i praktiken på en rad olika 
fält för att möjliggöra att barn i olika situationer blir delaktiga på sina 
villkor. En självklarhet kan tyckas men hur vi närmar oss barn är också 
beroende av hur vi betraktar barn och vad barn kan klara av vilket i sin 
tur påverkar vilket utrymme vi ger barn. Det handlar om att vi måste 
vara lyhörda för barns signaler om hur de vill ha det, vad de vill ha och 
försöka gå utöver våra egna gränser för vad vi anser är bra för barn 
och i vilka sammanhang barn ska delta. För barnens del handlar det 
också om en rättighet att få besluta om att inte vara delaktig i situatio-
ner där vuxna har bestämt att de ska vara delaktiga.

Artikel 12 handlar, som tidigare nämnts, om barnets rätt att säga sin 

mening i frågor som rör dem, få åsikten respekterad och beaktad i för-
hållande till ålder och mognad. FN-kommittén har konstaterat att denna 
rätt inkluderar alla områden och alla sammanhang. I praktiken är detta 
inte lätt att följa. I flera frågor som rör barn är det barnets vårdnads-
havare som för barnets talan. Englund (2008) ställer sig frågan: Vad 
händer när barnets och vårdnadshavarnas intressen går isär? Englund 
visar i sin avhandling att barnets politiska och medborgerliga status är 
starkt beskuren och hon hävdar vidare att barnet fortfarande har starkt 
begränsade möjligheter att vara en aktör. Barn kan inte föra sin egen 
talan i politiska sammanhang, de har ingen rösträtt, eftersom de av 
Åldersgränsutredningen (SOU 1996:111) har konstaterats vara politiskt 
omogna. Englund påpekar att »till skillnad från konventionen rör inte 
medborgarskapsfrågor barnets mognad och fortlöpande utveckling 
utan det är åldern som avgör« (sid. 249). Eller snarare vuxenvärldens 
benägenhet att generalisera kring vad barn och unga i olika åldrar klarar 
av. Vi har föreställningar om vad en treåring respektive en elvaåring har 
eller bör ha utvecklat för förmågor och glömmer att barn — tillika vuxna 
— är väldigt olika som individer. Vad gäller barns möjligheter till delak-
tighet styr och begränsar våra föreställningar om barns (brist på) kom-
petens och behov vårt handlande gentemot barn och barns möjligheter 
till delaktighet. 
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Våra föreställningar    
om barn

Den »nya« barndomssociologin
Föreställningar om barn och barndom ligger till grund för de förutsätt-
ningar ett samhälle skapar för barn. Dessa föreställningar är beroende 
av betraktaren och sammanhanget. Att barnet är biologiskt omoget är 
ett biologiskt faktum, men sätten på vilka denna omogenhet förstås och 
ges innebörd varierar. Upplevelsen av barndom och uppfattningen om 
vad barndom är påverkas följaktligen av rådande omständigheter. Det 
vill säga att vi inte kan peka ut bara en barndom utan flera, vilka formas i 
skärningspunkten mellan olika kulturella, sociala och ekonomiska system 
(Kitzinger, 1997). Inom barndomssociologin (The Sociology of Childhood) 
menar man att det har skett ett paradigmskifte i synen på barn där barn 
tidigare uppfattades som passiva objekt för vuxnas omsorger men 
numera har kommit att betraktas som kompetenta aktörer som är med 
och bidrar till skapandet av tillvaron tillsammans med vuxna. Flera fors-
kare (James och Prout, 1997) hävdar att det idag blir allt vanligare att 
finna erkänsla för att barndom ska betraktas som en del av samhället 
och kulturen snarare än en föregångare till det.

Samhällets föreställningar om barn hänger samman med hur barns 
delaktighet utformas. De föreställningar vi har om barndom påverkar makt-
förhållanden i relationer mellan barn och vuxna och därigenom också de 
möjligheter barn och unga har till delaktighet samt de arenor som blir till-
gängliga för barns deltagande/delaktighet (Moses, 2008). Det är väsentligt 



60 61att det finns en medvetenhet om de normer och värderingar som omgärdar 
våra föreställningar om barn och barndom i de organisationer som vill 
arbeta med barns rätt till delaktighet. Ett misslyckande att synliggöra 
föreställningar om barns kompetens och sårbarhet riskerar annars att 
utgöra ett hinder för barns delaktighet (McNeish, 1999). 

Synen på barn kan handla om enskilda tjänstemäns föreställningar 
om barn men handlar också om politiska systems synsätt på barn och 
familj. Englund (2008) refererar till en avhandling i sociologi som Bartley 
(1998) har skrivit. Utgångspunkten är konventionen om barnets rättig-
heter och avhandlingen behandlar hur olika politiska systems synsätt på 
barn och familj påverkar införlivandet av konventionen. Bartley kommer 
fram till att i jämförelse med Tyskland och Storbritannien har Sverige, 
Norge och Danmark en tydligare barnpolitik. Norge var det första landet 
som etablerade en nationell barnombudsman vilket tolkas som en av 
anledningarna till att Norge betraktas som ett exempel på att se barn 
som aktörer. Frankrike har en välutvecklad barnpolitik samtidigt som 
man har en traditionell familjesyn där föräldraauktoriteten bevaras och 
kvinnan har det yttersta ansvaret för barnet vilket, enligt Bartley, bidrar 
till att begränsa barnets aktörsskap. 

