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Författarpresentation:  
Natalie Davet är barnkulturvetare och undervisar bl.a. på 
masterprogrammet Child Culture Design vid Högskolan för 
Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet. Natalie 
intresserar sig för frågor som rör åldersmakt, barns och 
ungas livsvillkor, kulturens plats i samhället, segregation, 
genus och mångfald.   
 
Denna bilaga är ett beställningsuppdrag av Göteborgs Stads 
Kulturförvaltning och utgör ett underlag till förstudien Rum 
för Ungt Inflytande, ett av de 45 jubileumsprojekt som ingår i 
arbetsplanen för Göteborgs 400-årsjubileum. Förstudien 
genomförs på uppdrag av Göteborgs Kommunfullmäktige 
och undersöker lämplig struktur för genomförande och 
möjlig utveckling av Frilagret till Rum för ungt inflytande 
(RUI).        

Frilagret är ett kulturhus som drivs av Göteborgs stads 
Kulturförvaltning genom enheten Ung Kultur. Frilagret slog 
upp sina portar hösten 2012. Verksamheten är 
initiativbaserad och en satsning för att främja ungas 
delaktighet och inflytande i stadens konst- och kulturliv. Hit 
vänder sig unga mellan 13 och 30 för att utveckla sina egna 
idéer och initiativ och erbjuds genom en professionell 
kontext olika stöd för att förverkliga och genomföra idéerna. 
Personalen på Frilagret har en möjliggörande roll, 
verksamhetens innehåll bestäms av unga och det är också 
unga själva tillsammans med Frilagrets personal som 
definierar vad kultur är och kan vara.   

Frilagret vilar på resultatet av en dialogprocess, Rum för Ung 
Kultur, som genomfördes på uppdrag av Göteborgs stads 
kulturnämnd 2011. Där gav barn och unga sina egna förslag 
på vad ett Kulturhus för ung kultur ska innehålla. Dialogen 
genomfördes av unga ambassadörer från Göteborgs alla 
stadsdelar. Frilagret har även idag anställda ambassadörer 
som arbetar med att informera om Frilagret och föra dialog 
med unga som bor och befinner sig i Göteborg.  

http://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=zqPEIc5MHFDZnM&tbnid=RRPaEgG1LQCytM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.goteborg2021.com/stadens-2021-arbete/organsationsstruktur/ordforande-mie-svennberg/&ei=49BCUvqvCsba4QTJt4CoAQ&psig=AFQjCNGidV7Iwtm9bbKUfEahX0xgCc6kAQ&ust=1380196963222889
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Sammanfattning: 

Barns och ungas delaktighet och inflytande i samhället är en komplex fråga som under senare år har 
kommit att bli alltmer angelägen inom såväl forskning som politik, stadsplanering och skolutveckling. 
I denna rapport kartläggs några av de huvudsakliga tankegångarna bakom arbetet med ungt 
inflytande i Sverige i dag. Rapporten belyser även konkreta exempel på arbete som görs inom skilda 
områden för att främja ungt inflytande i det svenska samhället. En rad möjligheter och goda exempel 
lyfts fram, men rapporten pekar även på brister och åtgärder som krävs för att ungt inflytande ska 
bli: på riktigt.  

Resultatet i rapporten visar att reellt samhällsinflytande för barn och unga är beroende av den vuxna 
omgivningens förförståelse, lyhördhet, tid, flexibilitet men också förmåga till självkritik i samverkan 
med den heterogena målgrupp vi väljer att kalla barn och unga. Ett gediget arbete görs redan på 
kommunal, regional och statlig nivå där en rad myndigheter, nätverk och organisationer verkar för 
att inkludera och stärka barns och ungas röster i samhällsutvecklingen. Det framkommer dock att det 
kan skilja sig väsentligt beroende på var i landet den unga bor och även beroende på vilka vuxna den 
unga har i sin omgivning. En fundamental förutsättning för ungas inflytande är insikten om att barns 
och ungas rätt att få sina röster hörda är ovillkorligt sammanbunden med vuxnas skyldighet att 
släppa fram dem. Utan den förståelsen omöjliggörs ungt inflytande i praktiken. Att som vuxen bereda 
väg för ungt inflytande handlar om att våga släppa ifrån sig en del av makten och ansvaret. Detta 
förutsätter god kunskap om unga och deras eget engagemang. För att kunna samverka och fatta 
gemensamma beslut krävs ömsesidig tillit och respekt mellan unga och vuxna. 

Rapporten visar att kategorin unga tenderar att generaliseras till en homogen grupp 
samhällsmedborgare. Detta riskerar att skapa onödiga stigmatiseringar och begränsningar, varför 
det är viktigt att inta ett intersektionellt förhållningssätt då man talar om barn, unga och unga vuxna. 
Arbetet med att involvera unga i beslut som rör dem kräver ökad inkludering och representation så 
att fler röster kan göra sig hörda. Maktdiskurser, segregation och ojämlika förutsättningar är något 
som ständigt bör ses över i fråga om vilka unga som görs delaktiga och får inflytande.  

Resultatet visar även att upplevt inflytande inte nödvändigtvis likställs med konkret inflytande i en 
verksamhet eller fråga. Barns perspektiv på delaktighet och inflytande kan således skilja sig från 
vuxnas barnperspektiv och syftesformuleringar. För att diskutera skilda inflytandenivåer kan man 
vara hjälpt av en särskiljning mellan: teoretiskt inflytande, formellt inflytande och informellt 
inflytande. Samtidigt bör man kunna vara flexibel nog att inte låsa sig vid alltför traditionella 
tankemönster. Det krävs strukturer för att lyckas arbeta med reellt ungt inflytande inom skilda nivåer 
och det krävs mottagare för det inflytandearbete som görs. Rapporten visar att unga i dag är 
engagerade och villiga att i högre grad vara en del av de beslut som fattas kring de gemensamma 
samhällsangelägenheterna. Genom att studera ungas egen organisering skapas fördjupad förståelse 
för att demokratiskt engagemang bland unga ser annorlunda ut i dag om man jämför med det 
traditionella demokratiska arbete som förts i decennier. Det kollektiva demokratiarbetet i 
föreningsform har successivt kommit att ersättas av individuellt engagemang i enskilda politiska 
frågor via nya medier och format. För att få gehör och genomslag bör arbete med ungt inflytande 
således sträva efter att möta ungas behov och egen drivkraft. Ett förslag är därför att i arbete med 
ungt inflytande sträva efter utjämnad åldersmaktbalans och format som möjliggör ungas egen 
organisering OCH organisering tillsammans med vuxna. 
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Inledning 

Barn och ungas delaktighet och inflytande har de senaste åren kommit att bli högst 

angelägna frågor för alla som arbetar för, med eller kring unga människor i Sverige. Samtidigt 

präglas vi fortfarande av en attityd och ett allmänt förhållningssätt till barn och unga som 

försvårar det reella inflytandet. Individer under 18 år saknar rösträtt, och det finns en 

tendens att föra åldershierarkiska resonemang om barns och ungas ”(o)förståelse” och 

”(o)förmåga” att fatta beslut för sitt eget bästa. Ofta reduceras barn och unga till mindre 

viktiga samhällsmedborgare i fråga om att påverka sin egen livssituation och den miljö där 

de lever och verkar. Att arbeta aktivt med unga människors inflytande kräver både kunskap, 

tid och resurser. Men en fundamental förutsättning för ungas inflytande är insikten om att 

barns och ungas rätt att få sina röster hörda är ovillkorligt sammanbunden med vuxnas 

skyldighet att släppa fram dem. Utan den förståelsen är det inte möjligt att arbeta med 

inflytande på riktigt. Då är varken tid eller resurser mycket värda.  

Denna rapport har för avsikt att kartlägga frågan om ungt inflytande inom skilda områden. 

Då syftet är att skapa bättre förutsättningar för ungt inflytande i Göteborg finns det goda 

skäl att studera vad som tidigare gjorts: historiskt, politiskt, juridiskt, utvecklingspsykologiskt 

men också att se över det arbete som görs inom exempelvis skolan, kulturområdet och 

handikappförbunden. Genom ökad kunskap och samlad erfarenhet är förhoppningen att 

rapporten ska kunna användas som grogrund och diskussionsunderlag i utformandet av ett 

reellt ungt inflytande i Göteborg år 2021.   

 

Disposition och avgränsning 

Rapporten är disponerad utifrån en rad ämnesområden som förväntas bidra till en 

översiktlig bild av frågan om ungt inflytande i Sverige i dag, år 2013. Urvalet har gjorts med 

förhoppningen att skapa en bred förståelse för hur delaktighet och inflytande bland barn och 

unga kommit att bli en nationell angelägenhet och i dag framstår som en högt prioriterad 

fråga. Analysen görs ur ett nationellt perspektiv men med ambitionen att särskilt belysa 

lokala verksamheter och projekt i Göteborgsområdet. I vissa avseenden kommer även 

internationella jämförelser att göras för att vidga analysen och bidra till fler metodologiska 

exempel. Texten kan med fördel läsas i sin helhet eller alternativt i kortare uppslag. 

Omfånget för rapporten motsvarar fyra veckors arbete, varför resultatet är inriktat på 

övergripande tendenser snarare än djupgående analyser inom respektive ämnesområde. De 

frågeställningar som ligger till grund för resultatet lyder: 

 Vilka förutsättningar ges för ungt inflytande? 

 Vad krävs för att ungt inflytande ska vara på riktigt? - det konkreta inflytandet 

 Vad krävs för att barns och ungas inflytande ska upplevas på riktigt? - det upplevda 

inflytandet 
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Inledningsvis ges en rad begreppsdefinitioner för att läsaren lättare ska kunna följa 

resonemangen i den löpande texten. Rapporten övergår sedan i en historisk tillbakablick 

kring synen på barnet i samhället och lyfter fram tankespår som präglar vår tids syn på barn 

och unga. Genom utvecklingspsykologiska idéer och tendenser diskuteras frågan om vem 

som är mogen nog att ha en talan. I rapporten lyfts även de sociala och kulturella värden 

som präglar vårt förhållningssätt till barn och unga genom en normkritisk analys av 

begreppet ålder, följt av en rad metodologiska idéer kring lyssnande som strategi. Rapporten 

kartlägger hur inflytandefrågor struktureras politiskt och juridiskt samt hur man arbetar med 

ungt inflytande i skolan. Även barns och ungas fritid belyses genom en läsning av 

kultursatsningar där man arbetat aktivt med delaktighet och inflytande. För att involvera 

barn och unga i närmiljö och stadsplanering lyfts en rad exempel på projekt och 

verksamheter som arbetar med dessa frågor i Göteborgsområdet. Avslutningsvis behandlas 

även en angelägen fråga för många unga i dag: frågan om arbete och bostad.   

 

OM DELAKTIGHET, INFLYTANDE OCH DEMOKRATI PÅ BARNS OCH UNGAS VILLKOR 

Begreppen delaktighet och inflytande har i vår tid kommit att användas allt flitigare såväl 

retoriskt och politiskt som praktiskt i den direkta kommunikationen med målgruppen barn 

och unga. Idéer om barns och ungas rätt till medbestämmande, inflytande och delaktighet i 

samhällslivet kan ses som ett resultat av FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionens) ideologiska hållning som hävdar barns demokratiska rättigheter. Barn 

har enligt konventionen rätt att få sin röst hörd,1 rätt till ett respektfullt bemötande (utan 

diskriminering)2 och rätt att fritt uttrycka sina åsikter och känslor.3 Rättigheter som på 

senare år börjat tas på allt större allvar. I dag talar vi om barns och ungas medborgarskap, 

vilket är ett relativt nytt förhållningssätt till barn (minderåriga) och som i sin tur kräver 

reflektioner kring ansvar och skyldigheter. Medborgarskapet kan ses som en förutsättning 

för ett demokratiskt styrt samhälle, varpå man också bör förhålla sig till varje människas 

okränkbara rätt till medborgarskap. Skapandet av medborgare är ett ständigt pågående 

projekt inom demokratin och kan med fördel delas in i skilda områden (Hillén 2013; Jans 

2004). Då minderåriga saknar rösträtt kan medborgarskapet istället komma att handla om: 

Vilka rättigheter barn faktiskt har i samhället och vad dessa får för konsekvenser? Vilka 

skyldigheter barn har och vad det ansvaret innebär? Vilka identitetsbärande faktorer som 

                                                           
1 Enligt artikel 12 i barnkonventionen ska konventionsstaterna tillförsäkra det barn som 

är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 
skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad och ålder. 
2
 Artikel 2 i barnkonventionen uppger att: Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom 

deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets 
eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
3 Enligt artikel 13 i barnkonventionen ska barnet ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 

oberoende av territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller 
tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.  
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präglar upplevelsen av att kalla sig svensk medborgare? Och även frågan om barns 

förutsättningar för delaktighet och inflytande i det samhälleliga livet? 

För att ge läsaren en introduktion till, samt en förståelsegrund för, några av rapportens mest 

centrala begrepp och budskap kommer detta avsnitt att beskriva hur begreppen används i 

denna specifika text. 

 

Barn och unga 

Då rapporten har för avsikt att kartlägga och diskutera ungt inflytande kan det finnas 

anledning att redogöra för begreppen barn och unga och hur de kommer att användas i 

detta specifika sammanhang. Enligt barnkonventionens första artikel: ”avses med barn varje 

människa under 18 år”. Ordet barn kommer framöver i texten att utgå från denna definition. 

Med ”ung” utgår textförfattaren från hur ordet beskrivs i jubileumsplanen inför Göteborgs 

400-års jubileum,4 där det står att: ”Med ung menar vi barn, unga och unga vuxna” (s. 179). 

En definition som är något mer åldersgenerös och flexibel i jämförelse med hur man vanligen 

betecknar den övre åldersgränsen för unga inom t.ex. politiken5 och juridiken.6 Trots att 

denna definition av ung inkluderar även barn väljer textförfattaren att kombinera de båda 

begreppen för att vara extra tydlig med att ”ungt inflytande” avser att beröra en 

förhållandevis bred kategori. Barn och unga ställs ofta i kontrast till ett annat relationellt 

begrepp: vuxenhet. Med detta menas att innebörden av vuxenhet, liksom innebörden av 

barndom och ungdom, skapas och formas i relation till varandra. Även om vi har en 

myndighetsålder då vi i Sverige enligt lag övergår från barndom till vuxenhet, sker denna 

övergång socialt sett betydligt långsammare. Ett exempel på detta är att en 22-åring sällan 

bemöts med samma vördnad, respekt och tolerans som en 52-åring. Barn och unga ska alltså 

ses som en relativt stor, heterogen grupp människor och bör som kategori problematiseras 

även utifrån andra variabler än endast ålder. Etnicitet, kön, socioekonomisk klass, religion, 

                                                           
4
 ”Göteborg 2021 – Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum”.  Jubileumsplan är ett uppdrag från 

kommunfullmäktige i Göteborg som har tagits fram i samverkan med 2021-samrådet: Stadsbyggnadskontoret, 
Kulturförvaltningen, Park- och Naturförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsdelsförvaltningarna genom 
Stadsdelsförvaltningen Angered samt Göteborg & Co. 
5
 Ungdomspolitiken i Sverige avser konkret ungdomar mellan 13-25 år (www.ungdomsstyrelsen.se). Lokalt finns 

det dock vissa kommuner som väljer att vidga åldersspannet för att närma sig en internationell definition av 
unga. Luleå kommun är ett sådant exempel. Där definieras unga som alla mellan 13-30 år, med motiveringen 
att tendensen och samhällsutvecklingen de senaste decennierna visat att medborgarnas etablering på 
arbetsmarknaden, familjebildning och självförsörjning alltmer kommit att skjutas upp i åldrarna. I motiveringen 
hänvisar man även till EU-programmet Ung och aktiv i Europa (www.lulea.se/uppleva--gora/vem-ar-
ungdom.html). 
6
 Juridiskt sett används sällan ungdomsbegreppet. Individer bemöts snarare som omyndiga eller myndiga. Den 

officiella myndighetsåldern i Sverige och i många andra länder är 18 år, men det finns ändå ett antal 
åldersgränser för olika aktiviteter utöver denna myndighetsålder som är av juridisk betydelse. I Europa varierar 
straffrättsåldern mellan 8 och 17 år och ser man till den sexuella myndighetsåldern varierar även den mellan 12 
och 16 år (Johansson/Karlsson 2013). Vi har i Sverige även särskilda åldersbestämmelser för att få köra moped, 
för att få övningsköra bil och för att få köpa alkoholhaltiga drycker. 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/
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bostadsort, personliga intressen och sexualitet kan vara andra viktiga variabler att förhålla 

sig till då man talar om ungt inflytande, liksom fysiska, psykiska, utvecklingsmässiga och 

språkliga förutsättningar hos dem som inryms i kategorin.  

 

Barn som kunskapsbärare 

Inom den akademiska forskningen råder en explosionsartad trend att alltmer försöka närma 

sig barn och unga som informanter och medforskare i diverse studier och 

samverkansprojekt. Tendensen har en tvärvetenskaplig spridning men är kanske allra 

starkast inom de samhällsvetenskapliga ämnesområdena och humaniora.7 Man talar i dag 

om forskning på, med, om och av barn (Johansson/Karlsson 2013). I kvalitativa 

forskningsstudier där barn involveras diskuterar man förhållningssättet till de delaktiga 

barnen som ”medforskare”, ”beslutsfattare” och man talar i dag t.o.m. om ”forskning av 

barn” (Broström 2012; Johansson/Karlsson 2013; Kellett 2005; Sinclair 2004). I generella 

drag, om än grovt förenklat, skulle man kunna säga att barnet har gått från att vara objekt 

för forskningen (idén om barnet som studieobjekt) till att betraktas som handlingskraftigt 

subjekt och medforskare då det anses ha något att tillföra forskningen.  Modeller för barns 

och ungas delaktighet och inflytande har utarbetats och förfinats över åren,8 och 

diskussionen om metodologiska och etiska aspekter fortgår. I den svenska kontexten har 

Vetenskapsrådet formulerat etiska riktlinjer som är utformade för forskning som involverar 

barn (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). I dessa etiska riktlinjer ingår fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I den 

nyligen utgivna antologin Att involvera barn i forskning och utveckling (2013) 

uppmärksammar dock etnologen Barbro Johansson att Vetenskapsrådets riktlinjer är 

utformade för forskning på och om barn, men inte direkt för forskning med barn, varför det 

blir något otydligt hur reglerna ska tillämpas i studier som bygger på barns delaktighet och 

inflytande. Det visar sig även att många studier som ger uttryck för att arbeta med barns 

delaktighet och inflytande, trots allt tenderar att falla in under kategorierna forskning på 

eller om barn.  

 

                                                           
7 En analys av forskningsläget år 2012 visar att det kritiska teoretiserandet av barndom 

främst sker inom: socialt arbete, sociologi, pedagogik och psykologi. Internationellt sett sker det 
även inom antropologi, men där är Sverige svagare på området. Ett annat viktigt ämnesområde som kritiskt 
teoretiserar barndomen och där man gör stora satsningar på att utforska delaktighet och inflytandefrågor är 
barn- och ungdomsvetenskapen som är ett relativt nytt forskningsämne och som håller på att etableras i Sverige  
(Sundhall 2012, s 22). 
8
 Här bör: Roger Hart’s s.k. ”trappstegsmodell” (Hart 1997) och Harry Shier’s ”Pathways to Participation” (Shier 

2001) nämnas som särskilt omdiskuterade i västvärlden och den svenska kontexten. Även Unicef:s handbok 
Promoting Children’s Participation In Democratic Decision-Making (Lansdown 2001) samt den brittiska 
handboken Building a Culture of Participation: Involving Children and Young People in Policy, Service Planning, 
Development and Evaluation (Kirby m fl 2003) bör nämnas som resurser för myndigheter och organisationer 
som vill utveckla sitt arbete med barns och ungas delaktighet.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Även om många forskare i dag försöker att bedriva forskning med och av barn uttrycker Stig 

Broström i en analys av forskningsstudier kring barn och delaktighet att: ”However, children 

are often still objects for researcher’s activity, and this is not quite in accordance with the 

notion of the participating and competent child.” (Broström 2012, s 262). Ett dilemma inom 

forskningen är själva grundpremissen att forskaren själv står som initiativtagare och utförare 

av studien, samt att det akademiska formatet i sig är otillgängligt för många barn och unga. 

  

Ur forskningshänseende råder det således ingen tvekan om att barn och unga anses vara 

kunskapsbärare som förtjänar respekt och utrymme att ta plats. Det framkommer dock en 

rad problemområden kring det reella inflytandet. Vad som också blir tydligt då man tar del 

av forskningen kring barns delaktighet är att det existerar skilda grader eller nivåer av 

delaktighet och inflytande.  

 

Medverkan och deltagande 

En aspekt av dessa skilda nivåer är själva språket och de betydelser vi lägger i begreppen. 

Rent språkligt finns det en gradskillnad i att medverka (vilket ofta likställs med att delta) och 

att ha inflytande över en situation. En individs medverkan och deltagande kan stanna vid den 

fysiska närvaron på en viss plats vid en given tidpunkt, men behöver inte nödvändigtvis 

innebära att han eller hon faktiskt påverkar skeendet. Det är fullt möjligt att passivt 

medverka i ett sammanhang utan att vare sig visa sin åsikt eller på annat vis aktivera sig.  