Ågren (2008) refererar till Buckingham (2000) som menar att barn 
ses som en särskild kategori med särskilda karaktäristika, både av sig 
själva och av vuxenvärlden. De aktuella föreställningarna »omvandlas 
till lagar och regelsystem, vilka förkroppsligas i kulturella och sociala 
praktiker« (sid. 94). Individen jämför sig med rådande föreställningar om 
vad som ses som typiskt för barn och på så sätt produceras och upp-
rätthålls beteendemönster. 

Stern (2006) har studerat traditionella attityder gentemot barn när 
barns rättigheter till delaktighet ska förverkligas. Analysen visar att i detta 
sammanhang råder i stort samma föreställningar om barn oberoende 
av vilken typ av samhälle (»traditionellt« eller »modernt«) det gäller. Stern 
menar att utmaningen ligger i att förändra vuxnas föreställningar om barn 
och barns delaktighet.

I följande stycke kommer jag att beskriva några studier som synliggör 
vuxenvärldens föreställningar om barn och vad dessa kan leda till.

TV som arena för föreställningar                          
om barndom

Ågren analyserar vilka föreställningar om barndom och vilka barndoms-
diskurser som går att urskilja genom att studera ungas berättelser om 
sitt deltagande i olika TV program (REA, Lilla Aktuellt och Lilla Melodi-

festivalen). Inledningsvis blev diskurserna13 om det kompetenta barnet 
och barnet med rättigheter synliga. Det är också de diskurser som för-
medlas till tittarna. Vi får se barn som agerar intervjuare och kritiska 
konsumenter (även om det i programmet REA endast var en chimär var 
det denna bild som förmedlades till tittarna). Sedermera framträdde 
andra diskurser såsom diskursen om det naturliga, oskuldsfulla och 
oförstörda barnet. Genom att inte låta barnen använda smink i rutan 
(även om de aktuella barnen gör det till vardags) låter vuxna »med sin 
makt och sitt tolkningsföreträde« de »deltagande barnen bli budbärare 
för denna diskurs«. Diskursen om det oskuldfulla barnet blir också en 
diskurs om hur vuxna ser på barn, »då det oskuldsfulla inte bara ligger i 
barnens agerande utan även i hur vuxna vill att barn ska se ut« (2008:94).

SVT vill ge sina tittare en bra värdegrund och genom sina 
program förmedla vilka regler och normer som är gällande i 
samhället (Pit Nielsen 2001). Det innebär att de i TV delta
gande barnen inte får presentera sig själva och sina egna 
värderingar utan snarare får verka som redskap för att styra 
tittarna mot en diskurs och en syn på barndom som vuxna 
anser god eller moraliskt riktig. Barnen blir på det viset snarast 
en symbol, en representant för något, varpå den diskurs som 
skapas bakom kameran kan beskrivas som diskursen om det 
onaturligt naturliga barnet. 
(2008:95)

Ågren refererar till Bourdieus (2000) begrepp symboliskt våld vilket 
verkar genom att både de som utsätts för det och utövarna gör detta 
omedvetet. »Bourdieu menar vidare att televisionens synliga aktörer som 
kan tyckas agera fritt och självständigt i själva verket är marionetter i en 
struktur som behöver lyftas ut i ljuset« (s 95). Enligt Ågren verkar SVT för 
de tittande barnens bästa. Deras ambition är att förmedla värderingar 
och diskurser som kan stärka de barn som tittar på deras barnprogram. 
Resultatet blir att de deltagande barnen blir redskapen för detta och att 
deras rättigheter till viss del får stå tillbaka för de vuxnas intentioner. 

… även om informanterna såg sig i huvudsak som jämlikar till 
de vuxna, förmedlade de också implicit sin underordnade 
ställning och de vuxnas makt och tolkningsföreträde. Barnen 
hade inte förväntat sig någon makt, varpå de hade svårt att 

13 Diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå ett specifikt fenomen 
eller en företeelse.



62 63tänka sig in i en situation där de själva faktiskt skulle kunna 
vara med och bestämma. 
(2008:95—96)

Ågren anser att det är viktigt att synliggöra vilken syn på barn och barn-
dom som förmedlas till tittarna och att medvetenhet om egna värde-
ringar motverkar att omedvetna föreställningar präglar den produkt 
man arbetar med. Enligt min uppfattning är den största vinsten med att 
medvetandegöra våra föreställningar att vi uppmärksammas på vilka 
konsekvenser vårt handlande får för barn och unga. Inte förrän då kan 
vi börja förändra och arbeta för barns rättigheter i »sann« bemärkelse. 

Föreställningar om föräldraskap 
Inte bara föreställningar om barn per se utan även föreställningar om 
föräldraskap och föräldrars ansvar säger något om hur vi agerar gente-
mot barn och vilka konsekvenser detta får för barn. Moses (2008) refe-
rerar till Shelmerdine (2006)14 som i en kvalitativ studie visar hur vuxna i 
tre stadsdelar i Kapstaden, med olika kulturella och ekonomiska förut-
sättningar, förhåller sig till barn. Vuxna som till övervägande delen kommer 
från vit medelklass upplever att det är deras roll att sörja för sina barn 
och att guida och socialisera dem till att bli goda medborgare. Barnen 
som lever under dessa förutsättningar erbjuds litet utrymme som obe-
roende aktörer då autonomi betraktas som ett av de slutgiltiga målen av 
barns utveckling. I fattiga områden (townships) som bebos av framförallt 
färgad och svart befolkning råder klara gränser mellan vuxnas och barns 
auktoritet. I dessa områden värderas barns lydnad och vuxnas kontroll 
högt. Som en följd bör barns egna initiativ värderas lägre.