 

Delaktighet och inflytande 

Delaktighet och inflytande signalerar däremot om att individen gör någon form av avtryck 

eller aktivt agerande i frågan eller situationen. Även om delaktighet och inflytande är två 

begrepp som gärna används synonymt, finns det en gradvis skillnad i dess betydelser som är 

värda att poängtera i detta sammanhang. Då begreppen används i barnsammanhang (läs 

även unga) skulle delaktighet kunna definieras som de tillfällen då vuxna bjuder in till ett 

delat ansvar. Delaktiga barn och unga får utrymme att påverka, men den vuxne avsäger sig 

sällan hela ansvaret över positionen som beslutsfattare (Åsberg/Lenz Taguchi 2005). 

Inflytande handlar däremot mer specifikt om barnets möjligheter att direkt påverka sin 

tillvaro och göra avtryck på sin omvärld (Arnér 2009; Arnér och Tellgren även citerade i 

Eliasson 2010).   
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Inkludering, integrering och tillgängliggörande 

Inkludering är ett annat positivt värdeladdat begrepp som förekommer i sammanhang där 

man talar om rätten att delta och om barnets bästa.9 Som motsats till begreppet exkludering 

används det retoriskt som en positionering emot olika former av segregation. Inkludering 

kan ses som en del av en diskurs om mångfald och har som ideal en starkare retorisk kraft än 

begreppet ”integrering”. Medan integrering handlar om att anpassa och forma individer till 

en redan fast struktur, innebär inkludering snarare att strukturen formas med utgångspunkt 

från individernas olikheter (Carlsson/ Nilholm 2004; Nilholm 2006). Ett liknande resonemang 

förs om skillnaden i begreppen ”tillgänglighetsanpassning” och ”tillgängliggörande”, där det 

förstnämnda tenderar att skapa negativa associationer om att stöpa och forma den 

avvikande individen för att passa in i strukturen.10 Tillgängliggöra syftar däremot till att 

möjliggöra något för en mångfald individer och är således mer eftersträvansvärt som 

begrepp i det fall man talar om barns och ungas tillgänglighet inom skilda områden (Davet 

2012; www.handisam.se).  

  

Demokrati – vad är det? 

Demokrati är ett annat mångtydigt begrepp som kan behöva förtydligas i den inledande 

delen av denna rapport. Demokratiforskning är ett omfattande akademiskt område med en 

uppsjö av tolkningar och infallsvinklar där olika forskare tenderar att diskutera likartade 

företeelser med skilda begrepp. Omfånget för denna rapport ger inte utrymme för någon 

djupare analys av den aktuella demokratiforskningen, men textförfattaren vill ändå påvisa 

några övergripande tankegångar som kan komma att ha relevans för hur arbetet med barns 

och ungas inflytande utformas i praktiken. Översiktligt har man kunnat se att definitioner av 

demokratibegreppet som sådant hänger samman med politiska ideologier och åskådningar. 

Grovt generaliserat skulle man kunna säga att det idag finns två stora huvudriktningar inom 

demokratiforskningen. Socialistiska och vänsterpolitiska definitioner av demokratibegreppet 

understryker gärna folkets deltagande, medborgardialog, öppna informationssystem och 

idéer om det gemensammas bästa med ursprung i marxistiska och pluralistiska 

idétraditioner. Den (ny)liberala idétraditionen fokuserar istället på det lagstyrda samhället 

                                                           
9
 I artikel 3 i barnkonventionen framgår det att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som rör barn. Barnets bästa ska vara en övergripande utgångspunkt i beslut som rör såväl offentliga som 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. I 
rapporten Barnpolitikens myndighetsstruktur och styrning (2007:15) kan man läsa att förutsättningen för 
barnets bästa i främsta rummet kräver inkludering. En inkluderande hållning spelar avgörande betydelse för 
främjandet och skyddet av barnets rättigheter. 
10

 På Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) webbsida kan man läsa att begreppet 
”anpassning” signalerar att någon faller utanför normen och att en särlösning krävs för att integrera denna 
någon i samhället, varför begrepp som ”tillgängliggörande” eller ”tillgänglighetsförbättring” anses mer 
framåtsträvande, 
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där demokratiska värden handlar om att förhindra majoritetsförtryck och att garantera 

individuell frihet i det civila samhället och privatlivet (Carlsson & Nilholm 2004).  

 

Empowerment 

Etnologen Sandra Hillén väljer i sin avhandling Barn som medforskare – en metod med 

potential för delaktighet (2013) att låna in begreppet empowerment för att diskutera barns 

delaktighet och inflytande i såväl forskning som i samhällslivet i stort. Diskussionen har 

många beröringspunkter med denna förstudie varpå begreppet ter sig särskilt intressant. 

Empowerment-begreppet härstammar ursprungligen från Paolo Freires pedagogiska ideologi 

kring utsatta och missgynnade gruppers möjlighet att delta på sina egna villkor. 

Empowerment skulle kunna beskrivas som en pedagogisk metod för inkludering och 

delaktighet där avsikten är att jobba med och inte för utsatta grupper i samhället. Metoden 

handlar i korta drag om att stärka människor till självhjälp, om att se kunskapen om den 

egna livssituationen som en resurs för att hitta lösningar och ta kontroll över sina egna liv. 

Begreppet empowerment hade under 1960- och 70-talen en stark politisk laddning som 

under senare år har mattats av, varpå det numera har kommit att användas mer godtyckligt. 

Hillén hänvisar till Barbara Cruikshanks kritik av empowerment-begreppet och menar att 

goda demokratiska intentioner dock riskerar att få negativa konsekvenser om det sker: ”en 

ansvarsförskjutning där individerna får ökat ansvar för sitt eget välbefinnande på bekostnad 

av en nedbantad välfärdsmodell” (Hillén 2013, s 37). Om man vill arbeta med barn och ungas 

delaktighet och inflytande utifrån empowerment-ideologin krävs det således utarbetade 

strukturer för att säkra resurser och skapa en realistisk och välfungerande ansvarsfördelning 

som utesluter alltför stora risker. 

 

Medborgardialog som demokratimodell 

I Göteborg finns ett stort intresse för ökad medborgardialog som syftar till att fördjupa 

demokratin. Göteborgs stads kommunfullmäktige gav i januari 2010 dåvarande stadskansliet 

i uppdrag att: ”Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjlighe ter till 

inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplane ringen.”  

(tjänsteutlåtande utfärdat 2012-07-17, s 2). Men det kan också finnas mer instrumentella 

motiv för medborgardialog, t.ex. att få brukarens perspektiv på kommunala tjänster i en 

konkurrensutsatt miljö. Medborgardialog kan också sägas stärka legitimiteten för politikers 

beslut. Ett exempel på det är att man gör medborgarna till medansvariga vad det gäller svåra 

ekonomiska prioriteringar. På så sätt skulle en utökad medborgardialog också kunna stärka 

organisationens/stadens position i samhället.  

Om och hur medborgardialog fördjupar demokratin behöver diskuteras och också på vilket 

sätt medborgardialog påverkar den representativa demokratin. Av största vikt anses därför 
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vara att bestämma sig för vilka frågor man bör inleda dialog kring och vem som ska styra 

arbetet. Detta är särskilt tydligt vad det gäller frågan om ungt inflytande. Ungdomsstyrelsen 

lyfter fram att ungdomar idag är mer aktiva om man jämför med tidigare generationers 

politiska aktivitet. Utmaningen ligger inte i de ungas brist på engagemang utan de brister i 

strukturer och former vi erbjuder för att unga ska kunna delta (Ungdomsstyrelsen 2010:10).  

För att återknyta till svaret på kommunfullmäktiges uppdrag, presenterades ett förslag av 

Stadsledningskontoret i januari 2013 som förespråkar så kallade Göteborgsprinciper för 

medborgardialog, kompetenshöjande insatser samt ett e-förslag.11  Utredningen slår också 

fast att det finns behov av att skapa en gemensam kultur för medborgardialogsfrågor i 

staden. Man kan konstatera att även om de allra flesta är överens om värdet av 

medborgardialog har det visat sig svårt att få till stånd en bred förankring kring frågorna. Att 

stadsledningskontorets förslag till medborgardialog har bordlagts och sedan 

återremitterats12 visar kanske just hur komplexa frågor som rör dialog och demokrati faktiskt 

är. Även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beskriver denna komplexitet i rapporten 

Behöver den lokala och regionala demokratin förnyas? (2007). I rapporten diskuteras 

dilemman som uppstår mellan ideal och praktik i den kommunala demokratin samt olika 

trender som kan förväntas påverka det demokratiska systemet framöver. Ytterligare en 

praktisk aspekt är att det också kan komma att bli svårt att förutsäga egentliga kostnader för 

etablerandet av en fördjupad medborgardialog eller hur det kan komma att påverka 

hanteringstiden av stadsbyggnadsärenden. 

I ett remissutlåtande från januari 2013 skriver SKL att:  

”Förbundet anser att det krävs en bredare diskussion om ungas kunskaper och 

tillgång till information om vad demokrati och vad demokratiska värden 

innebär och hur de förmedlas idag. Flera olika aktörer behöver aktiveras i 

detta. Inte minst behöver unga själva delta och det är viktigt att i detta ta 

hänsyn till hur unga organiserar sig idag och speciellt för att möta grupper av 

unga som inte väljer att delta i organisationer inom civilsamhället.”  

                                       (SKL 12/2278, 2013-01-17)   

Citatet visar att man ser ett behov av större samordning och samverkan mellan aktörer inom 

kommuner, regioner och även på statlig nivå. Det pekar även på att barns och ungas 

perspektiv är nödvändiga för att bättre kunna förstå och möta ungas egen organisering kring 

frågor som rör civilsamhället. En intressant notering är att man nu vill fokusera på metoder 

                                                           
11

 Med politikerstyrd e-demokrati menas att med IT-baserade forum för information och dialog förbättra 

kommunikationen mellan medborgare, politiker och myndigheter i syfte att vitalisera demokratin. Ur 

rapporten: Uppdrag: Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjlighet till inflytande. Starkare 

inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen (2012). 

12
 Tjänsteutlåtande diarienummer 0993/12. Bordlagd 2013-01-23. Bordlagd 2013-03-06. Ärendet 

återremitteras i enlighet med yrkande från M, FP och KD 2013-05-08. 
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att nå även unga som inte är aktiva i organisationer och föreningar. Som ett svar på de 

”bristande strukturer” för ungt inflytande som Ungdomsstyrelsen lyfter fram i skriften Fokus 

10 (2010:10), vill SKL alltså förtydliga ett ungt perspektiv där man söker metoder att verka 

utifrån målgruppens behov. Samtidigt blir det en möjlighet att öka representationen och 

mångfalden i den heterogena grupp vi kallar unga. Viktiga faktorer att lyfta fram i en 

kommande ungdomspolitisk proposition blir därför att: 

  Kommuner och landsting behöver stöd att utveckla strategier, system och metoder 

för ungas inflytande utifrån ett medborgar/invånarperspektiv. 

 Det krävs en utveckling av ungdomars kunskaper och medvetenhet om vad 

demokrati är och i detta rättigheter, möjligheter och ansvar. 

 

För att öka det reella unga inflytandet, såväl lokalt som nationellt, blir det viktigt att de 

politiska målen formuleras i förhållande till aktuell kunskap om ungas livsvärldar och 

aktiviteter med betoning på ett medborgarperspektiv. 

 

 

DET HISTORISKA PERSPEKTIVET 

Barn som ”becomings” eller ”beings” – om aktörskap och barnperspektiv 

Var tid och var plats formar sin syn på barn och unga och dess roll i samhället. Normer och 

ideal kring barndom och ungdom är föränderliga fenomen i ständig rörelse. Vi behöver inte 

gå särskilt långt tillbaka i tiden för att upptäcka banbrytande skiljetecken mellan nu och då. 

2000-talets justeringar av regelverket kring föräldrapenning och införandet av obligatoriska 

pappamånader13 är exempel på en allmän förändrad hållning avseende familjebegreppet 

och ansvarsfördelningen i hemmet. Ett annat tydligt skiljetecken är 1979 års lagändring och 

förbud mot barnaga, som utöver att vara en ny lag också berättar om en förändrad 

samhällssyn gällande barnets rättigheter och vuxnas skyldigheter och ansvar.  

Barnet i samhället kan sägas ha spelat olika roller under skilda tidsepoker. Från medeltidens 

miniatyrvuxna som hjälpte till med familjeförsörjning och tillförde en extra resurs i hushållet, 

via romantikens idylliserade barn som ”tabula rasa”, Ellen Keyes tankar om 1900-talet som 

det århundrade då barnet skulle ha rätt till en barndom fram till dagens kompetenta men 

också curlade generation barn.  

Länge betraktades barn som ofärdiga, ofullkomliga vuxna. Barn var individer som skulle fyllas 

med kunskap och erfarenheter, något som inom forskningen ofta benämns med termen 

”human becomings” snarare än ”human beings”. Med mognad och förvärvade kunskaper 

                                                           
13

 Under 1990-talet infördes den första obligatoriska ”pappamånaden”, vilken kom att förlängas år 2002 till två 
månader, d.v.s. 60 dagar (www.forsakringskassan.se). 
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genom livet ansågs barnet med tiden uppnå ett mer varaktigt och fullkomligt tillstånd. De 

övergick från att vara ”human becomings” och trädde in i den nya livsfasen som vuxna 

”human beings”. Spår av detta förhållningssätt till barndomen lever kvar än idag, men de 

senaste decennierna har vi kunnat följa framväxten av ett nytt paradigm. Internationellt sett 

skedde den kanske mest omvälvande förändringen i och med FN-konventionens genomslag. 

Den har bidragit till framväxten av nya forskningstraditioner, nya lagar och förordningar 

samt, inte minst, ett nytt förhållningssätt till den yngsta generationen samhällsmedborgare. 

Under 1980-talet fick barndomssociologin ett uppsving och synen på barnet som 

medmänniska, individ och samhällsmedborgare befästes alltmer (Corsaro 2005; James/Prout 

2003; James/ Jenks/ Prout 1999; Prout 2005). Den nya barndomssociologin har bland annat 

medfört ett mer barncentrerat synsätt samt att nya forskningsfrågor, metodologiska 

tillvägagångssätt och djupare etiska reflektioner gällande forskning om barn har uppstått. 

Termerna ”becomings” och ”beings” började ifrågasättas. Vi talar idag om det livslånga 

lärandet och nya begrepp som t.ex. ”vuxen-barn” och ”barn-vuxna” har dykt upp som 

kritiska reaktioner och alternativa åskådningar av barns och vuxnas roller i det postmoderna 

samhället. Å ena sidan finns det numera många som hävdar att vi förblir ”becomings” livet 

ut. Barn ses i dag sällan som passiva objekt i forskningssammanhang eller i samhället i stort. 

Å andra sidan betraktas barn nu snarare som sociala aktörer och som ”human beings” 

istället för ”human becomings” (Qvortrup m.fl. 1994).  

En viktig förändring som vuxit fram I takt med det nya paradigmet är förståelsen för den 

aktiva roll som barn och unga kan spela i utformandet av sin egen närmiljö. Detta relativt nya 

förhållningssätt till barn och unga kan ses som ett exempel på hur synen på barn som sociala 

aktörer alltmer kommit att etablera sig (James/Jenks /Prout 1999). I dag finns en utbredd 

tilltro till barns kompetens, även mycket små barns kompetens om sin egen livsvärld, som 

tar sig uttryck i ett vuxet intresse för barns kommentarer och åsikter men även genom ett 

nytt förhållningssätt till barn som medbestämmande och beslutsfattare i frågor som rör dem 

(Alderson 1993; Clark and Moss 2001; Willow m.fl. 2003). Man skulle därför kunna läsa in en 

historisk förskjutning från idén om barnet som ofullkomligt och ovetande till idén om barn 

som sociala aktörer och medkonstruktörer av samhället (Prout and James 1997). 

 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

Att betrakta barn som sociala aktörer har även bidragit till framväxten av det s.k. 

barnperspektivet. Termerna barnperspektiv och barns perspektiv har i stor utsträckning 

kommit att diskuteras under de senaste åren (bl.a. i Halldén 2003; Halldén 2009; Qvarsell 

2001). En rad problematiseringar har gjorts av vad som kännetecknar dessa begrepp. Birgitta 

Qvarsell, professor emerita i pedagogik, definierar barnperspektiv som barncentrerade 

handlingar, dvs. då vuxna agerar, beslutar eller intresserar sig för barn och barns villkor. Med 

barns perspektiv åsyftar hon barns egna åsikter och tankar om sin omvärld (Qvarsell 2001). 

Att som vuxen inta ett barnperspektiv innebär alltså att man så långt som det är möjligt 
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sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna tillvarata barnets intresse och verka för 

barnets bästa i förhållande till rådande villkor. När barnperspektivet får råda i en verksamhet 

eller i ett politiskt beslut innebär detta att barns bästa beaktas i alla beslut och åtgärder som 

rör barnen, att barn själva får möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli respekterade för 

dessa, men också att vi vuxna vågar vara självkritiska och betänka våra val utifrån en 

hierarkisk maktordning där vuxna ständigt tilldelas tolkningsföreträde framför barnen (Davet 

2011 s 24). 

 

DET PSYKOLOGISKA PERSPEKTIVET 

Vem är mogen nog att ha en talan? 

Janusz Korczak, en polsk-judisk barnläkare och författare som levde och verkade under 1900-

talets tidigare hälft kan ses som en av pionjärerna för forskning om barns utveckling inom 

beteendevetenskap och barnpsykologi. Hans tankar om barn ligger även till grund för många 

av artiklarna i barnkonventionen. Böckerna Barnens rätt till respekt och Hur man älskar ett 

barn, som översatts till en mängd språk och som i Sverige ges ut i nya utgåvor via Svenska 

Korczaksällskapet (www.korczak.se), upplevs än i dag som högaktuella och centrala verk 

med ett tydligt och klart barnperspektiv i fokus.14  

Utvecklingspsykologiska tankar och idéer har länge dominerat västerländska samhällen då 

det gäller frågor om uppfostran och tankar kring barn och barns utveckling. Medicinska rön 

har haft stor inverkan på vår förståelse av såväl barns motoriska som språkliga, kognitiva och 

känslomässiga utveckling. Även om konkreta tips och rön kring ”den goda barnuppfostran” 

tenderat att skifta över tid, har tänkare som Jean Piaget, Lev Vygotsky, Erik Eriksson, Donald 

Winnicott och Sigmund Freud (exempelvis i: Askland/Sataoen 2003; Bee/Boyd 2012; 

Sommer 2005) spelat avgörande roller för förståelsen av barns normala utveckling. Detta har 

i förlängningen även påverkat det allmänna bemötandet av barn som samhällskategori. 

Västerländska samhällen hyser i regel stark tilltro till det vetenskapligt bevisbara, varför 

medicinska och psykologiska experiment ligger till grund för mycket av den kunskap vi har 

om barn och unga idag. Forskning om barns motoriska och kognitiva utveckling har bidragit 

med nya kunskaper om barns kommunikativa förutsättningar liksom forskning inom socio-

emotionell utveckling har bidragit med kunskaper om barns känsloliv och relationella 

världar. Genom utvecklingspsykologisk forskning har man exempelvis kunnat konstatera att 

barn möter sin omvärld på ett annorlunda sätt än vuxna, att människan i vissa 

åldersperioder är särskilt mottaglig för språkutveckling samt att konsekvenstänkande bygger 

på erfarenheter och därför är någonting som dröjer och mognar genom livet. 

                                                           
14

 Då barnkonventionen år 2009 firade 20 år uppmärksammades Janusz Korczak i en mängd sammanhang, inte 
minst inom barnkulturområdet där flera av hans böcker sattes upp som barnteaterpjäser, bl.a. Backa Teaters 
pjäs Lille kung Mattias. I pjäsen arbetade man aktivt med barns dekaltighet och inflytande i såväl form som 
tematik (se Davet 2011). 

http://www.korczak.se/
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Klassiska barnpsykologiska teorier utgår generellt från diskursen om det bräckliga barnet 

(Sommer 2005). Stadieteorier har ända sedan barnpsykologins födelse för omkring hundra år 

sedan och fram till slutet av 1960-talet haft en stark internationell spridning. Länge 

fokuserade barnpsykologin på typiska utvecklingsfaser hos barn. Man kan se att 

stadieteorier har stark bäring än i dag. Vi slänger oss t.ex. med termer som ”oidipala fasen”, 

”trotsåldern” och ”tonårsrevolten” för att beskriva s.k. utvecklingsfaser då barn och unga i 

regel anses vara mindre samarbetsvilliga och/eller medgörliga enligt vuxenvärldens 

premisser och förväntningar. Man ska dock komma ihåg att många av de tidiga 

barnpsykologiska teorierna skrevs i en annan tid, i en västerländsk kontext och med 

ambitionen att förklara utvecklingens universella drag. Den klassiska barnpsykologin (som 

skrevs före 1960-talet) tar lite hänsyn till kulturell variation, förändrade livsmönster och/eller 

individuella utvecklingsprocesser. Stadierna kan dock vara relativt nyttiga som kulturella 

metaforer så länge de inte utgör en måttstock:  

”Som vägledning för föräldrar, barnomsorgspersonal och andra kan man 

exempelvis på basis av en given stadieuppfattning uttrycka vad som kulturellt 

förväntas av ett barn i olika åldrar. Problemet är dock att utvecklingsstadier, i 

skydd av vetenskaplig legitimitet, ofta omformuleras till normativa krav på hur 

utvecklingen ska fortskrida – det vill säga som målsättningar för hur långt 

barnet har och bör ha kommit.”  

         (Sommer 2005, s 50) 

I avhandlingen Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i svensk 

barnhälsovård 1923-2007 (2009) diskuterar etnologen Helena Hörnfeldt hur barn 

konstitueras som normala eller avvikande i den svenska barnhälsovårdens 

utvecklingskontroller. Mer specifikt studeras den s.k. fyraårskontrollen hos BVC. Hörnfeldt 

ställer sig kritisk till den vardagspraktik inom barnhälsovården som går ut på att fastställa 

normalitet hos det enskilda barnet och menar att de metoder som kontrollerna bygger på 

alltför nitiskt utgår från stadietänkande och förlegade bedömningskriterier där utveckling 

förväntas ske i en universell ordning. Utvecklingskontrollernas funktion beskrivs som en form 

av maktutövning där föräldrar är benägna att träna sina barn för att de ska passera som 

”normala” utan anmärkning. Ett moment i fyraårskontrollen som särskilt uppmärksammas är 

att fyraåringen förväntas rita en s.k. ”huvudfoting” för att betraktas som normalt utvecklad i 

enlighet med de scheman för universella utvecklingsstadier som etablerades inom den tidiga 

utvecklingspsykologin på 1920-talet. Risken med stadieteorier och schematiska 

utvecklingsbedömningar är att hela barndomen reduceras till en övergångperiod där barn 

betraktas som ”human becomings” som ska utvecklas till att bli något som det ännu inte är 

(Hörnfeldt 2009; Sommer 2005). 

Under de senaste decennierna - i takt med det framväxande paradigmet som bidragit till nya 

sätt att förhålla sig till barndom som fenomen - har man inom psykologiområdet kunnat 

skönja en splittring i modern utvecklingspsykologisk teoribildning. Det nya paradigmet har 
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kommit att betona det livslånga lärandet där mänsklig utveckling ses som något konstant 

och inte längre som en fas förbehållen ålderskategorierna barn och unga. Modern 

psykologisk forskning visar att barn och vuxna utforskar och reagerar på sin omvärld på ett 

betydligt mer likartat vis än vad man tidigare trodde. Man betonar även i högre grad 

individuella och kulturella skillnader och variationer snarare än ”stadietänkande” och 

universalism (Sommer 2005).  

Idén om det livslånga lärandet och moderna tankar om utveckling, ålder och mognad kan i 

viss mån te sig problematiska i förhållande till några av barnkonventionens artiklar. Det står i 

artikel 12 att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad. Det finns dock anledning att fråga sig om ålder och mognad nödvändigtvis hänger 

ihop. Barnläkaren Lars H Gustafsson reflekterar över detta i skriften Etiska vägmärken 9 - 

Mänskliga rättigheter i vården, vari han uttrycker: ”Men vem avgör hur moget ett barn är? 

Är det självklart att man blir mer mogen ju äldre man blir? Ibland undrar jag faktiskt över 

det. När jag har arbetat med en syskonkrets kan jag ibland tycka att femåringen har en mer 

mogen och klarsynt bild av en situation än vad nioåringen har. Det äldre barnet kanske är 

mer uppbundet av lojaliteter till sina föräldrar och försöker bevaka dem.” (Gustafsson 1999, 

s 38). Det finns många exempel som visar på att ålder och mognad inte längre bör ses som 

sammanvävda enheter.  

Dion Sommer, professor i utvecklingspsykologi vid Århus universitet, ger i boken 

Barndomspsykologi – Utveckling i en förändrad värld (2005) en översiktsbild av centrala 

teman och förändringar inom utvecklingspsykologin. Denna översikt ger ökad förståelse för 

det utvecklingspsykologiska perspektivet på barns och ungas delaktighet och inflytande över 

tid. Han uppger att paraplybegreppet barnpsykologi fortfarande är alltför nära förknippat 

med förlegade psykologiska idéer från perioden före paradigmskiftet (d.v.s. omkring 1960-

talet och fram till idag), varför det finns anledning att i högre grad belysa 

utvecklingspsykologiska teorier utifrån det mer moderna förhållningssättet som ryms inom 

det samlande begreppet barndomspsykologi. Följande tabell illustrerar tendenserna: 
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PARADIGMSKIFTE – FRÅN BARNPSYKOLOGI TILL BARNDOMSPSYKOLOGI 

Från:                                                                       Till: 

Stora allmänna teorier                                        Miniteorier. Partiella teorier. 

Universell kunskap                                               Kulturellt och historiskt bunden kunskap som 

                                                                                 hela tiden måste uppdateras 

Kunskaps-teleologi                                               Relativ, icke ändamålsbestämd kunskap 

Experters neutralitet                                            Professionella röster i tiden 

Familjecentrism                                                     Nätverksrelationer 

Modercentrism                                                      Barnets flerpersonella värld 

Det bräckliga barnet                                             Det relativt resilienta barnet 

Det inkompetenta barnet                                    Det relativt kompetenta barnet 

Stadieutveckling                                                    Utveckling av kulturell, social och personlig 

                                                                                  kompetens 

Socialisation                                                           Barnet som aktör 

Stimulering och inlärning                                     Uppsökande av information och aktivt lärande 

Figur 7.1. Centrala teman i barnpsykologi kontra barndomspsykologi (Sommer, 2005, s 244) 

Tabellen ovan överensstämmer med många av de idéer som förs fram inom modern 

forskning kring barn och barndom. Man ser exempelvis tydliga tendenser att överge fasta 

och låsta strukturer till förmån för en mer processinriktad kunskap som är flexibel och under 

ständig omvandling. Det finns även en viktig förändring i själva familjebegreppet, där man i 

modern tid lyfter blicken från kärnfamiljen och idén om symbios mellan mor och barn. I dag 

har vi ett mer barncentrerat förhållningssätt där barnet ses som en egen individ som skapar 

relationer med sin omgivning i form av nätverkande. Kärnfamiljen har vidgats till ett mer 

generöst familjebegrepp som rymmer såväl nätverksfamiljer som fyrklöverfamiljer, 

bonusfamiljer, fosterfamiljer, surrogatmammor, plastsyskon, adoptivsyskon och 

provrörsbarn. Dessutom kan vänner, grannar och andra viktiga relationer i barnets 

omgivning träda fram i den moderna idén om nätverksrelationer. I frågan om barns 

delaktighet och inflytande har barnet som kompetent aktör och idén om utveckling som 

kulturell, social och personlig kompetens naturligtvis spelat en avgörande roll för hur vuxna 

förhåller sig till barn och barns mognad. 

Trots dessa nya förhållningssätt till begreppen barn, barndom och utveckling kan man i den 

aktuella mediedebatten se en tydlig klyvning gällande utvecklingspsykologiska rön kring 

familjeliv och uppfostran. Å ena sidan uttrycker den välkände familjeterapeuten Jesper Juul15 

att barn är kompetenta och att relationer mellan barn och vuxna bör bygga på jämlikhet, 

lyhördhet, tillit och respekt. Juul förespråkar den moderna ”förhandlingsfamiljen” där barn 

                                                           
15

 Jesper Juul har bl a skrivit böckerna Ditt kompetenta barn: på väg mot nya värderingar för familjen (2009) 
och den senaste boken Aggression - ett nytt och farligt tabu (2013) som är ett brandtal för barns rätt att vara 
arga. 



BILAGA 
Ungt inflytande på riktigt – en lägesrapport 

21 

 

är med och förhandlar kring stora och små frågor i familjevardagen. Å andra sidan höjs 

kritiska röster mot att barn i dag får alltför stor makt såväl i familjen som i samhällslivet. En 

sådan kritiker är David Eberhard, överläkare inom psykiatri vid Danderyds sjukhus, som 

nyligen gett ut boken Hur barnen tog makten (2013), i vilken han förespråkar ett mer 

auktoritärt föräldraskap där han anser att begreppet ”uppfostran” bör återerövra sina 

positiva värden. Debatten är intressant om man försöker att tillämpa såväl barnperspektiv 

som barns perspektiv på det hela. 

 

DET NORMKRITISKA PERSPEKTIVET 

Om att ha en röst och att faktiskt nå fram med den 

Ålder är makt. För att få syn på detta krävs en problematisering av ålder som normerande 

princip. Utgångspunkten i följande resonemang bygger på ett socialkonstruktivistiskt16 

perspektiv på ålder, barndom och vuxenhet. Följande citat beskriver hur ålder och mognad 

kan förstås som kulturella fenomen: ”The immaturity of children is a biological fact but the 

ways in which that immaturity is understood and made meaningful is a fact of culture 

(Prout/ James 1997, s 7). 

En bidragande orsak till att vuxna sällan tar barn och unga på allvar skulle kunna beskrivas 

genom den s.k. genarationsmaktordningen.17 Begreppet är influerat av ”genussystemet”18 

inom genusforskningen. Det finns bl.a. en forskare vid namn Harry Hendrick som ur ett 

sociologiskt perspektiv drar paralleller mellan generationsmaktordningen och genussystemet 

inom genusforskningen, där barnet alltså anses vara underordnat den vuxne på ett 

motsvarande sätt som kvinnan underordnas mannen enligt genussystemet (Hendrick 2000). 

Generationsmaktordningen bygger på idén om barn som ofullkomliga och vuxna som 

fullkomliga.19 Lite förenklat skulle man kunna säga att generationsmaktordningen 

manifesteras genom att vi vuxna bibehåller vår maktposition och tilldelar oss själva 

tolkningsföreträde gentemot barnen.   

                                                           
16

 Det socialkonstruktivistiska perspektivet används inom samhällsvetenskapen för att beteckna idén om att 
samhället, språket och mänskliga handlingar konstrueras i samspel mellan människor. Ur ett sådant perspektiv 
blir ålder, barndom och vuxenhet fenomen som konstrueras och rekonstrueras beroende av den tid, den plats 
och det specifika sociokulturella sammanhang som studeras. I det här fallet ungt inflytande i Sverige (Göteborg) 
en bit in på 2000-talet. 
17

 Generationsmaktordningen kallas inom barndomsforskningen även generationssystemet, 
åldersmaktordningen eller generationsordningen. 
18

 Genussystemet introducerades som begrepp i Sverige av Yvonne Hirdman, professor i historia. 
Genussystemet används synonymt med begreppen: könsmaktsordning, genusordning och könsmaktssystem 
för att beskriva de strukturer och processer som vidmakthåller ojämställda villkor mellan män och kvinnor i 
samhället (www.jämställd.nu). 
19

 Den tidigare nämnda idén om barns som ”human becomings” och vuxna som ”human beeings”. 
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Genom att ifrågasätta normer kring ålder20 blir det möjligt att bereda plats för unga att nå 

fram med sina röster. Problematisering av ålder är därför en fråga om inkludering: 

 

Att vuxenhet är norm innebär att en stor grupp människor utesluts,  

att de inte räknas. Det innebär också att vuxna kan fortsätta att inte  

räkna med barn och att barns underordning inte problematiseras.  

Vidare betyder det att vi vuxna kan fortsätta definiera oss själva  

utifrån en oproblematiserad, naturaliserad vuxenposition. 

                    (Sundhall 2012, s 174-175) 

 

Själva grundförutsättningen för att kunna arbeta med delaktighetsfrågor och ungt inflytande 

bygger på vuxnas vilja och ansvar att anamma ett barnperspektiv och att öppna upp för 

dialog med den yngre generationen. Det är först då vuxna anser att barn och unga har 

någonting att tillföra som utrymme för inflytande möjliggörs. Barnperspektivet kräver att 

den vuxne bli varse sin egen priviligierade position i förhållande till barnet, men också att 

han/hon är beredd att kontinuerligt reflektera över denna position, kompromissa kring 

beslut och att vara öppen för förändring. Att bemöta barn och unga med respekt handlar 

också om att försöka eftersträva jämlikhet. Den jämlikhet som åsyftas här bygger på idén om 

”differently equal” (Moosa-Mitha 2005) eller ”annorlunda jämlik” (Bjerke 2011; Johansson/ 

Karlsson 2013), där utgångspunkten är att jämlikhet kan existera mellan parter som har olika 

utgångspunkter och resurser. Man kan då tänka sig att barn och unga har sina kompetenser 

och erfarenheter som kan skilja sig från den vuxnes, men att dessa varken behöver ses som 

över- eller underlägsna vuxnas kompetenser (Johansson/ Karlsson 2013).21 

 

Governmentalitet 

I Sandra Hilléns avhandlig Barn som medforskare – en metod med potential för delaktighet 

(den tidigare nämnda) används governmentalitet som ett begrepp för att analysera 

maktrelationer mellan barn och vuxna. Governmentalitet bygger på demokratiska processer 

                                                           
20 Här vill textförfattaren även göra läsaren uppmärksam på att ålder bör ses som en av många variabler. För 

att undvika schabloniseringar av barn och unga som kategori (dvs. idén om det universella barnet, att 
åldersgruppen barn delar vissa speciella egenskaper, karakteristika och förutsättningar) finns det anledning att 
anamma ett intersektionellt perspektiv (de los Reyes/ Mulinari, 2005). Genom att ifrågasätta normer och 
förgivet tagen kunskap om den sociala ordning vi lever i – både avseende ålder men även kön, etnicitet, 
sexualitet, socioekonomisk och kulturell bakgrund, fysiska och psykiska förutsättningar etc. - frigörs utrymme 
att vidga ”barn och unga” som social kategori. Detta är nödvändigt för att understryka att alla barn/unga inte 
har samma förutsättningar och möjligheter att nå fram med sina röster och utsagor. 
21

 Här ska tilläggas att ett ålderskritiskt perspektiv bör anammas även då man förhåller sig till kategorin unga 
vuxna i åldern 18+. Även vuxenhet kan problematiseras utifrån den norm som favoriserar ”vita män i 
medelåldern”. Med detta menas att en ung person som ger sig ut på arbetsmarknaden inte har samma 
förutsättningar som en äldre person och att ålder spelar roll för hur människor bemöts i vårt samhälle. Bortsett 
från studier, meriter och arbetslivserfarenhet finns det således även en social och kulturell dimension av 
åldernormen som dröjer sig kvar upp i vuxenheten.  
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och öppna styrningsformer och har beskrivits genom påståenden som: ”conduct of conduct”, 

”ledning till handling” eller ”styrning genom att man lägger till rätta för självstyre” (Foucault 

samt Overlid citerade i Hillén 2013, s 39). Begreppet governmentalitet myntades av filosofen 

Michel Foucault för att beskriva relationen mellan stat och individ. I förenklade ordalag 

handlar governmentalitet om att gå ifrån den tidigare synen på människor som objekt för 

samhällets projektioner till faktiska subjekt med möjlighet att sätta sig upp mot auktoriteten. 

Även om governmentaliteten inte bortser från de hierarkier som existerar i samhället, går 

den ut på att forma fogliga medborgare utan att utöva hot, våld eller tvång. Den bygger 

således på frivillighet, lust och engagemang hos de som ska governeras och kräver samtidigt 

god kunskap om målgruppen. Hillén beskriver i sin avhandling en samhällstendens och ett 

allmänt förhållningssätt till barn som alltmer frångår synen på barn som disciplinerade 

objekt till förmån för barn som governerade subjekt. 

Begreppet governmentalitet används som ett analytiskt verktyg även inom andra 

normdiskurser. Genom kritiska vithetsstudier visar etnologen Anna Lundstedt i sin 

avhandling Vit governmentalitet. ”Invandrarkvinnor” och textilhantverk – en diskursanalys 

(2005) hur governmentalitet används som styrningsform i ett textilprojekt. 

Förhållningssättet mellan s.k. ”invandrarkvinnor” och ”vita” kvinnor i Lundstedts analys 

skulle även kunna tillämpas på relationen ”barn/ung” och ”vuxen” i sammanhang där man 

arbetar med ungt inflytande. Governmentaliteten kan då innebära att personer i 

priviligierade subjektpositioner (läs vuxna) i ett givet samhälle tar sig an ”den Andre” (läs 

barn/unga) inte bara genom att tilldela denne en röst, utan också genom att vara beredd att 

lära in ny kunskap om den Andre. Det handlar om att till viss del avstå från sina privilegier 

och att ”lära om” eller ”lära av”22 (Lundstedt 2005), d.v.s. att revidera den tidigare 

kunskapen man hade om barn och unga. Governmentalitet blir därför en maktstruktur som 

lämnar utrymme för motmakt, dialog och ny kunskap.  

 

Goda exempel 

Ur ett nationellt perspektiv finns det flera exempel på verksamheter och organisationer där 

man försöker att bryta generationsordningen och åldershierarkiska strukturer genom att 

arbeta med s.k. ”platta organisationer” där barn, unga och vuxna gemensamt fattar beslut. 

Några sådana exempel är: 

 Rädda barnens ungdomsförbund (www.rbuf.se). 

 Riksförbundet Unga Örnar – som i sina stadgar skrivit in att minst hälften av 

ombuden i det högsta beslutande organet (kongressen) bör vara 18 år eller yngre 

(www.ungaornar.se). 

                                                           
22

 Från engelskans ”unlearn”. 

http://www.rbuf.se/
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 Push Sverige – en plattform för ungt samarbete kring hållbarhet 

(www.pushsverige.se). 

 Den ideella föreningen Tamam (www.tamam.se) och dess delprojekt Social inkubator 

för unga idéer samt Internationen. 

 

Lyssnandets strategi 

”Att ha en röst är inte bara en fråga om att komma till tals utan också om att bli hörd.” 

skriver Ulf Janson, professor emeritus i pedagogik (Janson 2013, s 13). Men hur lyssnar man 

på vad barn och unga har att säga? Och vilka är de barn och unga som hörs? Dessa 

frågeställningar ringar in två skilda aspekter av ungt inflytande: en metodologisk aspekt och 

frågan om representation. 

 

Den metodologiska aspekten 

Den metodologiska aspekten av ungt inflytande understryker en strävan efter att finna 

lämpliga och meningsfulla metoder för delaktighet. Just upplevelsen av att delaktigheten ska 

kännas meningsfull för dem som deltar är en fundamental utgångspunkt. Barbro Johansson 

och Marianne Karlsson skriver i den nyligen utgivna antologin Att involvera barn i forskning 

och utveckling (2013) att det inte finns några inkompetenta informanter eller deltagare, men 

att metod och deltagare (informant) måste passa ihop för att det ska bli möjligt uppnå ett 

meningsfullt resultat. Studier visar exempelvis att små barn sällan kommer till sin rätt i 

traditionella intervjusituationer med generellt ställda frågor. För en yngre målgrupp kan det 

verka mer meningsfullt att kommunicera via andra medium än regelrätt tal, t.ex. genom lek, 

interaktion med konkreta föremål och aktiviteter, genom sång, målning eller berättelser 

(ibid.). Äldre informanter och deltagare kan däremot uppleva att samtal, intervjuer eller 

mötesdeltagande är de former som ger störst tillfredsställelse i fråga om reellt inflytande. 

Olika grupper och individer kräver således olika metoder, och det är upp till forskaren, 

processledaren eller verksamhetsansvarig att finna rätt metoder för rätt sammanhang och 

att göra processerna meningsfulla för de medverkande. 

Lyssnandet kan alltså se lite olika ut. En central tanke i Reggio Emilia pedagogiken är dess 

grundare Loris Malaguzzis idé om att ”barnet har hundra språk men berövas nittionio” d.v.s. 

att alltför stor vikt färst vid det verbala språket som kommunikationsform. Om vi ska kunna 

tillmötesgå fler individer måste vi därför lära oss att lyssna mer med alla våra sinnen. Ska vi 

ändå uppehålla oss vid det talade språket finns en uppsjö av handböcker, dokumentationer 

och studier kring samtalsmetodik med barn och unga.23 I dessa kan man genom en generell 

                                                           
23

 Som referenslitteratur för samtalsmetodik med barn och unga används i denna förstudie: Petter Iwarssons 
bok Samtal med barn och unga – Erfarenheter från arbetet på BRIS (2011), Hjälpmedelsinstitutets handbok 
Tala med barn – en introduktion (2006) av Henrik Ingrids, Barbro Johansson och Marianne Karlssons antologi 
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översikt se några centrala faktorer som kan fungera som hjälpredskap eller förhållningssätt 

för vuxna som vill lyssna på vad barn och unga har att säga: 

- Bemötande > Ett respektfullt bemötande är en förutsättning för att samtal ska kunna 

äga rum. Bemötandet kan handla om att skapa en trygg atmosfär där barnet/den 

unga känner sig välkommen och fri att uttrycka sin mening. Det kan handla om att 

uppfatta signaler hos individen och att anpassa sig efter dessa. Ett respektfullt 

bemötande kan också handla om att en institution eller verksamhet är utrustad med 

informationsskyltar som görs begripliga för en icke-läskunnig att orientera sig eller att 

konkret i en samtalssituation se den som talar i ögonen och att låta barnet/den unga 

tala till punkt utan att avbryta. Bemötandet handlar även om att som vuxen visa sitt 

genuina intresse för det barn/unga har att säga och att inte underskatta barns/ungas 

förmågor (Iwarsson 2011; Johansson/Karlsson 2013; Lansdown 2001).  

- Neutralitet > Att vida en neutral och icke-värderande hållning är en annan viktig 

aspekt av ett aktivt lyssnande. Vi kan som vuxna inte bedöma hur viktig en fråga eller 

ett samtal är för någon annan och bör därför tillgodose barns/ungas behov av att 

komma till tals och bli lyssnade till oavsett om vi själva anser att frågan är viktig eller 

ej (Iwarsson 2011, s 17-18). 