Barns behov av skydd/barns rätt till delaktighet
Flera författare (se bland annat McNeish, 1999) påtalar att ett hinder 
för barns delaktighet ofta härrör från föreställningar om barns och unga 
människors sårbarhet. Om barn anses vara sårbara ligger föreställ-
ningen om behov av skydd nära till hands. Moses (2008) för ett resone-
mang kring vuxnas normativa uppfattningar om barn och beskriver att 
ofta betraktas barns behov av skydd och barns rätt till delaktighet i 
strid med varandra vilket inte sällan leder till att barns möjligheter att få 
uttala sig om förhållanden som rör dem begränsas. Inriktningen mot barns 
behov av skydd får stöd av de hierarkier som formar vuxnas attityder 

14  Referensen saknas i Moses text.

mot barn vilket leder till en allmän nedvärdering av barns bidrag både 
i hemmiljöer och inom offentlig förvaltning. Moses skriver att i den syd-
afrikanska kontexten finns det en brist på kunskap, erfarenhet och 
debatt kring hur man kan erbjuda barn både skydd och delaktighet.

Barns kompetens
Enligt Percy-Smith (2008) skriver Valentine (1996) att ett hinder för barns 
roll i samhällsengagemang har varit föreställningar om barn och unga som 
problem och i avsaknad av kompetens. Moses beskriver att de normativa 
uppfattningarna om barn och barns plats i samhället till trots så bidrar 
barn i de flesta områden (och framförallt i fattiga familjer) på betydande 
sätt till hushållet. Moses menar att barn inte får erkännande för sina 
bidrag, vare sig i den offentliga sfären eller i hemmet, och följaktligen blir 
den kompetens som barn visar att de har inte uppmärksammad vilket 
får betydelse för hur vuxna betraktar barns förmåga att delta i andra 
processer såsom beslutsfattande. Dessa synpunkter kan jämföras med 
Taylors och Percy-Smiths (2008) argumentation för att unga redan är 
delaktiga inom sina lokala områden men att detta ofta inte räknas med, 
som om unga vore helt passiva och inaktiva. 

Moses refererar till Bray och Gooskens (2006) vilka menar att en del 
i vägen framåt kan vara att erkänna att barn är moraliska aktörer vilka 
har en god känsla för hur relationer ska förhandlas. De kan formulera 
sina erfarenheter och klara av svårigheter som uppstår i relationer till 
andra människor. Detta kan jämföras med Lenningers (2008) studie av 
projekt där barn varit delaktiga i utformandet av offentliga platser och 
där det visade sig att barn och unga föreställde sig hur parken utgör ett 
område där olika åldersgruppers behov ska tillgodoses. Det finns en 
rad forskningsstudier där fokus har varit barns aktörsskap och interak-
tion med andra människor vilka visar att barn är moraliska aktörer (se 
till exempel: Nordenfors 2006, Mayall, 2001). Percy-Smith (2007) har 
varit involverad i projekt där läroprocesser, speciellt där vuxnas före-
ställningar om unga människor och deras verklighet har utmanats. 
Dessa projekt har utgjorts av dialog mellan unga och vuxna.

Samhällets föreställningar om barns kompetens utmanas när vi stu-
derar vad barn gör och hur. Moses beskriver att forskningsresultat från 
ett radioprojekt, där barn har fått engagera sig i processen, visar att bar-
nens möjligheter till deltagande inom sin stadsdel ökade som en följd av 
att vuxnas föreställningar om barns kapacitet ökade (se Meintjes, 2006). 

Det finns ett samband mellan barns delaktighet och vuxnas (och 
barns) föreställningar om barns kapacitet. Får barn en chans att bli delak-
tiga på sina villkor och visa vad de kan bidra med förändras vuxnas (och 



64 65barns) föreställningar om barn. Så länge som barns liv är skilt från vuxnas 
är detta inte en trolig utveckling utan det krävs att möjligheter skapas för 
barn och vuxna att gemensamt engagera sig i frågor som rör alla. Dessa 
möjligheter måste skapas utifrån både vuxnas och barns agendor. 

Delaktighet i rättsprocesser
Ytterligare en aspekt av samhällets föreställningar är hur vi betraktar 
barns bästa. Har vi som utgångspunkt att barn i allmänhet inte har kom-
petens eller rent av tar skada av att uttala sig om sina förutsättningar 
och upplevelser skapar vi inte heller möjligheter för barn att bli delak-
tiga. I artikel 12 står det om barnets förmåga att uttrycka sin åsikt och att 
hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Följaktligen kommer tolk-
ningen av artikel 12 att vara beroende av hur vuxna konstruerar ålder, 
mognad och förmåga (Smith, 2002). 

Två arenor där barn i hög grad påverkas av de beslut som fattas och 
där barns rätt till delaktighet har belysts är rättsväsendet och social-
tjänsten. Mattsson (1998) problematiserar domstolars och myndigheters 
krav på barn kontra vilka krav som ställs på vuxna. Mattsson (1998) refe-
rerar till Wetter (1986) som menar att domstolar och myndigheter ställer 
högre krav på barn än vad de ställer på vuxna. Barn vet inte alltid sitt 
bästa men det gör inte vuxna personer heller, trots det får vuxna möjlig-
heter att uttrycka sina synpunkter hos myndigheter medan barn i betyd-
ligt lägre utsträckning får samma möjlighet. Enligt Mattsson hävdar Wetter 
att domstolar och myndigheter är av uppfattningen att barn ändrar stånd-
punkt. Det gör även vuxna men det utgör inte en anledning till att vuxna 
inte får uttala sig i frågor som berör dem. Mattsson drar slutsatsen att 
det finns en problematik i att »lita på« vad en person uttrycker men att 
den problematiken rör såväl vuxna som barn och bör inte rättfärdiga att 
barn inte blir hörda. Mattsson resonerar vidare utifrån skyddsaspekten 
kontra rättighetsprincipen och menar att skyddsaspekten, det vill säga 
en tro på att barnet riskerar att fara illa i en process där han eller hon 
får uttala sig, måste vägas mot den risk för skada som barnet utsätts för 
om det inte ges möjlighet att få yttra sig. 

Det är allmänt vedertaget att barn inte bör ställas i svåra 
valsituationer eller pressas på synpunkter. Att socialsekrete
rare träffar barnet torde inte barnet ta skada av… Att på ett 
lämpligt sätt ge utrymme för barnet att uttrycka sin mening 
och uppfattning om sin situation, till exempel före ett beslut 
om val av familjehem, på lämpligt sätt ge utrymme för barnet 
att uttrycka sin mening och uppfattning om sin situation 

behöver inte innebära att barnet utsätts för psykisk press. 
Istället tillser man att barnets intresse verkligen kan beaktas 
under handläggningen av ärendet. 
(1998:54)

Enligt Mattson ger barnkonventionen inte utrymme för myndigheter att 
avgöra om barnet skall höras eller inte, det är barnets absoluta rättighet 
att få komma till tals. Konventionen ställer dock inte krav på hur barnet 
får komma till tals. 

Det ställs med andra ord inget krav på att barnet skall ha 
uppnått sådan ålder eller mognad att det kan kommunicera 
som vuxna personer. Barnets ålder och mognad skall ha bety
delse först efter det att barnet har fått uttrycka sin mening. 
(1998:55—56)

Röbäck (2008) har studerat skriftliga dokument i form av ansökningar, 
domar och aktmaterial gällande ansökningar om verkställighet som 
inkom till länsrätten i Göteborg under 2001.15 Röbäck har även genom-
fört 12 intervjuer med domare, nämndemän, medlare och familjerätts-
sekreterare samt en enkät till samtliga föräldrar som berördes av en 
ansökan om verkställighet under 2001. Röbäck belyser ambivalensen 
mellan olika synsätt på barn: 

… mellan en omsorgsdiskurs, där den vuxne har tolkningsföre
träde att bedöma vad som i relation till barns behov är 
barns bästa, och en rättighetsdiskurs som ser barnet som 
medborgare och därmed subjekt. 
(2008:122) 

Röbäck hänvisar till Lee (1999) och Mattson (1998) och menar att det 
lämnas stort utrymme till avsteg från principen om barns rätt att 
uttrycka sina åsikter i specifika fall, då barnets ålder och mognad mode-
rerar vilken vikt som barnets åsikter ska tillmätas. 

I studien framkommer dilemmat mellan barns rätt att komma till tals 
och barns ansvar. Flera av de professionella i studien menar att det finns 
en risk att barn som uttrycker en vilja till förmån för den ena föräldern 

15 »En förälder kan ansöka om verkställighet om den andre föräldern vägrar att följa gäl-
lande avtal eller dom om vårdnad, boende eller umgänge (Föräldrabalken 21 kap.). 
Huvudregeln är att beslutet ska verkställas om det inte är uppenbart oförenligt med 
barnets bästa, och rätten ska beakta barnets vilja och risken för att barnet far illa före 
verkställighetsbeslutet.« (Röbäck, 2008:120)



66 67får ett betungande ansvar i föräldrarnas konflikt. Detta dilemma hanteras 
på olika sätt där medlarna väljer att vara tydliga med att uttrycka barnets 
vilja för domstolen. Röbäck tolkar detta som ett försök att kombinera 
rättighetsdiskursen med omsorgsdiskursen: »De lyfter fram barnets rätt 
att komma till tals, men tydliggör samtidigt att ansvartagandet för 
besluten ligger på de vuxna genom att de måste ta ställning och besluta 
i konflikten.« (2008:125)