- Bekräftelse > Genom att bekräfta det som uttrycks skapas en grund för ömsesidig 

förståelse. Som vuxen bör man därför tänka på att bekräfta det som sägs med 

adekvata svar och kroppsspråk, men också genom att upprepa det som har sagts. 

- Motivation > En viktig uppgift i samtalet är även att uppmuntra deltagaren och att 

försöka förmedla en känsla av sammanhang. Om barnet/den unga upplever att 

samtalet är begripligt, om det finns en tydlig struktur (eller en känsla av att 

situationen är hanterbar) och om det som avhandlas upplevs som viktigt och 

angeläget ökar även förutsättningarna för att deltagandet ska uppfattas som 

motiverande och meningsfullt (Iwarsson 2011, s 23-24). 

- Tid > Samtalet bör få ta den tid som krävs och man bör som vuxen försöka undvika 

att jäkta på situationen. Det är även viktigt att som vuxen informera om tidplaner och 

hållramar (Lansdown 2001; Mårtens 2013). 

 Aspekterna här ovan bör ses som allmän vägledning i mötet med barn och unga och är 

några få bland många exempel på faktorer som påverkar kommunikation och samtal mellan 

vuxna och barn/unga. Om verbala och icke-verbala lyssningstekniker skriver även Tom Eide 

och Hilde Eide i boken Kommunikation i praktiken – relationer, samspel och etik inom socialt 

arbete, vård och omsorg (2010). Boken visar en modell över hur aktivt lyssnande kan delas in 

i två underkategorier (ickeverbalt samt verbalt) och ett flertal deltekniker. Bilden visar på 
                                                                                                                                                                                     
Att involvera barn i forskning och utveckling (2013), UNICEF’s handledning för att involvera barn i demokratiska 
delaktighetsprojekt Promoting Children’s Participation in Democratic Decision Making (2001) av Gerison 
Lansdown samt Nu vill jag prata!- Barns röster i barnkulturen (2013) som är en artikelsamling och 
dokumentation från 2012 års barnkultursymposium vid Centrum för barnkulturforskning på Stockholms 
universitet där Karin Helander står som redaktör. I texten som följer lyfts några gemensamma och 
återkommande aspekter som påtalas i flera av texterna.  
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komplexiteten i kommunikation och lyssnande som metod. Till den ickeverbala 

kommunikationen hör ansiktsuttryck, kroppsspråk, ögonkontakt, röstklang och tystnad. Det 

verbala lyssnandet handlar istället om vilka frågor som ställs, om att spegla känslor, upprepa 

nyckelord, sammanfatta och omformulera det som har sagts, men också om pauser och 

tempo (Eide/Eide 2010, s 22). 

Höringmetoden (från engelskans ”hearings”) är en framgångsrik metod och 

lyssnandestrategi som används inom diverse organisationer som arbetar med barn och unga. 

Metoden är en form av workshop som i korthet går ut på att barnen är experter på sin egen 

situation. Den bygger på att barnen berättar om sina erfarenheter, definierar problem och 

presenterar förslag på lösningar och förbättringar. De vuxnas roll är att möjliggöra samtalet 

och lyssna, utan att värdera, döma eller lägga orden i mun på de unga deltagarna (metoden 

används bl.a. av den norska organisationen www.forandringsfabrikken.no). 

En stor samlad erfarenhet kring samtal med barn finns även hos Bris (Barnens Rätt i 

Samhället). Bris har sedan 1971 verkat som en oberoende förening med ett tydligt fokus att 

lyssna till barns berättelser. Lyssnande resurser inom Bris verksamhet finns via Barnens 

Hjälptelefon, BRIS-mejlen samt BRIS Vuxentelefon. Till våren 2014 startar högskolekursen 

”Samtal med barn och ungdomar” (7,5 högskolepoäng) vid Uppdragsutbildningsenheten vid 

Ersta Sköndals högskola (www.esh.se). Utbildningen sker i samverkan med BRIS-akademin. 

En röd tråd i utbildningen är begreppen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

samtal med barn. Etablerandet av denna högskolekurs säger något om vår tids syn på barn 

och ungdomar som samhällsmedborgare och visar på behovet av fördjupade kunskaper om 

lyssnandet som metod. 

Avslutningsvis bör det även nämnas att ”peer-to-peer”-samtal, d.v.s. samtal mellan barn och 

unga själva är en viktig utgångspunkt som lyssnandestrategi. Sådana samtal skulle även 

kunna kallas för spontana samtal eller icke-styrda samtal barn/ungdomar emellan. Den 

purfärska skriften Konsten att vara på riktigt (2013) av Sofia Lindström, doktorand på Tema 

Kultur och Samhälle vid Linköpings universitet, pekar på värdet av vardagliga och spontana 

samtal mellan ungdomar, där tillit och prestationslöshet framstår som fundamentala 

utgångspunkter för ett kreativt skapande. Enligt Lindström finns det ett stort behov av unga 

s.k. frizoner,24 i avskildhet från vuxenkontroll där talet inte blir en prestation som bedöms av 

någon utomstående.   

 

  

                                                           
24

 Begreppet frizon är hämtat från ungdomskulturforskningen och ställs ofta som kontrast till begreppet 
normzon. Det senare kännetecknas främst av skolan och/eller sammanhang där unga bedöms eller betygsätts 
av vuxna. Några kriterier för en frizon är: minskad eller avsaknad av vuxenkontroll, att det inte behöver finnas 
något färdigt mål eller syfte med det som avhandlas/utförs samt att det finns en flexibilitet och öppenhet för 
det oväntade och spontana (Lindström 2013).   
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Representation och urval 

I lyssnandet och i alla sammanhang där barn och unga görs delaktiga är det även viktigt att 

problematisera representationen, d.v.s. vilka som faktiskt görs delaktiga och får komma till 

tals. Man bör som vuxen ställa sig frågor som: Vem är barnet/den unga? Kan en individ 

representera någon utöver sig själv? Är de delaktiga unga tillräckligt ”pålästa” inom sitt fält, 

eller varför ser urvalet ut som det gör? I de fall då lärare, föräldrar och andra mellanhänder 

påverkar urvalsgruppen är det även lämpligt att ställa sig frågan om det är de verbalt 

starkaste barnen/ungdomarna som lyfts fram och vad detta i så fall får för konsekvenser för 

det som ska avhandlas? 

Representation och urval innebär ett hänsynstagande inom en mängd områden. Det kan 

handla om social klass, etnicitet, sociokulturell bakgrund, fysiska och psykiska 

förutsättningar, genus, ålder etc. Hur får ”alla sorters unga” chans att faktiskt representera 

sig själva? Det handlar om att bli bemött som expert inom sitt eget område. Om att bli tagen 

på allvar och med respekt. 

I diskussionen om representation kan man med fördel använda sig av Foucaults 

governmentalitetsbegrepp25 och knyta an till John Dewys idé om att finna demokratiska 

möjligheter genom att ringa in gemensamma nämnare i det offentliga, varför det blir viktigt 

att höra många skilda röster. Man skulle då även kunna lyfta frågan om s.k. agonism och 

demokratisk pluralism.26 I en artikel från projektet Malmö Living Labs vid Malmö högskola 

visar textförfattarna hur man arbetat med deltagande design (participatory design) i 

marginaliserade sociala rörelser. Artikeln lyfter tre konkreta exempel och projekt som 

genomförts i Malmö sedan 2007 och pekar på intressanta frågeställningar kring oliktänkande 

och kontroverser inom utvecklingsarbete och deltagande design. Ett av exemplen beskriver 

ett explorativt samarbete med gräsrotskollektivet RGRA (The Voice and Face of the Street) 

där IT-media och hiphop-kultur utforskades som kommunikationsredskap på offentliga 

platser (såväl i cybervärlden som i den lokala miljön). Samarbetet väckte frågor om 

rollfördelning och vinstintresse i mötet mellan ungdomar, företag och forskare. Det väckte 

även etiska frågor kring framställningen av marginaliserade förortsområden och dess 

invånare. Det andra exemplet i artikeln visar hur skilda förhållningssätt (individuella kontra 

kollektiva) inom till synes likartade projekt som arbetar för kvinnors rättigheter i förorten 

Rosengård skapar kontroverser mellan grupper. Agonismen blir tydlig och kräver acceptans 

och kompromisslösningar för fortsatt utveckling. Exemplet visar även hur ekonomisk 

ersättning kan få svåra sociala konsekvenser för en grupp kvinnor som härstamar från 
                                                           
25

 Det i rapporten tidigare nämnda. 
26

 Begreppet ”agonism” (eller agonistic democracy) hänvisar till Chantal Mouffes diskussion i boken The 
democratic paradox (2000) där hon, enligt textförfattarens tolkning, hävdar att meningsskiljaktigheter och 
konflikter är en viktig grundsten inom demokratin och att man därför bör eftersträva erkännande av 
meningsskiljaktigheter och legitimera oliktänkande genom pluralism snarare än att försöka eftersträva någon 
slags ”absolut demokrati” eller konsensus. En utmaning är att försöka förflytta fokus från själva rivaliseringen i 
en konflikt till att se konflikten som en konstruktiv kontrovers mellan individer som de facto strävar mot skilda 
mål men som samtidigt erkänner och respekterar varandras olikhet.  
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patriarkala traditioner. I det tredje exemplet utforskas ett projekt med sociala inkubatorer, 

varpå man stötte på kontroverser kring äganderätten av specifika frågor 

(Björgvinsson/Ehn/Hillgren 2012). En återkommande problematik i samtliga av artikelns tre 

projekt är just frågan om representation. Artikelförfattarna redogör löpande för sina 

resonemang kring frågan om vem som bör delta och varför, vilket ger en fördjupad 

förståelse för komplexiteten i varje enskild urvalsprocess.  

För att ge ytterligare exempel på arbete med representation i delaktighetsprojekt finns det 

aktuella projekt och verksamheter som syftar till att synliggöra barn och unga som av olika 

anledningar har förhinder att föra fram sin egen talan eller som i många 

inflytandesammanhang ofta glöms bort. Ett sådant exempel är Handikappförbundens 

projekt ”Delaktiga barn och unga” som finansieras av Arvsfonden och leds av projektledaren 

Ann-Marie Stenhammar (http://www.hso.se/Projektsida/Delaktiga-barn-och-unga-

startsida/). Projektet har bl.a. bidragit till att skapa kvalitetssäkrande barn- och 

ungdomsexpertgrupper där barn och unga själva uttalar sig om sin egen situation. Projektet 

erbjuder även material i form av en nedladdningsbar enkät till personal i verksamheter som 

samarbetar med Delaktiga barn och unga. Via hemsidan kan man även få del av en 

sammanställning kring hur barn och unga själva funderar kring delaktighet inom vården. 

Även Arvsfondprojektet En stärkt röst som startade år 2011 syftar till att öka 

samhällsinflytandet för unga med funktionsnedsättning. Under våren 2013 tog projektet 

fram en slogan som lyder: ”Jag är inte jobbig – jag är viktig!”. Kraftfulla ord som grundar sig i 

det bemötande många av medlemmarna erfar ute i samhället då de kräver sina rättigheter 

(www.enstarktrost.se). 

Bland insatser inom Göteborg som avser att öka inflytande och delaktighet för unga med 

funktionshinder kan bl a nämnas Passalen - Fritid för alla (www.passalen.se). Likaså det 

tidigare arvsfondsprojektet Utopia (www.utopia.se), som efter avslutad projektperiod 

fortsätter att drivas i föreningsform. Utopia verkar för att främja möjligheten för alla att 

utöva kultur på lika villkor och vill även påverka attityder kring allas delaktighet i samhället. 

2012 sammanfattade Utopia en handbok i hur man kan göra kulturen mer tillgänglig för 

alla.27 En skrift med flera tänkvärda tips. 

En nyligen utgiven lägesrapport av Handisam, Hur är läget 2013?, visar dock en mörk bild av 

ungt inflytande i samhället för barn och unga med olika typer av funktionsnedsättning. En 

sammanfattning av lägesrapporten beskriver: 

För att politiken ska ge tydliga och märkbara förbättringar i vardagen för 

personer med funktionsnedsättning krävs fler insatser i hela samhället. Inom 

nyckelområden som utbildning, arbetsmarknad och tillgänglighet behöver 

åtgärderna intensifieras ytterligare och nya insatser genomföras. Genom ett 

                                                           
27

 Skriften heter Utopia – såhär funkar det och kan laddas ner under följande länk: http://utopias.se/wp-
content/uploads/2013/05/HANDBOK_utopia_orginal_2012.pdf 

http://www.hso.se/Projektsida/Delaktiga-barn-och-unga-startsida/
http://www.hso.se/Projektsida/Delaktiga-barn-och-unga-startsida/
http://www.enstarktrost.se/
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stödjande och tillgängligt skolsystem byggs en grund för att barn och unga med 

funktionsnedsättning ska komma bättre rustade in på arbetsmarknaden. Med 

arbetsplatser som är öppna för alla ökar både produktivitet och delaktighet. 

Förbättrad tillgänglighet ökar förutsättningarna för delaktighet generellt. 

    (www.handisam.se) 

 

DET POLITISKA PERSPEKTIVET 

I detta avsnitt görs en kartläggning över hur inflytandefrågor för barn och unga struktureras 

politiskt. Som bakgrund och inledning till kapitlet vill textförfattaren uppmärksamma läsaren 

på mer övergripande politiska förändringar som ligger till grund för hur barn- och 

ungdomsfrågor hanteras i dag.   

 

Kvinnor&barn - kvinnor och barn 

 

Det dröjde till år 1921 innan kvinnor fick rösträtt i Sverige. På mindre än hundra år har vi 

kunnat följa en dramatisk förändring kring synen på delat samhällsansvar och 

jämställdhetsarbete. Dessförinnan tenderade man att likställa och blanda samman kvinnors 

intressen med barns intressen. I analyser av dåtidens västerländska samhällen talar man om 

”infantilisering av kvinnor” och ”feminisering av barndom” som en beroenderelation, vilken 

resulterade i att ”kvinnor och barn” framstod som hjälplösa och underordnade män 

(Burman/Stacy 2010; Sundhall 2012). Kvinnans frigörelseprojekt under det senaste seklet har 

generellt uteslutit ”barnfrågan” till förmån för en strävan mot jämställdhet mellan vuxna 

kvinnor och män (Alanen 1992). Vi lever fortfarande i en traditionell förvaltningsmässig 

ordning. Än idag finns det gott om exempel på att kvinnor och barn gärna sammanfogas till 

en symbiotisk enhet. Kanske allra främst inom institutioner och verksamhetsområden som 

rör omvårdnad och barnomsorg. Detta trots att andelen förvärvsarbetande kvinnor stadigt 

har ökat sedan 1960- och 70-talens reformer och jämställdhetssträvanden28 som bidrog till 

att underlätta för kvinnor att överge husmodersrollen för att istället bidra till familjens 

gemensamma barnomsorg. 

 

                                                           
28

 Bland dessa kan nämnas: 1962 års lag om allmän 9-årig grundskola, lagen om allmän försäkring och 
nattarbetsförbudet inom industrin, 1964 års godkännande av p-piller i Sverige, 1965 års lag om att mannen kan 
straffas för våldtäkt på sin fru, 1971 års införande av särbeskattning för äkta makar vilket bidrog till att det blev 
mer lönsamt för kvinnor att ta arbete, 1974 års föräldraförsäkring som innebar att kvinnor och män skulle dela 
på arbetet med hem och barn, 1974 års abortlag, den första nationella handlingsplanen för jämställdhet Steg 
på väg (SOU 1979:56), bildandet av kvinnorörelser som exempelvis Grupp 8 och Stödstrumporna och 
etableringen av kvinnoforskning (som nu kallas genusforskning) inom akademin. (uppgifter hämtade från 
www.lagen.nu samt ur Gunilla Sterners skrift Kvinnorum – historia från vikingatid till nutid, Länsstyrelsen i 
Stockholms län (2011)) 
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Ska barn ha rösträtt? 

I dag, år 2013, kan man dock se en betydligt mer barncentrerad politik. Ett exempel på detta 

är att det för närvarande pågår en diskussion om rösträtt för barn. Skolval har praktiserats i 

många av landets skolor sedan decennier tillbaka, men nu är det alltså tal om att låta barn få 

en riktig röst som faktiskt räknas i de allmänna valen. Idén om barns rösträtt har förts fram 

inom akademin av statsvetare och historiker (bl.a. i: Gustafsson 2001; Olsson 2003). Rädda 

barnens ungdomsförbund driver frågan om rösträtt från 16 års ålder (www.rbuf.se; 

Lindgren/Thiringar, Sydsvenskan, 2012-11-03) och det finns även politiker som driver frågan 

om avskaffad rösträttsålder. Benjamin Juhlin och Hanna Lidström, språkrör för Grön Ungdom 

i Stockholmsregionen, verkar för opinionsbildning i frågan (Juhlin/Lidström, SvD, 2012-05-23; 

Juhlin/Lidström, SvD, 2012-05-29). Andra politiker hävdar att rösträtt för barn skulle riskera 

att rasera demokratin i landet (Sigfrid, SvD, 2012-05-27). I en debattartikel i Dagens Nyheter 

förra året kom en uppmaning från en grupp barnläkare som hävdar att: 

 

Demokrati är ett radikalt statskick som innebär att varje medborgare ska ha 

rätt att få sin röst hörd. Ombudsröstning är inget nytt i vårt land och man kan 

inte reflexmässigt avfärda tanken att också barn ska ha rätt till politisk makt. 

Det gäller två miljoner människor som vi alla vet är vår framtid. Vi kan inte 

längre blunda för att alltför många av våra barn och unga mår mycket dåligt 

eller tidigt stängs ute från arbetslivet efter otillräcklig hjälp i skolan. 

Diskussionen handlar då mest om hur sann statistiken är. Det är en brist i vår 

demokrati att två miljoner medborgare saknar politisk makt och att deras 

behov därmed faktiskt inte tas på allvar. 

 

(Blennow/ Dahlquist/Eckerberg/Hedman/Lagerkvist/Lagercrantz/Janson, DN, 2012-03-29) 

 

Artikelförfattarna blickar tillbaka och menar att reaktionära röster kring idén om slopad 

rösträttsålder kan ses som en historisk upprepning. För mindre än hundra år sedan var det 

för många: ”lika galet att tänka sig att kvinnor skulle omfattas av den demokratiska 

rättigheten att utöva politisk makt” (ibid.). Barnläkarföreningen engagerar sig i frågan och 

har sammanställt en rad argument för slopad rösträttsålder under följande länk: 

www.eckerberg.se/be/rostratt_diskussion.htm.  

 

Även internationellt diskuteras frågan om sänkt rösträttsålder. Den 18 september 2014 hålls 

en folkomröstning i Skottland om möjlig självständighet för landet. Både den brittiska och 

den skotska regeringen har sagt att man kommer att respektera resultatet av 

folkomröstningen. Unikt för detta val är att skotska parlamentet för första gången i brittisk 

historia har beslutat att sänka åldern för att rösta i ett politiskt val till 16 år.  

http://www.rbuf.se/
http://www.eckerberg.se/be/rostratt_diskussion.htm
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Enligt BBC och tidningen The Independent (Rajan 2013-08-19; McCudden 2013-10-14) har 

två politiska partier, the Labour Party och the Liberal Democrats, signalerat ett önskemål om 

att även sänka röståldern till 16 år i kommande brittiska nationella val. Detta för att stärka 

känslan av medborgarskap och att tidigt engagera unga i demokratiska processer.   

 

I kyrkovalet får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan rösta såvida de, senast på valdagen, 

fyllt 16 år. Valet gäller kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet. 

Valdeltagandet 2013 visade på en liten ökning med 0,9% från föregående val till 12,7%. 

Kyrkovalet fick stor uppmärksamhet i sociala medier, främst genom unga som uppmanade 

sina vänner att rösta för att motverka främlingsfientlighet. Det har diskuterats flitigt i media 

huruvida en stor del av framgången för Vänstern samt Miljöpartister i Svenska kyrkan hänger 

ihop med att de lyckades mobilisera många unga att gå och rösta mot Sverigedemokraterna. 

Det kvarstår att se om sänkt rösträttsålder blir en valfråga inför 2014 års allmänna val. 

 

 

Barnpolitik och ungdomspolitik 

För att ta tempen på det dagsaktuella politiska läget har textförfattaren granskat en rad 

propositioner och politiska uppdrag, men även studerat konkreta åtgärder på myndighets-, 

landstings- och kommunal nivå. 

Inom svensk politik väljer man att hantera barn- och ungdomspolitiska frågor genom en 

kategorisk uppdelning i s.k. ”barnpolitik” samt ”ungdomspolitik”. Barnpolitiken skrivs ofta 

fram som synonym med FN:s konvention om barnets rättigheter, familjerätt och 

familjepolitiska frågor, medan definitionen av ungdomspolitik fokuserar på målgruppen unga 

mellan 13-25 år (www.regeringen.se). Det senaste decenniet har man kunnat se en tydligare 

strävan mot att försöka samordna och överblicka de politiska insatser som görs nationellt 

inom barn- och ungdomspolitiken. Nitton av Sveriges statliga myndigheter29 ingår i 

Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor, vars uppgift är att verka för identifiering 

och samordning av insatser för barn och ungdomar.  Ungdomsstyrelsen är sedan 2012 

ordförande i detta nätverk.  

I utredningen Barnpolitikens myndighetsstruktur och styrning (SOU 2007:15) framgår det att 

man i barnpolitiska frågor anser sig vara hjälpt av att dela in området i ”den lilla 

barnpolitiken” respektive ”den stora barnpolitiken”. Den förstnämnda kategorin avser 

organisation, styrmedel och resurser som direkt rör barnpolitiken, medan ”den stora 

barnpolitiken” står för organisation, styrmedel och resurser inom andra politikområden men 

som rör barns och ungas rättigheter och det arbete som bidrar till att öka 

                                                           
29

 Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Datainspektionen, Finansinspektionen, Försäkringskassan, 
Handisam, Konsumentverket, Kronofogden, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen, 
Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens kulturråd, Statens medieråd, 
Statistiska centralbyrån, Ungdomsstyrelsen och Valmyndigheten ingår i nätverket. Utöver dessa myndigheter 
lämnar ytterligare fyra myndigheter underlag till Ungdomsstyrelsens årliga rapport Ung idag. 

http://www.regeringen.se/
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barnkonventionens genomslag. Den stora barnpolitiken täcker in såväl myndigheter som 

landsting och kommuner. För att ta del av satsningar på barn inom den stora barnpolitiken 

måste man studera effekten av makroekonomiska satsningar inom spridda politikområden. 

Barnpolitik bör alltså ses som ett sektorsövergripande politikområde vars främsta syfte är att 

stödja, driva på och bevaka arbetet med genomförandet av barnkonventionen. Eftersom att 

Sverige har ratificerat barnkonventionen30 likställs barnpolitiken ofta med FN:s 

barnkonvention. Med begreppen ”lilla” och ”stora” barnpolitiken tror man sig bättre kunna 

klargöra relationen mellan de spridda insatser och styrmedel som verkar för att förverkliga 

barnkonventionen (ibid.).  

 

Barnombudsmannen 

Sedan 1993 fungerar Barnombudsmannen som en statlig myndighet med uppdrag att verka 

för barns och ungas rättigheter och intressen. Barnombudsmannen (BO) fungerar både som 

en myndighet och som ombudsman och har genom årens lopp fått ökat politiskt inflytande. 

2002 ändrades exempelvis uppdraget med en lagändring som förstärkte BO:s mandat och 

befogenheter. De beslut om BO:s uppgifter som tidigare reglerats av regeringen fattas 

numera istället av riksdagen och BO har i dag även befogenhet att själva uppmana enskilda 

myndigheter, kommuner och landsting att lämna in uppgifter om sitt arbete med 

barnkonventionen (www.barnombudsmannen.se; SOU 2007:15).  

Trots att BO i dag är en väletablerad myndighet som i två decennier har arbetat med det 

nationella uppdraget att verka för att barnkonventionen efterlevs, framstår det fortfarande 

som att det finns en viss oklarhet i BO:s faktiska roll och inflytande. Problematiken bottnar i 

att BO har en tudelad roll som både ombudsman och myndighet. Ombudsmannarollen anses 

vara svår att definiera i förhållande till att BO också är en myndighet. Då FN konventionen 

ännu inte gäller som svensk lag har BO ingen konkret möjlighet att med lagstadgat stöd gå in 

i enskilda ärenden och företräda en individ i enskilda ärenden. På så vis skiljer sig BO från 

ombudsmännen inom diskrimineringsområdet. Detta medför att det framstår som otydligt 

och i viss mån även vilseledande att BO ska fungera som ombudsman och inte endast som 

en myndighet (www.barnombudsmannen.se; SOU 2007:15). 

Specifikt gällande inflytandefrågor har BO utarbetat det läsvärda faktabladet sammanställt 

”Barns och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting” som går att ladda ner via 

webbsidan (www.barnombudsmannen.se). Faktabladet presenterar olika former av ungt 

inflytande i s.k. forum, ungdomsråd, parlament, rådslag och ombud. 

Även om BO främst förknippas med statliga uppdrag, finns det varianter av barnombudsmän 

även lokalt i kommuner. I Uppsala har man valt att inrätta en lokal barnombudsman, BOIU, i 

form av en ideell förening som arbetar för att förverkliga barnkonventionen i hela Uppsala 

                                                           
30

 Sverige ratificerade barnkonventionen genom ett enhälligt riksdagsbeslut den 21 juni 1990. 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
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län. BOIU har funnits sedan 1988 och samverkar med barn, unga, vårdnadshavare, politiker, 

tjänstemän och skilda verksamheter som berör barn inom samtliga av länets kommuner 

(www.boiu.se).  

 

Barns och ungas inflytande i politiken 

I jämförelse med barnpolitiken31 skulle man kunna hävda att ungdomspolitiken som kategori 

framstår som ett mer renodlat politikområde. Ålderskategorin ”ungdom” utgör ett eget 

politikområde som inom stadsbudgeten har ett eget anslag. Till ungdomspolitiken hör 

myndigheten Ungdomsstyrelsen vars uppgift är att samla och sprida kunskap om 

ungdomspolitik samt om politiken för det civila samhället. Ungdomsstyrelsen verkar för att 

sprida och utveckla ungdomsperspektivet i andra myndigheters verksamheter. Den fungerar 

även som ett stöd för kommunernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik, samt tar 

fram kunskap om ungas levnadsvillkor inom ett antal områden. Ungdomsstyrelsen är även 

den myndighet som ansvarar för den ideella sektorn (det civila samhället) och sprider 

kunskap om dess utveckling och villkor.  

Ungdomsstyrelsen arbetar för närvarande med regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till 

indikatorer för att följa upp ungas levnadsvillkor,32 och är ett led i remissen En ny 

ungdomspolitik. Den kommande propositionen kommer att innehålla ett ramverk för att 

förändra delar i den nuvarande ungdomspolitiken och kommer även att involvera en ny 

handlingsplan och förslag till konkreta åtgärder inom ungdomspolitiken. Den nuvarande 

ungdomspolitiken arbetar övergripande utifrån två målsättningar; att alla ungdomar ska ha 

verklig tillgång till välfärd samt att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande.33  

Ett av ungdomspolitikens fem huvudmål är inflytande och representation. I 

Ungdomsstyrelsen årsrapport Ung idag 2013 kan man läsa att ungas intresse för politik och 

samhällsfrågor har varit relativt stabilt under perioden 2004-2012. 40 procent av de unga 

uppger att de har intresse av att påverka lokalt, men endast 17 procent upplever att de har 

stora möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare. Ung idag visar även att endast 3,9 

procent av de unga i åldrarna 16-25 år är medlemmar i en politisk organisation. Siffran har 

                                                           
31

 I de styrdokument som diskuterar barnpolitiken, och som denna rapport grundar sig på, framstår 
barnpolitiken som ett område med relativt ”luddiga” konturer. Det finns en tendens till att sätta likhetstecken 
mellan barnpolitik och familjepolitik. Detta medför att kategorin barn också involverar vuxna vårdnadshavare, 
varför barnpolitiken framstår som mer ålderskomplex och sektorsövergripande (med spridda insatser inom 
många skilda områden) i jämförelse med ungdomspolitiken.  
32

 Föreslagna indikatorer ska bidra till förbättrade möjligheter till jämförelser mellan kommuner och landsting, 
men de ska även kunna användas i det ungdomspolitiska EU-samarbetet. 
33

 Den nya propositionen kommer att föreslå förändringar dels i den övergripande målformuleringen, där man 
tydligare än idag vill betona ”ungas utveckling mot självständiga individer”, dels vill man även skapa utrymme 
för strukturella förändringar. Man eftersträvar bl.a. ett tydligare ungdomsperspektiv, ökad samordning och 
uppföljning av ungdomsorganisationers arbete samt ökade samarbeten mellan ungdomsorganisationer och 
kommuner och landsting. Man vill även utveckla samverkansformerna med näringslivet. Remisstiden för de nya 
förslagen var fram till den 18 oktober 2013 (www.regeringen.se). 

http://www.boiu.se/
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varit oförändrad de senaste tio åren. Ser man istället till politiska aktiviteter via internet visar 

det sig att 50 procent av de unga i åldrarna 16-25 har varit aktiva i att visa sin åsikt i en 

samhällsfråga (www.ungdomsstyrelsen.se). Det ska i sammanhanget dock nämnas att det 

allmänna medlemstalet halverades mellan åren 1980 och 2000 (Vogel/Amnå 2003, s 100). 

Det finns således en allmän samhällelig tendens till minskat aktivt partipolitiskt deltagande 

som berör fler än medborgarkategorin unga. En annan intressant iakttagelse då man 

studerar Statistiska centralbyråns sammanställda statistik över politiska organisationer är att 

unga kvinnor 16 - 24 år i högre grad tenderar att vara medlemmar i politiska organisationer 

än kvinnor i åldern 25 - 44 år. Statistiken visar även att det finns en underrepresentation 

inom flera befolkningsgrupper samt att avhoppen från politiska förtroendeuppdrag följer 

samma kurva då man jämför unga och äldre över tid (ibid.).  

I regeringens proposition 2007/08:111 Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter 

redogör regeringen för de prioriterade ”barnpolitiska” områden som man kommer att satsa 

på under de närmsta åren. I propositionen föreslås ett förstärkt strategiskt arbete för att 

barnkonventionen ska få ökat genomslag i samhället. Följande områden anses av regeringen 

vara särskilt viktiga: 

 Det pågående förnyelsearbetet av svenska skolan 

 Det strategiska arbetet med att genomföra barnkonventionen. Med syftet att 

förbättra tillämpningen av barnkonventionen föreslås förstärkt uppföljning, 

samordning och kompetensutveckling inom detta område. 

 Föräldraskapsstödet som innefattar stöd- och utbildningsinsatser för barn och 

föräldrar i olika åldrar samt med olika förutsättningar och behov. 

 Bekämpningen av våld mot barn. Tillsätta åtgärder för att bekämpa alla former av 

våld mot barn. 

 Främjandet av barns psykiska hälsa. Innefattar åtgärdsinsatser för att förebygga 

psykisk ohälsa hos barn. 

I propositionen lyfts vikten av att lyssna på barn och unga: ”För att barnkonventionen ska få 

ökat genomslag i samhället och för att nå barn och unga behöver beslutsfattare och 

yrkesverksamma vars arbete rör barn bland annat systematiskt inhämta barns och ungas 

åsikter och ta tillvara deras erfarenheter i frågor som berör dem” (SOU 2007/08:111, s 6). 

Kommunikationsstrategin ”Pejling och dialog – Att sprida strategin för att stärka barnets 

rättigheter i Sverige mellan 2012-2014” (www.regeringen.se). Barnombudsmannen har fått i 

uppdrag av regeringen att stärka barns och ungas röster i kommuner, landsting och 

myndigheter. Pejlinguppdraget är en konkret insats för att sprida och kommunicera en 

strategi för att stärka barns och ungas rättigheter utifrån regeringens proposition 

2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Uppdraget innebär att BO 

tar fram ett förslag till en kommunikationsstrategi med konkreta åtgärder och sedan 

informerar kommuner, landsting och myndigheter om hur de kan använda strategins 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.regeringen.se/


BILAGA 
Ungt inflytande på riktigt – en lägesrapport 

35 

 

principer som ett verktyg för att säkerställa barns och ungas inflytande i frågor som rör dem. 

Idén är att man ska låta barn och unga utifrån sina erfarenheter påverka beslut inom den 

egna verksamheten. De verksamheter som fokuseras i uppdraget är: 

 Socialtjänst 

 Skola 

 Hälso- och sjukvård 

 Rättsväsendet 

Som ett sätt för kommunerna att följa upp pejlinguppdraget har BO även utarbetat ett 

webbaserat uppföljningssystem kallat Max18. Uppföljningssystemet är ett statistikverktyg 

som kartlägger barns levnadsvillkor och möjliggör jämförelser kommuner emellan. Max18 

nås via BO:s websida. Verktyget bygger på information från Statistiska centralbyrån (SCB) 

som levererar data till BO och som därmed står för kvalitetssäkringen av systemet. 

Informationen kommer från Skolverket, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, SCB 

själva, Centralförbundet mot alkohol och narkotika samt Kultur- och Musikskolerådet 

(Larheden, UR Samtiden, 2012 ). Verktyget är i första hand utformat för den vuxne 

användaren som ett uppföljningssystem, men BO har låtit utforma sajten på ett sådant vis 

att även barn själva ska kunna använda den. Utöver ett chattforum för barn och unga, är 

”statistiksnurran” ett sådant exempel. Statistiksnurran innehåller information kring SCB:s 

årliga undersökningar av barns och ungas levnadsförhållanden och fungerar ungefär som en 

enarmad bandit, där användaren själv kan välja i vilken form resultatet ska redovisas. Genom 

att arbeta med visuella verktyg tror sig BO kunna skapa bättre förutsättningar för 

målgruppen barn att orientera sig på websidan och ta till sig av materialet. Under 2013 

lanserades även Max18skolan, ett material som avser att underlätta barnrättsarbetet i 

svenska skolan (www.barnombudsmannen.se/max18/). Max18 är uppbyggt utifrån ett antal 

målområden. Särskilt intressant för denna specifika studie är målområde 5: Delaktighet i 

samhället. Under rubriken definieras två skilda perspektiv på begreppet barn: 

- Barn som kollektiv grupp har rätt till inflytande i frågor som rör dem – verksamheter, 

närmiljö, politiska beslut som påverkar dem, och så vidare. 

- Det enskilda barnet har rätt att få komma till tals och bli respekterad i frågor som 

direkt rör honom eller henne. 

 

Ungas egen organisering 

Som tidigare nämnts i rapporten tenderar ungas medlemskap och aktiva engagemang i 

partipolitik, samt i föreningslivet, att minska över tid. Samtidigt ser vi att individuellt 

engagemang i enskilda politiska frågor ökar, inte minst via sociala medier och den moderna 

digitala tekniken. Det senaste decenniet hör vi allt oftare uttryck för att ”unga inte längre 

organiserar sig” men vad detta står för är mera oklart. Det kan syfta på ungas organisering i 

http://www.barnombudsmannen.se/max18/
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föreningslivet, engagemanget i samhällsfrågor och politik och/eller ideellt arbete. I en 

sammanställning och analys av ungas organisering i föreningslivet mellan åren 1900-2010 

visar en rad forskare och praktiker34 hur ungas organisering generellt och statistiskt har 

förändrats från kollektiva processer till ett mer individorienterat engagemang. En 

framstående problematik i dag, menar textförfattarna, är dock att samhällsengagemang per 

definition fortfarande är starkt förknippat med föreningsstruktur och idén om den 

representativa demokratin35 till sin form. Detta medför att ungas delaktighet och inflytande i 

samhället fortfarande bedöms utifrån om de är medlemmar i en traditionell förening eller i 

andra former av formellt godkända organisationer (Waara/Rüdiger/Svensson 2010). 

Eftersom att den mesta forskningen kring ungas organisering bygger på studier av 

medlemskap i traditionella idéburna organisationer, vet vi i dag inte särskilt mycket om 

organiseringen utanför dessa forum. Textförfattarna pekar på en vanlig konflikt i själva 

grundföreställningen om vad inflytande innebär som riskerar att försvåra det reella unga 

politiska inflytandet: 

Vuxna uppfattar ofta att traditionellt föreningsarbete representerar det mest 

demokratiska sättet att organisera sig på. Genom föreningsarbetet erbjuds 

ungdomar delaktighet, kunskap och erfarenhet de senare har nytta av i sina 

vuxna liv. Föreningen representerar kontinuitet. Om unga väljer att ställa sig 

utanför föreningslivet uppstår en problematisk situation för det etablerade 

demokratiska systemet i och med dess bas i folkrörelserna och kollektivt 

organiserade intressen. Ungdomarnas egen syn på delaktighet ser annorlunda 

ut. De framhåller bristen på mötesplatser, dialogforum och respekt för olikhet 

mellan vuxna/beslutsfattare och unga. När unga ställer krav uppfattar vuxna 

detta som ett ”gnäll” utan realism snarare än uttryck för deras 

samhällsengagemang. Om vuxna förväntar sig att samhällsengagemanget 

uttrycks på ett visst sätt, och bara på det sättet, kommer unga förbli osynliga. 

   (Waara/Rüdiger/Svensson 2010, s 25) 

Att som vuxen låsa sig vid föreningsformen som definition av, och uttryck för, samhälleligt 

inflytande medför således en maktobalans där unga tvingas anamma det gängse synsättet. 

Risken blir att unga tvingas kompromissa med sin egen definition och att möjliggörandet av 

ungt inflytande på så vis blir ett ansvarsområde för de unga själva. Det sätt på vilka många 

unga väljer att organisera sitt politiska engagemang i dag, d.v.s. kring enskilda sakfrågor eller 

                                                           
34 Rapporten ”Ungas organisering över tid – unga för sig själva eller tillsammans med vuxna?” (2010) är 

skriven av: Peter Waara, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, Jytte Rüdiger, f.d. 

projektledare vid Astrid Lindgrens Hembygd och numera projekt- och verksamhetsutvecklare i forskarnätverket 

Doing Rural, samt Lotta Svensson, fil dr i sociologi vid Uppsala universitet och FoU Söderhamn. 

35
 Den representativa demokratin beskriver det politiska system där medborgarna väljer representanter som 

får förtroendet att fatta beslut inom skilda politiska nivåer: kommun, landsting och stat 
(www.regeringen.se/content/1/c4/12/57/1055bcda.pdf; www.riksdagen.se). 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/57/1055bcda.pdf
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intresseområden (snarare än den traditionella idéburna organisationsformen där kollektivet 

och lojaliteten gentemot gruppen och dess gemensamma ideal stod i centrum), innebär på 

gott och ont en större vuxenfrånvaro. De positiva effekterna av den moderna 

ungdomsorganiseringen är ökad autonomi, ökade möjligheter att skapa frizoner36 som också 

ökar valfriheten och flexibiliteten för ungdomar. En negativ konsekvens av dagens mer 

informella politiska organisering bland unga är att avsaknaden av vuxna minskar kunskapen 

om den regerande strukturen för politiskt arbete, vilket i förlängningen också ger minskad 

legitimitet till det arbete som utförs. Ytterligare en dimension som riskerar att gå förlorad i 

och med avsaknaden av vuxna är kontinuitet och återväxt inom det rådande systemet (ibid.). 

Med detta sagt vill textförfattaren poängtera att resonemanget ovan bygger på grova 

generaliseringar och tendenser. Trots allt bedrivs en rad projekt, organisationer och 

föreningsverksamhet där barn och unga samverkar med vuxna kring en mängd 

samhällsfrågor. 

 

Kulturpolitiska förändringar mot ett tydligare barnperspektiv 

Kulturpolitiskt har man det senaste åren genomfört konkreta åtgärder att försöka förtydliga 

och fördjupa det s.k. barnperspektivet. Våren 2006 överlämnade Aktionsgruppen för 

barnkultur ett omfattande betänkande, Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi 

barnkulturen (SOU 2006:45), till den dåvarande regeringen. Betänkandet gav en uppsjö 

förslag på förändringar och nya samverkansformer mellan skola, kulturliv och det civila 

samhället. Vissa idéer har omsatts i praktiken medan många fortfarande ligger vilande i 

detta sju år gamla dokument. Några konkreta förändringar är att de nationella 

kulturpolitiska målen reviderats. De nya målen anger att man särskilt bör uppmärksamma 

barns och ungas rätt till kultur. Sedan 2007 anges i styrdokument att alla statliga 

kulturinstitutioner bör integrera ett barnperspektiv i sina verksamheter 

(www.regeringen.se/sb/d/13164). Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur, 

uppmärksammade starkt barns och ungas rätt till kultur. Propositionen bidrog i sin tur till att 

26 svenska kulturmyndigheter och institutioner fick i uppdrag att utarbeta barn- och 

ungdomsstrategier i sina verksamheter som ska gälla under perioden 2012-2014.   

Skapande skola är en annan betydelsefull kulturpolitisk satsning. I ansökningspresentationen 

till Skapande skola-bidrag finns det tydliga direktiv som säger att barn ska vara delaktiga från 

handlingsplan och ansökningsförfarande, i planering av projekt samt i uppföljning och 

utvärdering av projekten. Kulturrådet uppger att: ”Delaktighet innebär att man gemensamt 

diskuterar fram ett förslag där även elevernas röst finns med såväl i förberedelser som i 

genomförande och uppföljning av insatserna. Det behöver dock inte betyda att eleverna fritt 

får välja vilken konstform de ska arbeta med.” (Kulturrådet information, s 3). En uppföljning 

av Skapande skola visar stora brister bland skolorna då det gäller att involvera barn i 

                                                           
36

 Se not nr 24 i texten. 
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handlingsplaner och planering av projekt, men att barnen i högre grad görs delaktiga i själva 

genomförandet av projekten. Inflytandet sker främst via klassråd, elevråd och/eller 

fokusgrupper. Uppföljningen visar även att många lärare upplever att de behöver tydligare 

verktyg för hur de ska arbeta med elevinflytande för att kunna utöka delaktigheten 

ytterligare (Kulturrådet 2012:2). 

 

Goda exempel 

Det finns en rad påbörjade, pågående och även avslutade projekt och politiska insatser som 

belyst eller belyser frågan om ungt inflytande inom politiken. Exemplen nedan är ett axplock 

av såväl internationella och nationella som lokala projekt. Listan kan således göras betydligt 

längre än vad som ryms inom ramen för denna bilaga. 