I studiens material framträder ett resonemang om riktigheten i barnens 
uttalade vilja och vad som är barnets »verkliga« vilja. I flera domar skriver 
länsrätten »det är en svår och mycket grannlaga uppgift att kartlägga 
ett barns viljeinriktning« (2008:126). De barn som är ambivalenta eller 
negativa till ett umgänge med en förälder ifrågasätts av rätten som menar 
att det är svårt att avgöra vad barnets vilja beror på. Här handlar det ofta 
om att rätten tar i beaktande att barnet kan vara under påverkan av den 
andre föräldern. Det vill säga att det inte är barnets egen vilja som 
uttrycks. Enligt Röbäck betonar FN:s barnkommitté att domstolar inte 
ska tillmäta påverkansgraden någon betydelse då »barnets rädsla och 
motstånd inför att träffa den andre föräldern i sådana fall är ytterst verklig 
för barnet« (se SOU 2005:43). Röbäck redogör för några exempel där 
barn (i åldrarna 9, 11, 12 och 17 år) uttryckligen har uttryckt att de inte vill 
träffa den ene föräldern men där barnens vilja ogiltiggörs med ifråga-
sättandet av deras verkliga vilja. De anses påverkade av den förälder de 
bor tillsammans med samt att rätten gör bedömningen att ett umgänge 
är för deras eget bästa. I dessa fall är omsorgsdiskursen, där vuxna 
bedömer vad som är barnens bästa, framträdande och barnets vilja görs 
till »det stora problemet«. Rättighetsdiskursen åsidosätts och den vuxne 
har tolkningsföreträde att bedöma vad som är bäst för det enskilda 
barnet. Röbäck jämför resultaten från sin studie med tidigare forskning 
och kommer fram till att »uppfattningen om barnets rätt inte omfattar 
barnets rätt att inte ha umgänge med den andre föräldern« (2008:128). 
Den dominerande diskursen om barns behov av båda sina föräldrar 
framträder här med all tydlighet. Utifrån ett delaktighetsperspektiv upp-
når inte heller barn som är positivt inställda till umgänge den nivå av 
delaktighet där deras vilja tillmäts betydelse, då rätten inte alls resonerar 
om deras vilja eller hänvisar till den som argument för att verkställighet 
ska ske. Det vill säga att barnen inte görs delaktiga i beslutet. Över hälften 
av barnen i studien kommer överhuvudtaget inte till tals i domarna. 
Röbäck argumenterar för att barn nekas möjlighet att komma till tals 
utifrån en tanke om att (ett negativt) ansvar inte ska läggas på barnet. 
Barnen ska inte behöva ta ställning i föräldrarnas konflikt. »Barnets rätt« 
blir då konstruerat som rätten att bli skonad från en valsituation, istället 
för möjligheten att stärka barnets aktörskap och möjligheter att vara 

delaktig i beslut om sitt liv« (2008:134). Tolvårsgränsen (togs bort 1 juli 
2006) som gällde vid tiden för studien utgjorde i flera fall ett hinder för 
yngre barn att bli lyssnade till. 

I de fall där barnen har villkorat ett umgänge med en förälder genom 
att till exempel säga att de vill träffa en förälder som är nykter görs inte en 
riskbedömning av rätten och barnen lämnas ensamma att i situationen 
ta ansvar för att skydda sig själva. I linje med Mattssons (1998) resonemang 
ställer sig Röbäck frågan: 

Kan man då verkligen lyssna på barnets uttryckta vilja och 
ta deras aktörskap på allvar, och samtidigt beakta barnens 
utsatthet och behov av skydd? Jag skulle vilja vända på 
resonemanget och säga att risken om man inte lyssnar på 
barnen är att deras intresse såväl som skydd åsidosätts. 
(2008:136)

Delaktighet i beslutsfattande                             
inom socialtjänsten

Thomas och O’Kane (1998) har studerat och skriver om huruvida det 
finns en konflikt mellan vuxnas ansvar att agera med barnets bästa för 
ögonen och barns rätt till delaktighet i frågor som berör dem. Författarna 
utgår från situationer som berör beslutsfattande gällande placerade 
barns (8—12 år) förhållanden i en brittisk kontext. De utgår ifrån en rad 
exempel och diskuterar bland annat bedömningar av barns kompetens 
och vikten av individuella bedömningar utifrån specifika förhållanden. 
De fann att även om barn i allt högre utsträckning deltar på möten varierar 
graden av delaktighet stort. Barnen uttalade att de ville bli erbjudna 
fler tillfällen och möjligheter att få uttala sig och att bli lyssnade till. En 
nioårig flicka sa: »det är viktigt för mig att få vara med och fatta dessa 
beslut … det handlar om mig«. 

Thomas och O’Kane refererar till Gardners (1987)16 forskning gäl-
lande placerade barns delaktighet i »omprövningsmöten«. Studier visar 
att när tid ägnades åt att i förväg diskutera omprövningen, när besluten 
förklarades omsorgsfullt, när barnen i förväg visste vilka de andra del-
tagarna på mötet skulle vara och när barnen, om de ville, fick ta med sig 
en stödperson så uttryckte de unga en betydligt högre grad av tillfreds-
ställelse.

16 Referens saknas i artikeln.
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Hur går vi vidare?

Barn behöver stöd för att kunna utöva sina rättigheter till delaktighet. 
Smith (2002) argumenterar för att barns delaktighet är beroende av hur 
mycket barnet förstår och äger målsättningen för aktiviteten, har möjlighet 
att göra val och ta initiativ och hur mycket de bidrar till att målen nås.

Sociokulturell teori (Vygotsky, 1978) ser på utveckling som en pro-
cess som uppstår genom delaktighet i det sociala och intellektuella 
livet som omger barnet. Smith använder sig av sociokulturell teori med 
syftet att visa att barn behöver stöd för att kunna utöva sina rättigheter. 
Hon anser att barn behöver stöd i form av vägledning, information i ett 
samman hang där de blir lyssnade på och stöttade i sina försök att for-
mulera sina åsikter. Enligt Smith menar Raynor (1993) att vuxna måste 
förvänta sig att barn ska delta istället för att räkna bort dem. För att vi 
vuxna ska kunna göra detta måste vuxna lära sig att tala och förstå 
»barnens språk«. 

Smith refererar till Harts stege av delaktighet och till Shier (2001) 
som föreslår en enklare typ av stege gällande delaktighet. Shier ställer 
upp en serie frågor som vuxna kan svara på för att kunna avgöra på 
vilken nivå i modellen de agerar för att stödja barns delaktighet. 

 
Shiers modell utgörs av fem steg:

Barn blir lyssnade på.1. 
Barn får stöd för att kunna uttrycka sina åsikter.2. 
Barns åsikter tas hänsyn till.3. 
Barn involveras i beslutsfattande processer.4. 
Barn har makt och ansvar i beslutsfattande processer.5. 