 

På nationell och internationell nivå: 

På nationell och internationell nivå finns det flera ideella organisationer som arbetar 

barnpolitiskt med demokratifrågor. Några av dessa har nämnts tidigare i texten. Exempelvis 

Riksförbundet Unga Örnars verksamhet som har en tydligt demokratifostrande struktur med 

ambitionen att både utgå från barns och ungas egna initiativ och idéer samt fostra framtida 

demokratiska medborgare genom en tydlig föreningsstruktur med årsstämmor, styrelse och 

lokala ombud. Unga örnar har även internationell samverkan med paraplyorganisationen 

IFM-SEI (International Falcon Movement – Socialist Educational International) vars devis är 

att arbeta med barndemokrati av barn och unga, för barn och unga.37 Här nedan kommer 

ytterligare några verksamheter och organisationer att nämnas.    

 

Ungdomsstyrelsens projekt och publikationer 

Internationellt och på EU-nivå förs dialogen om ungt inflytande främst genom 

ungdomsstyrelsen. För att främja ungas demokratiarbete över och mellan nationsgränser är 

det möjligt att söka bidrag för internationella demokratiprojekt. Offentliga aktörer, 

kommuner, nationella myndigheter, ideella föreningar/organisationer eller informella 

grupper har möjlighet att söka bidragen. Projekten bör involvera ungdomar mellan 13-30 år 

och det finns ett krav på att minst två EU-länder medverkar. Bidragen går specifikt till att: 

”utveckla och sprida goda exempel för ungdomars delaktighet”. Prioriterade projekt är även 

sådana som bygger på: ” samråd med ungdomar för att ta reda på deras behov för att 

medverka i det demokratiska systemet” (www.ungdomsstyrelsen.se). Det är även möjligt för 

ungdomar mellan 15-30 år att själva söka bidrag med syftet att utveckla internationellt 

                                                           
37

 För vidare läsning om Unga Örnar och IFM-SEI hänvisas läsaren till www.ungaornar.se samt www.ifm-sei.org.  

http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.ungaornar.se/
http://www.ifm-sei.org/


BILAGA 
Ungt inflytande på riktigt – en lägesrapport 

39 

 

demokratiarbete bland unga genom exempelvis Ungdomsinitiativ och Ung och aktiv i 

Europa. Ett sådant exempel är det avslutade svensk-skottska projektet ”Reverb: ett gränslöst 

filmprojekt” (http://www.ungdomsstyrelsen.se/ungdomsinitiativ-reverb-ett-granslost-

filmprojekt). Ett annat exempel är ett demokratifrämjande samverkansprojekt mellan 

ungdomar från organisationen Oikos Community i Lund och kommunen Sabrosa i norra 

Portugal som genomfördes 2008 

(http://www9.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,7537,00.html). 

Ungdomsstyrelsen publicerar årligen skriften Ung idag, en sektorsövergripande analys av 

ungas levnadsvillkor. 2012 års rapport fokuserade på internationell samverkan. Ung och 

aktiv i Europa (2012), A study on the effects of participation in a Youth in Action project 

(2013) samt en rad andra skrifter om internationella demokratiprojekt går att ladda ner 

kostnadsfritt från ungdomsstyrelsens webplats.  

Ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ytterligare ett 

betydelsefullt verktyg som Ungdomsstyrelsen erbjuder kommuner, stadsdelar eller regioner 

som vill få kunskap om ungas erfarenheter och synpunkter på sin situation. Luppenkäten är 

framtagen i samråd med kommunrepresentanter och forskare och har funnits i bruk i drygt 

tio år. Sedan 2003 har mer än 150 kommuner och stadsdelar deltagit i Lupp och många 

kommuner har valt att delta flera gånger. Luppenkäten genomförs vanligtvis elektroniskt i 

skolorna och är anpassad för unga i tre målgrupper: unga 13-16 år, unga 16-19 år samt unga 

vuxna 19-25 år. En kommun som ansöker om att göra Lupp åtar sig att presentera resultaten 

i form av analys och åtgärdsplan kring vad som krävs i den egna kommunen för att förbättra 

situationen för dess unga medborgare. Vanligtvis sammanställs resultaten i form av en 

rapport. Resultatet ska även återkopplas till medborgarna och slutligen även omsättas i reell 

politik (www.ungdomsstyrelsen.se). 

 

Malmökommissionen 

Malmö är en socialt och ekonomiskt segregerad stad. I den socioekonomiska segregationen 

har man kunnat se tydliga samband mellan välfärd och hälsa.38 Våren 2011 tillsatte 

kommunstyrelsen i Malmö en politiskt oberoende grupp vars uppgift var att ta fram ett 

vetenskapligt underlag för hur Malmöbornas hälsa ska kunna förbättras långsiktigt samt för 

att utforma strategier för att minska skillnader i hälsa hos Malmös invånare. Gruppen fick 

namnet Malmökommissionen. Resultaten av kommissionens rapporter ligger i dag till grund 

för politiska beslut i regionen. Slutrapporten Malmös väg mot en hållbar framtid – Hälsa, 

                                                           
38

 I rapporten tar man exempelvis upp det faktum att medellivslängden skiftar mellan olika stadsdelar och att 
det finns ett samband mellan livslängd och utbildningsgrad. Skillnaden i livslängd uppges vara 4,1 år för kvinnor 
respektive 6 år för män beroende på om individen har förgymnasial eller eftergymnasial utbildningsbakgrund. 
Då invånarna i Malmö, likt många övriga svenska och europeiska städer, tenderar att bo segregerat (i områden 
där människor har liknande socioekonomiska förhållanden) blir det därför möjligt att tala om hela stadsdelar 
där medellivslängden tenderar att vara flera år kortare eller längre. 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/ungdomsinitiativ-reverb-ett-granslost-filmprojekt
http://www.ungdomsstyrelsen.se/ungdomsinitiativ-reverb-ett-granslost-filmprojekt
http://www9.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,7537,00.html
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välfärd och rättvisa (2013) inleds med ett citat av Tage Danielsson om barns rätt att känna 

sig behövda i samhället, och frågan om barns och ungas uppväxtvillkor är central i många av 

rapportens slutsatser. 

Ett specifikt mål i slutrapporten handlar om att stärka alla barns och ungas möjlighet till 

inflytande och delaktighet. Som åtgärd för detta mål föreslår kommissionärerna att Malmö 

genom utvecklat arbete bör säkerställa att barnperspektivet genomsyrar alla politiska beslut. 

För att kunna tillämpa ett sådant barn(rätts)perspektiv på riktigt föreslås följande åtgärder: 

 ”Att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar alla politiska 

beslut förutsätter ett kontinuerligt utvecklingsarbete med tydlig 

ledning där barn och ungas inflytande och delaktighet tas till vara 

i kommunens långsiktiga planeringsarbete och i vardagsbeslut 

som påverkar barn och unga. Det kan till exempel göras genom 

tillsättandet av en kommunal barnombudsman med uppdrag att 

särskilt fokusera på barns och ungas möjligheter till delaktighet 

och inflytande, göra barnkonsekvensanalyser avseende budgetprocessen, 

kommunala beslut och verksamheter och aktivt arbeta 

mot diskriminering av barn och unga.” 

   (Stigendal/ Östergren, 2013,s. 56) 

Studerar man dessa konkreta exempel på åtgärder och utvecklingsmöjligheter för att 

involvera barn och unga i kommunala och regionala politiska beslut kan man se att Göteborg 

och Västra Götalandsregionen delvis arbetar med liknande metoder. Man skulle dock med 

fördel kunna diskutera möjligheten att införa fler åtgärder för att fånga upp ytterligare 

nivåer av inflytande som i dag riskerar att försummas. Citatet ovan trycker på kontinuiteten i 

arbetet samt att låta barnperspektivet råda parallellt inom många skilda områden. 

 

Lokala exempel i Göteborg (utöver Frilagret) 

Ungdomsfullmäktige och KEKS 

Ungdomsfullmäktige är ett väl fungerande centralt forum för ungas möjligheter till 

inflytande och delaktighet i Göteborgs stad. Sedan 2013 är även varje stadsdel förpliktigad 

att inrätta och driva ungdomsråd som på ett mindre formellt sätt ska fånga upp ungas idéer 

och åsikter. Ungdomsråden välkomnar även unga vuxna i sitt arbete, ett exempel på hur 

staden aktivt har ambitionen att göra fler unga delaktiga i samhällsutvecklingen. Precis som 

med vuxenvärldens olika forum för politiskt utövande måste attraktionskraften hos både 

ungdomsfullmäktige och ungdomsråden bedömas som kraftigt begränsad. Därför är det 

också viktigt att uppmärksamma och förstå betydelsen av ungas aktiviteter som sker utanför 

det civila samhällets organisationer för att bedriva ett framgångsrikt demokratiarbete. 
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Samarbetsprojektet KEKS (Kvalitet och Kompetens i Samverkan) startade 2005 som ett 

nätverk där kommunala förvaltningar samverkar kring kompetens- och metodutveckling för 

fritidsledare och andra som arbetar i kontakt med ungdomar. KEKS har sin bas 

Göteborgsområdet men är i dag ett framgångskoncept som sprids i många kranskommuner. 

KEKS definition av delaktighetsbegreppet är: ”En individs frivilliga och aktiva bidrag till en 

kollektiv process som han eller hon upplever som angelägen och meningsfull för sig själv och 

andra.” (www.keks.se/definition-av-delaktighet/). Definitionen bygger på resultat från 

forskningsrapporten Inordnande eller Utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra 

fritidsgårdar (2010). KEKS har utvecklat ett digitalt dokumentationssystem och en enkät för 

uppföljning av gruppverksamheter. Enligt KEKS ideologi kan kvalitet likställas med: 

”[…]graden av måluppfyllelse; ju bättre vi är på att nå våra mål, desto högre kvalitet.” 

(www.keks.se). KEKS arrangerar även kompetensutveckling, seminarier och skrifter utifrån 

bl.a. barns och ungas delaktighet. 

 

Ung Energi 

Inför klimatstrategins utformning valde Västra Götalandsregionens miljönämnd år 2010 att 

arbeta med ungt deltagande i beslutsprocesser genom projektet Ung Energi. Processen har 

gett stöd och handledning till politiker och tjänstemän i kommuner som åtagit sig att arbeta 

långsiktigt med ungas inflytande i miljöplanering och klimatfrågor. Miljönämndens satsning 

Ung Energi har bidragit till att flera kommuner fortsätter att driva processerna på egen hand. 

I stadsdelen Backa i Göteborg har man t.ex. arbetat utifrån frågeställningen: ”Hur kan Selma 

Lagerlöfs torg bli bättre, mer attraktivt och klimatsmart i framtiden?”. Processen stöddes av 

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Miljösekretariatet (www.vgregion.se). På 

Västra Götalandsregionens hemsida kan man även ta del av en handbok att involvera unga i 

politiska beslutsprocesser. 

 

Frivan Göteborg 

Fritidsvaneundersökningen i Göteborg (frivan) är den största undersökningen om barns och 

ungas fritidsvanor i Göteborgs kommun. Undersökningen omfattar årskurserna 4-9 i 

grundskolan samt årskurs 1-3 i gymnasieskolan och genomförs av Göteborgs Stad, Idrotts- 

och föreningsförvaltningen i samverkan med stadsdelarna och utbildningsförvaltningen.  

Resultaten presenteras i en ”sök-själv”-funktion där man som läsare via hemsidan själv väljer 

de frågor som man söker svar på. Resultaten kan även snabböverskådas i en färdig 

sammanställning. Undersökningen har genomförts vid sammanlagt fyra tillfällen.39 Inför 

nästkommande undersökning har man valt att lägga till en frågeställning om hur mycket 

                                                           
39

 Åren för de genomförda undersökningarna är: 1996, 1999, 2002, 2005 och 2009 (www.frivan.goteborg.se) 

http://www.keks.se/
http://www.vgregion.se/
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barn och unga själva upplever att de kan påverka. Den nya frågeställningen kan komma att 

bidra med kompletterande information om det upplevda och reella inflytandet. 

 

Rapporten Unga I centrum 

Under tre sommarveckor 2013 anställdes i stadsdelen centrum i Göteborg tolv unga 

stadsdelsutvecklare med uppdrag att ta fram förslag på hur ungdomar ska få ökat inflytande 

i stadsdelen. En intervjuundersökning genomfördes av ungdomarna själva. Resultatet 

sammanställdes i rapporten Unga i centrum. Stadsdelsutvecklarna i Centrum 2013 som går 

att ladda ner via Göteborgs Stads webbsida. Förslagen tar upp en rad områden som ur ungas 

perspektiv behöver förbättras lokalt: kollektivtrafik och stadsplanering, miljö, kultur och 

fritid, utbildning, arbetsmarknad, politik, hälsa och trygghetsfrågor samt jämställdhet och 

mänskliga rättigheter. 

Ibland så möts man av ”jag bryr mig inte”. Detta beror ofta på ett dåligt 

uppföljande och inget verkligt deltagande när ungdomar ska ”vara med och 

påverka”. Att ta med ungdomar i processen verkar som en tillrättalagd fasad. 

Det är onyttigt att lägga resurser på något, utan att använda resultatet. 

Ungdomar är engagerade. Ungdomar har bra synpunkter. Det handlar bara om 

att ta det till deras planhalva, och att de unga ser att deras möda är värd. 

               (Anderson m.fl. 2013, s 12) 

Ungdomarna i undersökningen problematiserar även det faktum att ungt inflytande sällan 

blir på riktigt. Ungt inflytande framstår således som en chimär. Trots att det görs satsningar 

på att samla in ungas röster, används idéerna sällan i det faktiska förändringsarbetet. I 

rapporten efterfrågas en större tydlighet från vuxna då barn och unga görs delaktiga. 

Textförfattarna uppger att vuxna bär ansvaret för att klargöra ”spelreglerna”, de resurser 

som finns till förfogande, tidsperspektivet samt om de idéer som framkommer är praktiskt 

möjliga att genomföra. Några av förslagen som lyfts fram är läxhjälp och minikurser vid 

stadsbiblioteket, ett nytt kulturhus, politiker som vikarier i skolorna och en app för att öka 

medborgardialogen mellan politiker och unga. 

En avslutande kommentar kring samtliga av dessa goda exempel är att de bör, som med allt 

arbete, utvärderas så att man kontinuerligt reflekterar över vad som görs i den egna 

verksamheten. 
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DET JURIDISKA PERSPEKTIVET 

Det utsatta barnet 

“Public policy often supports the rights and interests of parents ahead of those of children, 

even when the consequences of so doing are detrimental to the welfare of children. And of 

course, parents, as adults and voters, have a more powerful influence on and access to 

governments than children.”  

       (Lansdown 2001, p 4) 

Svenska och internationella rapporter och forskningsstudier larmar om barns utsatthet inom 

dagens juridiska struktur. Det här kapitlet avser att belysa inflytandefrågan inom svensk 

juridik. Ambitionen är att ge läsaren en översiktlig bild av vad som görs för att främja barns 

och ungas inflytande inom familjerätten samt i övriga juridiska sammanhang. Inledningen till 

det juridiska perspektivet på ungt inflytande tar avstamp i svenska och internationella 

studier inom barndomsforskningen.  

I en tidigare kartläggning om barns delaktighet och inflytande uppger Monica Nordenfors, fil 

dr i socialt arbete vid Göteborgs universitet, att: ”Barn har fått rättigheter och deras 

delaktighet i samhället ökar men mycket arbete återstår.” (Nordenfors 2010, s 7). 

Nordenfors gör en läsning av flertalet svenska studier kring barns inflytande i det civila 

samhället och visar att det finns en obalanserad maktstruktur där villkoren som ges för barns 

delaktighet och inflytande i praktiken sällan möjliggör reellt inflytande. Ett exempel på detta 

är att barns och ungas delaktighet i offentligt beslutsfattande (i de fall då de faktiskt bjuds in 

att delta) tenderar att betraktas som en inlånad ”tjänst” snarare än som delat ansvar för de 

beslut som ska fattas. Rapporten lyfter frågan om vuxna är beredda att: ”[…] utjämna 

maktförhållandena mellan vuxna och barn?” samt ”Vad skulle det innebära i praktiken?” 

(ibid., s 37). 

Jeanette Sundhall, fil dr i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, beskriver i anhandlingen 

Kan barn tala (2012) hur barn som utsätts för våld i hemmet bemöts i det svenska 

rättsystemet. Enligt Sundhalls analys är föräldrar centralfigurer i familjerättsutredningar och 

barn i sin tur har en marginaliserad position: 

” I undersökningen blir det [dessutom] tydligt att föräldrar får väldigt mycket 

utrymme i utredningstexterna jämfört med barn. Det är de vuxna som är de 

viktiga personerna i familjerättens utredningstexter och barns deltagande görs 

inte lika betydelsefullt. Därför kan man säga, för att tala med Butler, att barns 

värld inte äger legitimitet. Man kan också tala om en vuxenhegemoni i 

familjerätten, där barn ställs utanför utredningen och inte blir lyssnade på. 

Utredarnas förståelser av vad ett barn är och vad detta barn behöver liksom 

normer för föräldraskap står i vägen för barns rätt att vara delaktiga i beslut 
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som rör dem. Sättet utredarna formulerar sig på gör barnen till objekt i 

utredningstexten, trots att det är barnens framtida liv som diskuteras.”  

 

       (Sundhall 2012, s 174)  

 

Åldersmaktordningen blir tydlig även i Sundhalls analys. Här skildras det maktlösa barnet 

som saknar röst och möjlighet att påverka sin egen situation. Avhandlingen väcker även 

frågan om vi i Sverige i dag har kommit till ett skede då vi är beredda att etablera en ny 

akademisk tradition, s.k. ”vuxenkritiska studier”, med allt vad det skulle innebära såväl 

moraliskt och etiskt som politiskt och juridiskt.  

Även Barnombudsmannen visar upp en mörk sida av ungt inflytande inom det svenska 

rättsystemet. Under 2010-2011 genomförde BO en undersökning av barns och ungas 

erfarenheter av att bo i familjehem, ungdomshem eller på HVB (hem för vård och boende). 

Resultatet sammanställdes i årsrapporten Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala 

barnavården berättar (2012), som är deprimerande läsning ur barnperspektiv och barns 

perspektiv. Rapporten visar att systemet för den sociala barnavården ger marginellt 

utrymme för individuell påverkan och att barn som en gång hamnat i samhällsvården 

upplever att de är ”stämplade” och bemöts som odugliga med negativa förväntningar från 

den omgivande vuxenvärlden. Det framstår som att kollektiv bestraffning och godtycke 

reglerar vardagen för de flesta placerade barn och ungdomar. Upplevelsen av negativ 

förväntan och bristande tilltro till barnen och deras kapacitet tycks genomsyra en mängd 

områden av omsorgssystemet oberoende av skälen till varför barnen blivit placerade. BO 

föreslår vidare översyn av den lagstiftning som rör placerade barn och ungdomar, inrättande 

av ett oberoende barnombud dit barn och unga själva kan vända sig med eventuella 

klagomål på vården, en skärpt lagstiftning och kvalitetshöjning avseende tillståndet för HVB-

verksamhet samt införandet av en kontaktperson (en specifik namngiven socialsekreterare) 

som vid den första placeringen fortsätter att bära ansvar för dokumentation och uppföljning 

av hur barnet mår och trivs i boendemiljön. BO anser att rättsystemet kräver uppstramning 

av rutiner för att: ”förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom barn- 

och ungdomsvården” (Sandberg Lööf 2012, s. 6). I väntan på förändringar inom området 

arbetar BO vidare med att belysa frågan om den nationella strategin för barns rättigheter 

inom den sociala barnavården i ett tiotal kommuner. Syftet är att belysa vad som fungerar 

bra och att hitta nya lösningar för insatser som bör utvecklas (www.barnombudsmannen.se). 

Om man sammanställer dessa inledande exempel skulle alltså svensk juridik i dag kunna 

sägas förstärka bilden av det utsatta barnet. Dagens rättsväsen kan sägas sakna ett 

åldersmaktskritiskt perspektiv och tycks behöva ses över inom flera områden för att 

tydligare möjliggöra och säkra att barns och ungas åsikter och erfarenheter tas på allvar. 

Kanske bör vi snegla på vårt grannland Norge som föregångsexempel avseende lagar och 

förordningar som stärker barn och ungas juridiska positioner i samhället? Norge har både 

gjort barnkonventionen till lag (redan år 2003) och inarbetat konventionens innehåll i all 
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berörd gällande lag. Studier och utvärderingar visar att barns rättigheter, och kunskapen om 

dessa rättigheter, stärktes i Norge efter att barnkonventionen gjordes till lag 

(www.barnombudsmannen.se; www.unicef.se). 

 

Om inkorporering av barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter är det främsta dokument som styrker mänskliga 

rättigheter för de yngsta samhällsmedborgarna i Sverige. Det faktum att Sverige år 1990 

ratificerade barnkonventionen innebär dock inte att den gäller som svensk lag. Den används 

i praktiken snarare som en rekommendation och/eller vägledning i frågor som rör barn och 

unga. Efter upprepade synpunkter från FN:s barnrättskommitté pågår för närvarande en 

utredning om lämpligheten40 att göra barnkonventionen till svensk lag.  Utredaren Anita 

Wickström41 har på uppdrag av regeringen påbörjat arbetet med att analysera för- och 

nackdelar med att inkorporera42 barnkonventionen i svensk lag. Utredningen sker bl.a. 

genom en kartläggning av hur befintliga lagar och föreskrifter överensstämmer43 med 

barnkonventionen, men också genom internationella jämförelser. Utredningen har till 

uppdrag att särskilt belysa barnkonventionens grundprinciper44 och sker i dialog med 

berörda myndigheter.45 Utredningen beräknas vara klar den 4 mars 2015 

(www.raddabarnen.se). I dagsläget stöds förslaget om att göra barnkonventionen till svensk 

lag av fem politiska partier: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, 

Kristdemokraterna samt Folkpartiet (ibid.). Detta innebär att det finns en riksdagsmajoritet 

för att genomdriva lagförslaget, men detta har alltså ännu inte verkställts. 

 

Barnets bästa – en stötesten 

I dag saknas alltså en begreppsförklaring i lagtext av vad barnperspektiv eller barnets bästa 

innebär. Det finns inga tydliga eller direkta anvisningar för hur begreppen bör tolkas och 

tillämpas. Ett framstående dilemma är det faktum barnkonventionen, trots att den är skriven 

utifrån en rad etiska grunder, också kräver en viss etik för att tolka den. Artikel 3 i 

barnkonventionen, om barnets bästa i främsta rummet, är i sig en intressant princip som 

man kan reflektera mycket över. Lars H Gustafsson, docent i socialmedicin och barnläkare, 

                                                           
40

 Regeringen har, med undantag för Europakonventionen, hittills inte bedömt att det är lämpligt att göra 
internationella konventioner om mänskliga rättigheter till svensk lag. 
41

 Anita Wickström är domstolsjurist med erfarenhet av familjerättsfrågor. Hon var även sakkunnig i FN:s 
barnkommitté 1996-1997. 
42

 En inkorporering av barnkonventionen innebär: ”att i lag föreskriva att bestämmelserna i en konvention ska 
gälla som lag i Sverige” (www.regeringen.se/sb/d/14856).  
43

 Vid tydliga avvikelser ska utredaren lämna förslag till kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen. 
44

 Barnkonventionens grundprinciper redogörs i artiklarna 2, 3, 6 och 12. 
45

 Mot bakgrund av problem som uppmärksammats av berörda tillsynmyndigheter och BO ska utredaren 
identifiera vilka områden som är högst prioriterade för den kommande kartläggningen. 
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ställer sig frågan: ”Är det så att man menar att barn har en så sårbar och utsatt position att 

om man inte särskilt framhåller att barnets bästa skall komma i främsta rummet så kommer 

det i sista rummet?” (Gustafsson, 1999 s 33). Artikeln blir i så fall ett exempel på den tidigare 

nämnda generationsmaktordningen och en norm som förutsätter barns underordning i 

förhållande till vuxna. Gustafsson pekar även på ett etiskt dilemma i hur man ska värdera 

barnets rätt i förhållande till föräldrarnas/vårdnadshavarnas rättigheter. Det finns en stark 

tendens i Sverige och i andra länder att vilja fokusera på familjen som en enhet. Detta för att 

stärka familjens ställning gentemot staten. Men vad händer då med barnets integritet 

gentemot föräldrarna i de fall då det finns intressekonflikter mellan barn och föräldrar? I det 

avseendet tycks vi i Sverige i dag ha en bit kvar avseende lagstadgade beslut kring barnets 

bästa. 

 

Socialtjänstens arbete med barns och ungas inflytande 

Rent juridiskt vilar familjerätten och barnjuridiken i dag främst på Föräldrabalken, 

Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga (LVU), vilka reglerar barns rättigheter i Sverige. 

Utifrån dessa lagar och bestämmelser kan man läsa om bl.a. vårdnadskap, boende och 

umgänge, men även om vem som bär ansvar för barns välbefinnande, regler kring adoption, 

barns rätt till ekonomiskt underhållsbidrag samt på vilka sätt barn och unga som far illa kan 

tillgodoses av samhällsskyddet. I föräldrabalken framgår barnets rättigheter i förhållande till 

sina föräldrar samt föräldrarnas skyldigheter i förhållande till barnet. LVU är den lag som 

stöder barn och unga i de fall föräldrar/vårdnadshavare motsätter sig Socialtjänstens beslut. 

En generell analys av familjerätten är annars att de lagar och förordningar som rör barn och 

unga främst utgår från ett familjeperspektiv där ”barnets bästa” är en av många parametrar 

att ta hänsyn till. Även om ”vårdnadshavarnas bästa” sällan nämns i lagtexterna finns det en 

tendens att utgå från familjen (läs föräldrar/vårdnadshavare) snarare än barnet i juridiska 

frågor.  Ett framstående problem är även att kommunala resurser avgör vilken hjälp barn har 

möjlighet att söka. 

För att stärka barns delaktighet arbetar Socialstyrelsen med ett stöddokument som kallas 

BBIC (Barns behov i centrum). BBIC är ett nationellt enhetligt system för dokumentation, 

utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som enligt 

Socialstyrelsen syftar till att stärka barnperspektivet.46 Länsstyrelsens tillsyn av den sociala 

barnavården visar att kommuner där man infört BBIC har bättre kvalitet i sitt omsorgsarbete 

(Länsstyrelserna 2008). Modellen ger ökade möjligheter för barn och unga att komma till tals 

men kan inte ses som en universallösning för att garantera att barn görs delaktiga och får 

                                                           
46

 BBIC är ett sätt att försöka kvalitetssäkra delaktighetsarbete med barn, unga och familjer runt om i landet. 
Kommunerna söker själva om att få arbeta enligt modellen genom att ingå avtal med Socialstyrelsen och 
förbinder sig därmed till att genomgå utbildning mot en särskild BBIC-licens. 
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inflytande i beslut som rör dem själva.47 Även om många kommuner har anammat metoden 

tycks det hos yrkesverksamma socionomer finnas en viss skepsis kring dess tillämpbarhet. 

Dels anses modellen vara tidskrävande och alltför detaljerad i den skriftliga 

dokumentationen (vilket i praktiken bidrar till kortare möten med klienterna), men kritiken 

handlar framförallt om en risk för s.k. ”överutredning”.48 Modellen inrymmer alltså en risk 

för att klienten, eller barnet, utsätts för onödigt omständiga utfrågningar vilket kan komma 

att öka känslan av utsatthet.  

I vissa svenska kommuner utvecklades under slutet av 1990-talet en Nya Zeeländsk metod 

för samtal i familjer med behov av stöd. Modellen ”Family Group Conference” kom att kallas 

Familjerådslag och fungerar som en samtalsmetod där barnet/ungdomen utgör kärnan i en 

utvidgad familj eller nätverk. Familjerådslag går ut på att barnets familj, släkt och övriga för 

barnet betydelsefulla personer inbjuds till rådslag för att gemensamt hitta fungerande 

lösningar på de problem som uppstått. Familjen/nätverket erbjuds tillfälle till enskild 

överläggning men en samordnare från socialtjänsten ansvarar för strukturen och 

uppföljningen kring det som avhandlas. Familjerådslag fokuserar på barnet, framtiden, 

enighet och trygghet. I en utvärdering kring barns syn på delaktighet i socialtjänsten lyfts 

Familjerådslag som en modell med visst behov av utveckling, men med potential och goda 

förutsättningar för barns och ungas inflytande (Åkerlund, FoU-Södertörn 50/2006). 

 

Goda exempel 

En rad organisationer och nätverkssamarbeten har de senaste åren drivit på och verkat för 

social hållbarhet, icke-diskriminering och barnrättsfrågor nationellt och lokalt i 

Göteborgsområdet. Barnkonventionens tjugoårsjubileum uppmärksammades stort runt om i 

landet och firades med galor, informationssatsningar, samverkan mellan organisationer, 

debatter, konferenser och seminarier, utställningar, scenkonstföreställningar mm. Årligen 

arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna (MR Dagarna) som är en tvådagarskonferens för 

folkrörelserna i Sverige och internationellt. Konferensen hålls på Kulturhuset i Stockholm i 
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 BBIC bygger på inspiration från Storbritannien och utvecklades i Sverige under åren 1999-2005 
(www.socialstyrelsen.se). Grundprincipen är en triangelmodell som har för avsikt att öka helhetssynen för att 
bättre kunna sätta sig in i och förstå barnets situation. Triangelns tre sidor bygger på: Barnets behov, 
Föräldrarnas förmåga samt Familj och miljö (yttre omständigheter och påverkan). Se en tydlig illustration av 
modellen på Socialstyrelsens webbsida: www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grundernaibbic   
48

 ”Överutredning” tycks i sammanhanget åsyfta risken att kränka barnet genom att ställa för många frågor 
utöver ärendet som behandlas. I en intressant tråd på webbsidan Socionomer.se kan man följa resonemang 
kring hur den detaljerade dokumentationsmanualen och de svårhanterliga dataprogrammen bidrar till svårlästa 
och ofokuserade utredningar där det förebyggande arbetet riskerar att stjäla fokus från konkreta aktuella 
problem. Det finns även dem som anser att modellen i jämförelse med de tidigare mer flexibla 
utredningsmetoderna, trots ett uttalat barnfokus, tenderar att ännu tydligare lyfta fram föräldraperspektivet 
på bekostnad av barnet 
(www.socionomer.se/forum/viewtopic.php?t=704&sid=9b966e49456455541e87e3f1dfa3bcfe, 2013-08-12). 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grundernaibbic
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mitten av november.49 Internationella barndagen är ett annat årligen återkommande forum 

för att fira barnkonventionens födelsedag (www.unicef.se). 

Nätverket barnkonventionen på riktigt, ett brett nätverk av myndigheter och organisationer, 

har bildats för att driva på barnrättsfrågor. Varje år i samband med Barnkonventionens 

födelsedag (20 november) arrangerar Nätverket en hearing där barn och unga har möjlighet 

att ställa frågor direkt till ministrar och beslutsfattare. Hearingarna sammanställs varje år i 

s.k. Hearingrapporter och finns tillgängliga för allmänheten som nedladdningsbara 

dokument från webbsidan (www.barnkonvetionen.se). Även lokalt i Göteborg50 arrangerar 

Nätverket barnkonventionen en seminariedag med syftet att fördjupa arbetet med 

barnkonventionen och att lära av varandras erfarenheter.  

En lokal satsning i Göteborg som bör lyftas i detta sammanhang är även stadsdelen Angereds 

arbete med barnkonventionens genomförande i projektet Partnerskapet. I projektet 

samverkar politiker och tjänstemän från Angered med kommuner i spridda delar av Sverige 

för att utbyta erfarenheter, utveckla och öka kunskapen om såväl metoder som idébaserat 

arbete med barnkonventionen. Partnerskapet verkar för en tydligare förankring i barns 

perspektiv, varför det verkar för barns inflytande och delaktighet (www.barnkonventionen-

partnerskapet.se). 

Ytterligare ett gott exempel är Centrum för barns rätt till hälsas arbete med 

barnkonventionen i vården. Centrum för barns rätt till hälsa har som mål att 

barnkonventionen och NOBAB:s (Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov) standard ska 

genomsyra all vårdverksamhet med och kring det sjuka barnet och dess anhöriga. De 

bedriver utbildning för vårdpersonal till s.k. barnrättsombud inom vården i Västra Götaland, 

arbetar med barnkonsekvensanalyser och har även utarbetat ett informationsmaterial kring 

syskonstöd (som en utveckling av anhörigvården som annars främst fokuserar på vuxna 

anhöriga).51 Centrum för barns rätt till hälsa arbetar även med att förbättra och utveckla den 

fysiska miljön ur ett barnperspektiv (www.sahlgrenska.se).52  

                                                           
49

 Flera av seminariepunkterna 2013 är barnrättsrelaterade och tar upp ämnen som papperslösa barns 
rättigheter, folkrätt för barn samt maktperspektiv och konst.  
50

 Det lokala Nätverket barnkonventionen på riktigt i Göteborg består av: Centrum för barns rätt till hälsa – 
Drottning Silvias barnsjukhus, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs Räddningskommission, Rädda 
Barnen, BRIS, Göteborgs universitet: Institutionen för socialt arbete och Centrum för konsumtionsvetenskap, 
Göteborgs Stad: Center för skolutveckling, Stadsdelsförvaltningen Angered, Fri konst och kultur – Göteborgs 
Stads Kulturförvaltning. 
51

 För vidare läsning om behovet av syskonstöd inom anhörigvården tipsar textförfattaren om Margaretha 
Nolbris avhandling Att vara syskon till ett barn eller ungdom med cancersjukdom (2009), Ågrenskas webbsida 
om syskonkompetens (www.agrenska.se/Syskonkompetens), psykologen Christina Renlunds bok Litet syskon 
samt artiklarna: ”Mest av allt vill jag veta vad min tvillingbror tänker” (Letmark, DN, 2013-09-25) och ”Även små 
barn behöver få prata om sitt syskon” (Letmark, DN, 2013-09-25) 
52

 Arbete med barnperspektiv och barns rättigheter inom vården sker även genom forskning vid Institutionen 
för vårdvetenskap på Högskolan i Borås (www.hb.se) som bl.a. utvecklat en app om barns som närstående för 
att sprida kunskap om hur man beaktar barns rättigheter i vården (appen bör dock vidareutvecklas till att bli 
mer användarvänlig även för barn och unga), DART – ett kommunikations och dataresurscenter för personer 

http://www.barnkonventionen-partnerskapet.se/
http://www.barnkonventionen-partnerskapet.se/
http://www.agrenska.se/Syskonkompetens
http://www.hb.se/
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BARNS OCH UNGAS RÖSTER I SKOLAN  

På Skolverkets webplats kan man läsa att svenska skolan värnar om ett demokratiskt 

arbetssätt som ska främja barns och elevers rättigheter samt att demokratisk kompetens 

utvecklas genom aktivt deltagande och inflytande (www.skolverket.se). I skolans uppdrag 

ligger att värna om ungas rätt till inflytande här och nu och att samtidigt fostra framtida 

demokratiska samhällsmedborgare. Enligt läroplanen är förmågan att utöva inflytande och 

påverka beslutsfattare en demokratisk kompetens som skolan har till uppgift att utveckla 

hos alla elever (Lgr 11, kap 1, 2:3). Skolans demokratiuppdrag kan alltså ses som ett tudelat 

uppdrag där: 1) reellt inflytande och 2) demokratisk fostran, ska värnas (Brumark 2010; 

Rönnlund 2013). Den dubbla inriktningen i uppdraget tenderar dock att skapa metodologiska 

bekymmer kring hur inflytandet bör utformas. Detta kapitel kommer att diskutera innehållet 

och formen för barns och ungas inflytande i skolan, d.v.s. vad barn får vara med och påverka 

i skolan och hur inflytande och delaktighet praktiseras rent konkret. 

 

En tillbakablick 

Som en bakgrund till den aktuella situationen kan vi se tillbaka på hur delaktighet och ungt 

inflytande har hanterats i skolan över tid. Maria Rönnlund, fil dr i Pedagogiskt arbete vid 

Umeå universitet, redogör i den nyligen publicerade artikeln ”Elevinflytande i en skola i 

förändring” för hur inflytandefrågan i skolan har utvecklats från mitten på förra seklet och 

fram till i dag. Hon uppger att det länge har funnits en rörelse för elevsjälvstyre inom skolan. 

Redan på 1940-talet bildades elevråd och elevorganisationer lokalt i skolor på olika håll i 

landet. 1946-års skolkommission och dess förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 

utveckling, som något decennium senare (år 1962) ledde till implementeringen av den 

obligatoriska nioåriga grundskolan, uppges vara en milstolpe avseende barns rättigheter i 

skolan. Lagen om förbud av skolaga, som skrevs in i folkskolestadgan 1958, kan också ses 

som en milstolpe ur demokratisynpunkt. Förbudet innebar att lärare i alla skolformer 

fråntogs rätten till kroppslig bestraffning av sina elever. På 1950-talet kunde man se en 

vidare utveckling av organiseringen och bildandet av nationella elevstyrda organ som 

Sveriges Elevers Centralorganisation (SECO) och Elevförbundet (Rönnlund 2013). 1962 skrevs 

elevråd in i läroplanen för grundskolan som ett sätt att få elever mer delaktiga i utformandet 

av regler och förhållningssätt på skolorna. Man ansåg att elevråd var ett sätt för elever att 

kunna utöva reellt inflytande och såg även att skolans medborgarfostran kunde leda till ett 

ökat föreningsdeltagande bland unga. Strukturen på elevråden var ett sätt för eleverna att 

öva sig i och förstå demokratiska spelregler (ibid.). Under 1970-talet blev elevers rätt till 

delaktighet och inflytande en angelägen skolpolitisk fråga och efter ett riksdagsbeslut 1976 

inrättades klassråd som en form för formellt elevinflytande i skolan (ibid.). Under de senaste 

                                                                                                                                                                                     
med funktionsnedsättning (www.dart-gbg.org) och verksamhetsområdet Barn som anhöriga vid 
samarbetsresursen Nationellt kompetenscentrum anhöriga (www.anhöriga.se).  

http://www.skolverket.se/
http://www.dart-gbg.org/
http://www.anhöriga.se/
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dryga trettio åren har vi kunnat följa en tilltagande uppmärksamhet kring barns och ungas 

inflytande och möjligheter att uttrycka sina åsikter i frågor som rör både sociala och 

institutionella sammanhang. En bidragande orsak till det ökade intresset för barns 

delaktighet och inflytande är den tilltagande implementeringen av barnkonventionen i 

alltfler offentliga styrdokument och verksamheter. Sedan år 1990 då Sverige ratificerade 

barnkonventionen finns i vårt land en gemensam överenskommelse om att barn har rätt att 

uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Det paradigmskifte i synen på barn som 

samhällsmedborgare (som nämnts tidigare i texten) har sedan mitten på 1980-talet och 

framåt bidragit till ett ökat akademiskt intresse för barns delaktighet och inflytande varpå 

det skrivits alltfler utredningar, rapporter och avhandlingar kring frågor som rör barns 

delaktighet och inflytande både utom och inom skolans värld. 

En övergripande tendens som framkommer i Rönnlunds analys av styrdokument som 

reglerar elevers inflytande i skolan är att anvisningarna för arbete med inflytandefrågor i 

skolan har förändrats från ett kollektivt uppdrag till ett alltmer individuellt och personligt 

baserat uppdrag. Detta speglar en allmän förskjutning från en samhällscentrerad och 

kollektiv demokratiuppfattning (som var vanlig fram till 1980-talet) till den mer 

individcentrerade demokratiuppfattning vi har i dag. Elever har nu en allt större rätt till 

inflytande över sina studier och sin utbildning, men denna rätt bär även med sig skyldigheter 

och ansvar över det egna inflytandet. Av de skolreformer som har genomförts i Sverige de 

senaste decennierna har man stegvis kunnat följa en minskad statlig styrning och ett ökat 

föräldraansvar där ”fria” skolval har skapat konkurrens mellan skolor. Detta 

utbildningspolitiska systemskifte har påskyndats av internationella ekonomiska och politiska 

strömningar och bidragit till ett nytt förhållningssätt till relationerna mellan samhälle, skola 

och individ. Elevers rättigheter men också ansvar blir därför centrala faktorer att titta på i 

frågan om inflytande. Under de senaste åren, och även under hösten 2013, har dessa frågor 

lyfts till debatt bl.a. i samband med att konkursdrabbade skolor läggs ned och skapar en ny 

form av otrygghet ur elevperspektiv.53  

 

  

                                                           
53 Se bl.a. Sven-Eric Liedmans artikel ”Blir vinstdrivande skolor en valfråga 2014?”, Skola och samhälle, 2013-09-

02, Göran Greides artikel ”Skolvärlden är ett gungfly” i Metro 2013-08-12, Göran Rosenbergs artikel 

”Vinstvårdare” i Expressen 2013-05-04 och Kristin Johanssons artikel ”Allvarliga brister på 38 riskkapitalägda 

skolor” i Dagens Arena från 2013-10-18. Även SVT:s Uppdrag granskning problematiserade nyligen det fria 
skolvalet och visar i en avslöjande dokumentär att friskolorna har möjlighet att välja ut sina elever och sålla 
bland sina köande (”En skola för alla”, SVT, 2013-10-30; Rensfeldt, SVT, 2013-10-30). Man diskuterar nu 
möjligheterna till utredning av ett gemensamt antagningssystem för skolorna med tydligare öppenhet och 
transparens för att minska diskrimineringen (bl.a. i SvD, 2013-11-01; www.friskola.se). 
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Tre nivåer av demokratifostran 

Den reviderade skolplanen (2010) har en stark betoning på förskolans och skolans 

demokratiuppdrag och innehåller ett avsnitt med rubriken ”Barns inflytande”. Pedagoger 

och lärare har i dag ett uppdrag att bereda väg för barns/elevers inflytande från det att 

barnet börjar i förskola, genom hela grundskolan, gymnasiet och även i eftergymnasial 

utbildning. Michael Tholander, biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings 

universitet, gör en sammanställning av tidigare forskning om demokratiarbete i skolan och 

pekar på att elever trots lagar och förordningar överlag har bristfälligt inflytande i skolan. 

Det visar sig att elever vill ha mer inflytande över sin utbildning än vad de anser sig ha. En 

intressant notering i Tholanders översikt är att han ser ett glapp mellan lärares och elevers 

upplevelser av inflytande. Glappet tycks hänga samman med elevernas ålder och 

manifesteras genom att lärare i regel är mer positivt inställda till inflytande för elever i de 

lägre årskurserna. Elevernas intresse för att delta i beslut och kunna påverka sin situation 

tenderar istället att öka med stigande ålder. I relation till åldersmaktordningen som beskrivs 

tidigare i rapporten kan en sådan analys peka mot att vuxna är mer benägna och villiga att 

arbeta med inflytandefrågor då de inte riskerar att hota den egna maktpositionen.  