70 71I de övre nivåerna i Shiers modell initierar och kontrollerar barn sin 
delaktighet i ökande utsträckning. Graden av barns möjligheter till detta 
är beroende av deras förmåga och inte minst av vuxnas uppfattning om 
deras förmåga. Progressionen uppåt på stegen är också beroende av 
det stöd som vuxna kan erbjuda och ett skifte i maktbalansen mellan 
barn och vuxna. 

Smith citerar Bronfenbrenner:

Learning and development are facilitated by the particip  
at ion of the developing person in progressively more com
plex patterns of reciprocal activity with someone with whom 
that person has developed a strong and enduring emotional 
attachment and when the balance of power gradually shifts 
in favour of the developing person. 
(Bronfenbrenner, 1979:60)

Den här synen på utveckling kontrasterar mot den stegbaserade och kontext-
oberoende typen av utveckling som bland annat Ericsson och Piaget beskri-
ver (se till exempel Havnesköld & Mothander, 2009). I sociokulturell teori 
och ekologisk teori menar man att det inte finns en på förhand utstakad 
utvecklingsväg utan att utveckling istället är beroende av kulturella mål 
(Smith, 2002). Genom att delta i en mängd aktiviteter och genom ömsesidig 
interaktion konstruerar vuxna och barn mening, förståelse och kunskap. Ett 
sammanhang där barnet känner sig bekvämt, accepterat och harmonierar 
med de övriga i gruppen bidrar troligen till effektiv delaktighet (Smith, 
2002). Enligt Smith argumenterar Rogoff (1997) för att barns delaktighet 
och ökade ansvarstagande leder till utveckling. Det handlar alltså inte om 
att barn automatiskt blir kapabla att vara delaktiga och i och med detta kan 
göras delaktiga utan om en process där barns delaktighet leder till utveck-
ling och en möjlighet till ökat ansvars tagande. Med andra ord behöver vi 
göra barn delaktiga innan de så att säga »kan det« för att de med hjälp av 
stöd ska utvecklas till att kunna vara delaktiga i allt högre grad. 

I Nya Zeeland tillsätts en jurist (Counsel for Child) som ska represen-
tera barnet i vårdnadsmål och mål gällande barns omvårdnad. Juristen 
har dels ansvar för att försäkra sig om att barnets synvinkel är represen-
terad och dels att stödja barnets bästa (best interest of the child). Smith 
(2002) har studerat barnens perspektiv på det stöd de fick och illustrerar 
hur lyhörda jurister kan stötta och hjälpa barnet att forma sina egna 
åsikter. Ungefär hälften av barnen i studien indikerar att det var möjligt 
för dem att komma fram till ett beslut efter att de aktivt hade diskuterat 
och övervägt alternativen tillsammans med juristen. 

[Lawyer] gave me a number of options, sort of like a maths 
problem. ‘Cos there’s problem, and you get three or four 
answers and you have to find the right answer. He’ll just 
round up a few possibilities and then I’ll choose the best for 
me, the best possibilities that would suit me’ 
(Craig, aged 13, custody and access case, Smith 2002:80).

Enligt Smith (2002) menar Stone (1993) att processen att skapa gemen-
samma antaganden/förutsättning mellan barn och vuxna också är viktigt. 
Detta med anledning av att utgången av kommunikationen är beroende 
av lyssnarens konstruktion av aspekter av det sammanhang som talaren 
förutsätter. Vuxna och barn behöver hitta en gemensam kunskapsbas, 
färdigheter och referenspunkter. Skapandet av en gemensam plattform 
är, menar Stone, i sin tur beroende av en slutledningsprocess och tillit.

I Smiths studie som refereras till ovan framkom att relationen och 
kommunikationen som barnen hade med sin jurist var viktig för hur trygga 
barnen var med att deras synpunkter hade kommit till domstolens känne-
dom på ett tillfredsställande sätt. En fjärdedel av de unga uttryckte posi-
tiva känslor gällande den vänskapliga och tillitsfulla relation de hade med 
sin jurist. Andra beskrev mindre smickrande relationer:

She probably listened for a moment, but like forgot all about 
it afterwards 
(Rebecca, aged 13, Care and Protection case, Smith 2002:81).

She didn’t really listen much, she sort of had her own ideas 
of what should happen 
(Daniel, aged 15, Care and Protection case, Smith 2002:81).

Smith påpekar (i likhet med andra som anges ovan) att vikten av att inte 
stereotypisera våra förväntningar på barn utifrån ålder belyses genom 
sociokulturella teorin och genom barndomssociologin. Denna typ av 
förväntningar har betydelse för spörsmålet kring »ålder och mognad« 
vilka är kriterierna för delaktighet som ligger inbäddade i barnkonven-
tionens 12:e artikel. 

James och Prout (1997) argumenterar för att vi ska tänka i termer av 
ett »socialt barn«. Det vill säga att vi betraktar barn och vuxna som lik-
värdiga fast med olika kompetenser och färdigheter. Barn är kompetenta 
och har färdigheter fast på andra sätt än vuxna och vi ska använda dessa 
kompetenser för att skapa förståelse för barns egna meningar. Smith 
(2002) har (tillsammans med många andra forskare) utifrån sin forskning 
om barn i familj, skola, rättssystemet och socialtjänsten (i Nya Zeeland) 



72 73kommit till ståndpunkten att även unga barn är kapabla att förstå sina 
erfarenheter och att uttrycka dem. Enligt Smith (2002) beskriver Davie 
(1996) att domstolar i Storbritannien är på väg att komma fram till att 
ålder inte är relevant utan vad som är av betydelse är till vilken grad 
barn kan förstå problemet eller frågan. Davie drar slutsatsen att det 
inte finns en bestämd ålder då det är olämpligt att lyssna på barn. En 
rad forskare (se till exempel Carr, 2000, Ledger med flera 1998, 1999, 
Clark och Moss, 2001) har, genom metoder där barns rätt att vara del-
aktiga har tagits hänsyn till och där delaktigheten har betraktats i sitt 
sammanhang, visat att även mycket små barn kan kommunicera sina 
synpunkter, avsikter och svårigheter. 

Taylor och Percy-Smith (2008) föreslår flera utgångslägen för utveck-
landet av ett effektivt arbete med barn och unga. De menar att man behö-
ver utgå från och bygga på informella sociala nätverk och interaktioner 
samt utgå från arenor som unga själva skapar istället för att förlita sig på 
strukturer som är speciellt skapade för deltagande dekontextualiserade 
från vardagslivet. Detta innebär också att vi behöver använda dessa 
möjligheter för att generera nya flöden av information och debatt som 
bygger på ungas egna uppfattningar. Vilket i sin tur innebär att vi måste 
erkänna en mängd olika former av delaktighet och deltagande. Genom 
att vidga ordningen av informella såväl som formella arenor för delta-
gande får fler människor möjlighet att delta och ansvar fördelar sig bre-
dare över befolkningen och vi behöver förlita oss mindre på experter. 
För att detta ska bli möjligt menar Taylor och Percy-Smith att unga män-
niskor måste få frihet att experimentera och vara kreativa i att hitta svar 
på rådande situationer där vuxna kommit till korta. Hart (2006) argu-
menterar för att vi ska skapa arenor i ungas vardagsliv där unga kan få 
möjlighet att självständigt, utan inverkan av vuxna, fatta beslut och agera 
på sätt som upplevs meningsfullt för dem. På detta sätt kan unga också 
återfå kontroll över sina egna angelägenheter.

Taylor och Percy-Smith skriver även att det är av vikt att skapa en 
dialog och integration mellan barns och vuxnas världar så att unga män-
niskor blir en del av lösningar i samhället och för att undvika moralpanik 
och att unga demoniseras. Barns viktiga och populära arenor måste bli 
en del av samhället. För att möjliggöra detta föreslår Moss och Petrie 
(2002) (enligt Taylor och Percy-Smith) att särskilda typer av »rum« (spaces) 
där barn kan engagera sig tillsammans med andra kommun medlemmar 
skapas. Dels pratar de om fysiska rum, sociala rum (en domän av sociala 
praktiker och relationer), kulturella rum (där värderingar, rättig heter och 
kulturer skapas) och ett diskursivt rum (för olika perspektiv och uttryck 
där det finns utrymme för dialog, konfrontation och där olika åsikter 
och erfarenheter kan utbytas, där det finns plats för kritiskt tänkande 

och där unga får möjlighet att göra sig hörda och bli lyssnade på). Dessa 
rum kan betraktas som en del av skolan men de kan också överföras till 
ungas informella arenor skapade enligt barnens såväl som vuxnas agen-
dor inom en vidare samhällskontext. Barn till frågas frekvent om sina 
åsikter och synpunkter men sällan får de höra vad som händer med 
deras synpunkter och sällan inträffar förändring. Taylor och Percy-Smith 
refererar till White et al. (1996) och Percy-Smith, (2002) vilka beskriver 
att ofta uppstår spända förhållanden i kommuner utifrån nonchalans 
och misstro mellan grupper och då särskilt mellan vuxna och unga män-
niskor. En väg för att minska dessa förhållanden är genom dialog och 
»social learning«. Det är viktigt att barn och unga inte enbart deltar i 
sina egna sfärer utan att också föra in ungas perspektiv i dialog med 
vuxnas och att unga engageras tillsammans med vuxna på formella 
arenor. 

Any social policy related to children and young people should 
enable children themselves to define solutions to social 
exclusion. It is through such opportunities that children and 
young people will be able to promote more effective 
responses to their own life problems. At local level, too, it is 
necessary to encourage collaboration between adults, 
children and young people within a climate of listening, 
understanding and acting that is of mutual benefit to each 
group. This requires a complex and dynamic understanding 
of both exclusionary and inclusive processes. At the centre 
of this understanding should be a consideration of how 
particip atory mechanisms reflect the interplay of economic, 
social and political relations affecting adults and children 
with multiple identities and roles, including but not confined 
to those of citizens, consumer and person. 
(Davis & Hill, 2006:13—14)

Prout och Tisdall (2006) betonar att barns delaktighet inte kan förstås 
utanför det nät av relationer som de ingår i och de menar att ett skifte 
från fokus på barn i sig till barn i relation till andra behövs. Moses (2008) 
argumenterar för att vi behöver tänka på barn, inte bara i relation till 
andra, utan också i relation till socio-politiska och ekonomiska förhållan-
den. Barns och ungas delaktighet sker inte i ett vakuum och i analyser av 
detsamma kan omgivningen och barnens relationer till det omgivande 
samhället inte ignoreras. Likväl som att föreställningar om barn och barn-
dom påverkar barns möjligheter till delaktighet påverkar ekonomiska 
och sociala förhållanden dessa möjligheter. Moses påtalar vikten av att 



74 75vi är uppmärksamma på att barn inte har lika förutsättningar utan det, i 
skapandet av arenor för barns delaktighet, behövs specifika ansträng-
ningar för att identifiera och inkludera barn som är exkluderade med 
anledning av att de inte är läs- och skrivkunniga eller att de inte är infor-
merade om lokala möjligheter samt beroende av till exempel kön, fattig-
dom och funktionsnedsättning.

Avslutande kommentar

De studier som jag har läst och refererar till är ett axplock av studier som 
har genomförts inom en mängd områden. Med glädje kan konstateras 
att det pågår projekt över hela världen gällande implementeringen av 
FN:s konvention om barnets rättigheter både regionalt, nationellt och 
internationellt. Forskning om barns delaktighet pågår men inom många 
områden är den fortsatt begränsad och ett stort behov av vidare studier 
finns. Som Barnombudsmannen (2008:4) konstaterar är de flesta kom-
muner i Sverige överens om vikten av att implementera barnkonven-
tionen men frågan är hur detta ska ske. Några studier beskriver detta 
hur och ger exempel på en möjlig väg framåt. Idag är det i mångt och 
mycket upp till enskilda verksamheters och personers vilja, intresse 
och kunskap om och hur konventionen implementeras. 

I ovanstående text framträder vuxnas maktposition i förhållande till 
barn. Även om barn successivt får allt större möjlighet till delaktighet 
sker denna oftast på vuxnas villkor. De genomgångna studierna pekar 
på en rad områden inom vilka vi måste arbeta hårt för att närma oss ett 
förverkligande av FN:s konvention om barnets rättigheter. En av de 
största utmaningarna och en förutsättning för barns delaktighet är 
enligt min mening (och flera andras) att vi ökar vår medvetenhet om 
och börjar förändra våra föreställningar och förgivettaganden om barn. 
Det är kanske inte alltid så att vi vuxna vet vad som är barns bästa i alla 
situationer. En viktig del i detta är att inte förminska det barn säger utan 
att ta barn på allvar. Barn måste få vara med — i dialog — med oss vuxna 
och påverka sin situation, här och nu. Att lyssna på barns perspektiv är 
en förutsättning för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om barns 
upplevelser av sin situation och för att vi ska kunna avgöra vad som är 
barns bästa såväl generellt som individuellt. 
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och förstudier till utredningar. 
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Børneudvalg, Kulturministeriet.
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Danmark med tio inblandade bibliotek som involverade barn och unga 
(9—18 år). Projekten hade olika syften och handlade bland annat om 
delaktighet i medieurval, planering och inredning av bibliotek, att driva 
bokklubb samt att vara med och utforma regler för verksamheten. En 
viktig erfarenhet var att idén om medbestämmande måste vara förankrad 
hos hela personalgruppen. Ytterligare en erfarenhet var att barn och unga 
är bra på att representera andra barn och att ta medansvar för beslut och 
genomförande. Kjær-Olesen konstaterar att det inte finns en patentlösning 
på hur man bedriver medbestämmandeprojekt, eftersom barn- och 
ungdomskulturer är stadda i ständig förändring.

»Det ser lite olika ut…« — En kartläggning av den offentligt finansierade 
kulturen för barn. SOU 2006:45. Kartläggningen täcker in en stor del av 
hur det ser ut inom barnkulturområdet — inom samtliga konstarter. 
Kartläggningen visar att forskning om barn har svårt att etablera sig 
utanför det pedagogiska fältet. Forskning bedrivs av enstaka personer med 
specialintressen och en konsekvens av detta är att barnkulturforskningen 
försvinner med dem. Detta kan jämföras med tidigare redovisade resultat 
att i kommuner drivs barnfrågor ofta av eldsjälar och när de lämnar sin 
tjänst försvinner kunskapen. 

Trondman, M. & Lebeda, C. (2001), Ett kulturpolitiskt forskningsfält med 
inriktning mot barn och ungdomskultur, finns det? Centrum för kultur-
forskning, Växjö universitet.

 Trondman och Lebeda konstaterar att ett fåtal forskare bedriver forskning 
om barn- och ungdomskultur. Tillfälliga och enstaka studier finns där 
forskare arbetar med material insamlat genom intervjuer med vuxna. 
Målgruppen tillfrågas inte — speciellt inte om det är barn. Resultaten visar 
också att det är frågetecken kring om studierna når ut till berörda parter.

Rönnberg, M. (2007), Nya medier — men samma gamla barnkultur. 
 Filmförlaget: Uppsala.
 Rönnberg skriver om: Hur är egentligen tillståndet för barnkulturen idag? 

Den övergripande frågan är: Hur förändras barnkultur i takt med att 
medie situationen och samhället i stort förändras?
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Av Sveriges invånare är två miljoner barn. Det är en grupp som 
genom sin experimenterande kraft och idérikedom kan leda 
samhället in på nya banor. En förutsättning är förstås att barn 
görs delaktiga när beslut av olika slag skall fattas. Barns rätt till 
delaktighet är ett ämne som ofta diskuteras och som inte är helt 
enkelt. Vad betyder till exempel den rätten och varför skall barn 
vara delaktiga? Och hur kan vi gå tillväga för att skapa delaktig-
het? En del av svaren på de frågorna finns att hämta i den här 
forskningsöversikten, författad av fil. dr. Monica Nordenfors. 
Boken är en tankeväckare som öppnar nya perspektiv — både 
på barn och vuxna. 

Monica Nordenfors är socionom, doktor i socialt arbete och verk-
sam som lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 
universitet. Hennes forskningsintresse och kunskapsområde berör 
ämnet barn och familj med utgångspunkt i den nya barndoms-
forskningen.