Inom ramen för denna rapport kommer skolans arbete med demokrati och inflytande att 

diskuteras utifrån tre skilda nivåer: 1) teoretisk demokratifostran, 2) informell elevdemokrati 

samt 3) formell elevdemokrati.  

Det teoretiska demokratifostrande arbetet (Brumark 2010; Tholander 2005) i skolan syftar 

till att undervisa elever i demokrati på abstrakt nivå, d.v.s. informera om Sveriges och andra 

länders styrelseskick, om demokratiska processer och om ”ärendets gång” från förslag till 

beslut och handling. Denna nivå av demokratifostran skulle kunna beskrivas som 

undervisning om demokrati. Då läroplanen kräver vidare förankring av demokratiarbetet 

utöver det teoretiska kunnandet, kompletteras den teoretiska fostran med praktiska 

erfarenheter genom s.k. informell och formell elevdemokrati. 

Den andra kategorin, informell elevdemokrati, beskriver då undervisningen i sin form 

anammar demokratiska strukturer och värden. Det kan handla om att låta elever delta i 

planering och genomförande av undervisning, att arbeta med utvärderingar av 

undervisningen eller att arrangera diskussionsforum där eleverna får öva sig i turtagning och 

andra grundläggande demokratiska värden. Informella inflytandeprocesser kan även handla 

om initiativ som elever driver på eget bevåg s.k. elevinitierade aktionsgrupper (Rönnlund 

2013; Tholander 2005). I det informella inflytandet inryms elevers spontana eller semi-

strukturerade initiativ, idéer, tankar eller arbetsprocesser som kan komma fram i diverse 

sammanhang såväl i klassrummet som i skolans omgivande verksamheter.  

Den tredje kategorin, formell elevdemokrati, innebär att elever får inflytande och egen 

beslutsrätt i skolan genom särskilda demokratiska forum. I skolans demokratiuppdrag 

förväntas det formella och det informella inflytandet integreras i samtliga ämnen och utgöra 
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en del i utbildningsstrukturen. Av en rad pedagogiska studier att döma (t.ex. Brumark 2010; 

Rönnlund 2013; Tholander 2005) koncentreras dock mycket av strukturen för barns och 

ungas formella inflytande i skolan till klassråd, elevråd och/eller kårverksamhet54 på de 

enskilda skolorna. Klassråd kan ses som en strävan efter s.k. deliberativ diskursiv demokrati 

(Brumark 2010), d.v.s. ett slags iscensatt demokratisk ordning, och hålls i dag i de flesta 

årskurser från mellanstadiet och upp i gymnasieskolan. Tanken är att elever genom klassråd 

och elevråd konkret ska kunna vara delaktiga i och påverka frågor och beslut som rör den 

egna skolgången.55 Klassrådsverksamheten har i grund och botten två skilda syften: att verka 

dels för ett ökat medinflytande bland elever dels fyller den funktionen att demokratiskt 

fostra och förbereda eleverna inför vuxenlivets medborgarroll. Skolans formella 

inflytandearbete handlar således både om inflytande och om fostran. Den obligatoriska 

skolans uppdrag med inflytandearbete är alltså tudelat, vilket i praktiken kan te sig 

problematiskt. Inte minst då syftet att öka elevers medinflytande vilar på idén om barn och 

unga som ”beings” medan det demokratifostrande syftet tenderar att bygga på idén om 

barn och unga som ”becomings”.56  

I den formella inflytandestrukturen ska det vara möjligt för en enskild elev att driva igenom 

en fråga via klassråd och elevråd upp till beslutsinstanser inom skolan. Elevråds- och 

elevkårsstrukturen är dock relativt skiktad, vilket innebär att den enskilda frågan behöver 

spräcka många lager innan den når sitt mål och en synlig förändring kan ske. Man kan därför 

anta att de flesta frågor faller undan någonstans på vägen. Det framstår som betydligt 

enklare att påverka småskaliga beslut än beslut som rör hela skolan eller 

utbildningssystemet. Om innehållet i det som ska avhandlas under ett klassråd begränsas till 

att gälla endast små beslut riskerar strukturen att skapa en minskad tilltro till demokratiska 

processer och dess potential. Klassrådsdiskussioner kan även ha en exkluderande inverkan 

och till och med riskera att öka den sociala segregationen bland elever i de fall då 

talutrymmet missbrukas. Det finns även anledning att reflektera över den paradoxala 

strukturen där eleven förväntas utnyttja tillfället att föra sin talan och strida för sin rätt 
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 Kårverksamhet förknippas kanske främst med högre utbildningar inom universitet och högskolor. Då 
målgruppen unga även involverar eftergymnasiala utbildningar vill textförfattaren öppna upp för en bredare 
tolkning än enbart förskola, grundskola och gymnasieskola. Det skall dock nämnas att diskussionen i detta 
kapitel till största delen bygger på litteratur och styrdokument som rör skolsystemet upp till gymnasieskolan. 
55 Utöver klassråd har de flesta svenska skolor i dag elevråd eller kårverksamhet. Deltagandet i elevråden och i 

kårverksamheten är frivilligt och bygger i regel på att en eller ett par representanter från varje klass väljs som 

elevrådsombud på termins- eller årsbasis. Den ideella samarbetsorganisationen Sveriges elevråd – SVEA verkar 

av och för elevråd i övre grundskolan och gymnasiet och är en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Det 

är en rikstäckande organisation som består av unga elevrådsutvecklare och ett kansli med medarbetare i 

Stockholm. Organisationen driver endast de sakfrågor som medlemmarna beslutar sig för att driva politiskt 

(www.svea.org). Sveriges första elevkår bildades år 1852 i Borås. Elevkårer är idag den dominerande 

organisationsformen för elevers inflytande i utbildningen. Den rikstäckande organisationen Sveriges Elevråd 

verkar för att stödja och hjälpa elevkårer och elevråd i den övre grundskolan. Strukturen i organisationen 

består av en styrelse, en valberedning samt revisorer (www.sverigeselevkarer.se). 

56
 Se diskussionen om barns som ”human becomings” eller ”human beings” tidigare i texten. 

http://www.sverigeselevkarer.se/
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samtidigt som en närvarande (om än tillbakadragen och för stunden icke-auktoritär) lärare 

bedömer argumentationen och den s.k. ”demokratiska kompetensen” för ett kommande 

skolbetyg. Åsa Brumark hävdar i sin artikel ”Den formella skoldemokratins roll för 

medborgarfostran och elevinflytande” (2010) att den institutionaliserade rätten till 

inflytande är viktig men inte tillräcklig för att förverkliga ett ökat elevinflytande ute i 

skolorna. Brumark, med många andra, uppger att reellt medinflytande för alla elever (även 

för de blyga och tystlåtna eller de som av olika anledningar har svårt att komma till sin rätt i 

klassrådssammanhang) inte bara bör tillgodose ungas rätt att göra sig hörda. Det är även av 

högsta vikt att finna demokratiska former där alla kan känna sig motiverade och uppleva att 

de har lust och att det känns meningsfullt att engagera sig.  

 

Det relativt oreflekterade demokratiuppdraget  

En granskningsrapport från Skolinspektionen (2012:9) lyfter några problemområden i det 

konkreta arbetet med elevinflytande i skolan. Rapporten problematiserar det dubbla 

demokratiuppdraget som förstärkts i den nya skolagstiftningen.57 Ett av de främsta 

problemen i det vardagliga arbetet med demokrati och inflytande i skolorna är enligt 

granskningen att skolans värdegrundsarbete saknar samsyn och gemensamma ideal. Det 

framgår att många skolor saknar ett kontinuerligt självreflekterande samtal kring det 

demokratiarbete som utförs. Skolinspektionen eftersöker därför en större helhetssyn och 

långsiktighet avseende det demokratiska arbetet. Dagens lösa struktur kring 

inflytandearbete i skolorna ställer stora krav på lärarnas kompetens. Bristande samtal kring 

uppdraget och dess struktur riskerar att skapa en s.k. ”falsk konsensus” ute i skolorna. Detta 

kan leda till att arbetet blir kontraproduktivt på grund av att lärares och rektorers många 

subjektiva uppdragstolkningar verkar parallellt. I själva verket tycks framgångsrika exempel 

på inflytandearbete i skolorna vara personbundna och kvalitetssäkras av enstaka drivna 

eldsjälar:  

”Resultaten visar framför allt att det förekommer variationer i synen på 

demokratiuppdraget, som i sin tur innebär att det iscensätts på en mängd olika 

sätt i undervisningen. Medborgarfostrande inslag förekommer i alla ämnen, 

även om de inte i tillräcklig utsträckning genomsyrar undervisningen. Det 

integrerade demokratiuppdraget liksom elevernas inflytande och delaktighet 

behöver förtydligas och förstärkas i undervisningen, vilket ställer stora krav på 

lärarnas kompetens, inte minst i fråga om en kritisk och normkritisk hållning.”         

                   (Ahnborg/ Persson 2012:9, s 5) 
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 Det dubbla demokratiuppdraget har nämnts tidigare i texten och avser det uppdrag som består i att både 
fostra och praktisera demokrati i skolan, d.v.s. att både förmedla kunskaper om demokrati och att förankra 
demokratiska värden. 
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Medborgarfostrande inslag förekommer alltså i många variationer och inom samtliga ämnen 

i dagens skolundervisning. Granskningen visar dock att dessa inslag tenderar att ligga på en 

nivå som för eleverna sällan upplevs som tillräckligt varaktig eller tillräckligt intellektuellt 

utmanande. Enligt Skolinspektionens bedömning behöver elever i dag ges ökade möjligheter 

till inflytande samt ökade möjligheter att komma till tals i undervisningen. För att lyckas med 

det dubbla uppdraget bör praktisk demokratisk träning och dialog inom samtliga ämnen ske 

som en integrerad del i hela undervisningen. En sådan arbetsmetod kräver ett tillåtande 

samtalsklimat i klassrummen där lärarens uppgift blir att bereda väg för samtliga elever att 

inkluderas och kommer till tals. För att öva upp det demokratiska förhållningssättet behöver 

eleverna enligt Skolinspektionen hjälp och vägledning i att tydligare koppla begrepps- och 

kunskapsutvecklingen till sina egna erfarenheter och handlingar. På så vis blir det mer 

begripliga, relevanta och tillämpbara i övriga livet. Skolinspektionen förespråkar en 

undervisning som är beredd att inkludera fler skilda perspektiv som förankras i ett 

interkulturellt58 synsätt. Ett sådant förhållningssätt, tror man, skulle öka såväl språkliga som 

identitetsutvecklande förmågor. Granskningen visar även att elevernas abstrakta och 

kritiskta tänkande i högre grad bör tränas. Ett sätt att hantera detta är, enligt 

Skolinspektionen, genom att skapa tydligare koppling mellan undervisningserfarenheter och 

praktisk handling tillsammans med regelbundna filosofiska samtal: ”Det kan tillexempel 

handla om att kunna skilja allmänna etiska principer från personlig moral i det egna 

handlandet.” (ibid, s 7). På så vis kan diskussionerna även komma att skapa större 

engagemang bland elever och i bästa fall även möjliggöra ”naturliga” bryggor mellan skolan 

och övriga samhället. 

 

Den segregerade skolan 

Segregationen i skolan är en annan aspekt av inflytandefrågan. Med utgångspunkt i 

Skolinspektionens rapport (2012:9) samt den mediala diskussionen kring ojämlika villkor i 

skolan59 vill textförfattaren peka på frågan om vilka barn och unga som får komma till tals? 
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 Här utgår textförfattaren från Pirjo Lahdenperäs definition av begreppet interkulturell som: ” […]en process, 
ett gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet[…]” (Lahdenperä 2008, s15). En interkulturell pedagogik 
värnar ofta om etiska värden som ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa. Det handlar om att 
förhålla sig till demokratiska värden som bygger på olikhet. Det blir då viktigt att ta hänsyn till: ”[…]olika typer 
av meningsskapande kulturer, dvs. etniska, religiösa, språkmässiga, tankemässiga, könsmässiga och 
klassmässiga och att dessa kulturer samverkar och berikar varandra.” (ibid., s 18). 
59

 Se t.ex. diskussionen på webplatsen www.skolaochsamhälle.se där Ove Sernhede, professor i socialt arbete 
vid Göteborgs universitet, lyfter frågan om unga i förortens kommunala skolor som samhällets förlorare 
(Sernhede 2011-11-18; Sernhede 2013-04-29). Även andra artiklar beskriver hur studieresultat hänger samman 
med etnisk segregation (Von Greiff, Corren.se, 2011-08-16; Larsson, Arbetet , 2012-08-31). Sabine Gruber, 
forskare vid Tema Etnicitet vid Linköpings universitet redogör i boken Skolan gör skillnad: Etnicitet och 
institutionell praktik (2007) för lärares bemötande av elever med annan kulturell bakgrund än svensk. Även 
denna bok visar en segregerad skola i behov av ett intersektionellt perspektiv. 

http://www.skolaochsamhälle.se/
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I Skolinspektionens rapport kan man läsa att studiemiljöer med svag struktur, s.k. stökiga 

skolor, riskerar att skapa osäkerhet, bristande tillit och bristande elevinflytande. Det är inte 

ovanligt att skolor med svag struktur är osystematiska eller på annat vis brister i sitt 

värdegrundsarbete. Lärare och annan personal som inte tagit detta ansvar tenderar att 

hänvisa brister och svagheter till elevernas bakgrund och hemförhållanden vilket förknippas 

med låga förväntningar. På dessa skolor, menar Skolinspektionen, krävs en intern dialog om 

brister och åtgärder. Låga förväntningar på eleverna kan aldrig leda till ökad delaktighet och 

inflytande. Skolinspektionens rapport uppger att: ”Demokratiarbetet på dessa skolor 

behöver alltså också utmynna i kritiska och självreflekterande samtal samt utveckla såväl 

diskussionsfora och kommunikationskanaler som kontakten med det omgivande samhället, 

för att släppa in antingen mer av samhällets mångfald eller mer av majoritetssamhället.” 

(Ahnborg/ Persson, 2012:9, s 10). 

Skolan omnämns ofta som en arena för identitetsformande praktiker. Likt samhället i stort 

finns det även inom skolan normerande principer och hierarkiska strukturer som bestämmer 

vem som har makten att uttala sig i en fråga. Skolstrukturen i sig kan sägas vara konstituerad 

kring en idealtyp, eleven som passar in i strukturen och lär som sig bör, men som social 

arena verkar normerande principer även i relationer mellan barn och unga. Det faktum att 

skolan utformas kring en eller ett fåtal idealtyper bidrar till att det finns avvikelser, det som 

man inom humaniora och samhällsvetenskapen brukar kalla ”den Andre”. Flera forskare har 

studerat den sociala ordningen i skolan för att försöka lyfta fram alternativa röster om att 

vara ung i dagens samhälle. För att verka utifrån ett intersektionellt perspektiv på ungt 

inflytande, kan det vara en fördel att känna till olika skildringar av att vara ung i dag. Två 

tänkvärda avhandlingar som tar upp frågan om identitetsskapande och maktstrukturer i 

förhållande till genus, social klass, språk och etnicitet är Fanny Ambjörnssons I en klass för 

sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) samt Rickard Jonssons Blatte 

betyder kompis. Om maskulinitet och språk på en högstadieskola (2007). Båda 

avhandlingarna bygger på fältarbete där man följt unga över en längre tid både inom och 

utanför skolkontexten. Ambjörnsson diskuterar i sin avhandling hur kvinnlighet skapas 

utifrån social klass medan Jonsson undersöker hur ord kan användas för att ”göra” kön, 

svenskhet och icke-svenskhet bland unga killar.  

Om segregationen i skolan lokalt i Göteborg har Ove Sernhede, professor i socialt arbete, 

skrivit en rad artiklar och forskningsstudier. Sernhede är under hösten 2013 aktuell med två 

nya böcker på temat segregation i skolan60 samt en seminariedag kring temat ”Segregation, 

utbildning och lärande”.61 Sernhede är lokalt och nationellt sett en drivande kraft bakom 

studier om etnicitet, mångfald och ungdomskultur i urban miljö och har i medierna utnämnts 
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 De aktuella böckerna heter: Ove Sernhede & Ingegerd Tallberg Broman (red) (2013): Segregation, utbildning 
och lärande, Stockholm: Liber samt Ove Sernhede & Nihad Bunar (red) (2013): Skolan och ojämlikhetens urbana 
geografi, Daidalos. 
61

 Seminariedagen arrangeras av forskarguppen UKL (Ungdom, kultur och lärande) vid Institutionen för 
pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. 
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till ”språkrör för förorten” (Ferhatovic, Tidningen ETC Göteborg, 2012-01-14). Sernhedes och 

andra forskares studier av skolelevers ojämlika förutsättningar kan bidra med viktig kunskap 

om vilka barn och unga som får möjlighet att komma till tals och göra sig hörda.  

 

Tillsyn av kränkande behandling i skolan 

En aspekt av delaktighet i skolan är elevers rätt till en trygg skolmiljö. En rad myndigheter, 

verksamheter och projekt arbetar för att eliminera kränkande behandling av elever i skolan. 

Barn- och elevombudet (BEO) övervakar tillsammans med Skolinspektionen den del av 

skollagen som gäller kränkande behandling (kapitel 6). Tillsammans med 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar BEO för att motverka kränkningar, 

diskriminering och trakasserier av barn och elever i skolan (www.skolinspektionen.se/beo). 

Rädda Barnen har i sitt arbete ett starkt fokus på en trygg skolmiljö för alla barn. De har bl.a. 

utarbetat en checklista för elevinflytande i skolan ”För en tryggare skola – att föra dialog och 

påverka lokalt för en skola utan kränkningar” (2012). Rädda Barnen ger även medlemskursen 

”Verktyg för barn och ungas inflytande” genom vilken de erbjuder metoder och verktyg för 

att lyssna in och ta del av barns och ungas åsikter. I utbildningen använder man sig av bl.a. 

”höringmetoden”62 och värderingsövningar (www.raddabarnen.se). 

En utvärdering av Rädda Barnens projekt ”Inflytande - på riktigt. En studie genomförd i fem 

olika kommuner” (Wahlström Smith, 2012) bekräftar andra rapporter och forskningsstudier 

och visar att skolrektorers engagemang är en förutsättning för ett fruktbart arbete med 

inflytandefrågor i skolan på lång sikt. Lärarna i sin tur är de som i praktiken verkställer 

inflytande med unga och det är i mötet mellan lärare och elever som relationer etableras 

och arbetsmetoder kan utvecklas (ibid.).  

 

Ungt inflytande inom universitet och högskola 

Svenska högskolor och universitet har under senare decennier blivit alltmer 

studentcentrerade. Man har kunnat följa en växande tendens att skriva lokala studieregler 

för att öka studenternas rättssäkerhet. Göteborgs universitet utformade sina första lokala 

studieregler år 2002 som ett komplement till högskolelagen och högskoleförordningen. De 

senaste åren har Göteborgs universitet även arbetat utifrån regelsamlingen ”Rättigheter och 

skyldigheter” som syftar till att stärka enskilda studenter som anser sig orättvist behandlade 

av universitetet. Dokumentet har blivit hårt kritiserat varpå det reviderades under 2012. I 

det reviderade dokumentet, som kallas ”Lokala studieregler vid Göteborgs universitet” 

(www.gu.se), har man valt att stryka och skriva om vissa av de delar som behandlade 

universitetets skyldigheter gentemot den enskilde studenten. I det senaste numret av 
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 Se tidigare beskrivning av höringmetoden i texten sid 26. 

http://www.raddabarnen.se/
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studenttidningen Götheborgske Spionen (nr 6, 2013) höjs kritiska röster från studenter som 

opponerar sig mot remissförfarandet och beslutsprocessen kring detta reviderade 

dokument. Enligt debattörerna saknar studentrepresentanter inflytande i processen 

”oavsett hur mycket kommittén protesterade” (Tigerberg/ Neuman/ Fris/ Lundgren/ 

Gustafsson/Dackling/ Raninen/ Jonson, Götheborgske Spionen, 2013, s 5) och det har 

återigen blivit svårare för studenter att känna till och kräva sina rättigheter.  

För aktivt arbete med inflytandefrågor tillhandahåller Göteborgs Stad Studentforum vari 

studenter har möjlighet att möta politiker för att diskutera och utveckla Göteborg som 

studentstad (www.goteborg.se). Diskussionen om studentinflytande lär fortsätta såväl lokalt 

som nationellt. 

 

”Särskilt” inflytande eller inflytande ”för alla”  

Det finns i dag en stark inkluderingssträvan inom utbildningsområdet. Denna strävan 

formulerades tidigt i UNESCO:s Salamancadeklaration63  under mitten av 1990-talet. Reidun 

Carlsson och Claes Nilholm diskuterar i artikeln ”Demokrati och inkludering – en 

begreppsdiskussion” (2004) tankar om inkludering för individer som av olika anledningar 

avviker från normen.  I artikeln tar de upp idén om ”en skola för alla”, d.v.s. idén om social 

rättvisa och lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. En skola för alla 

värnar om allas rätt att delta i samhälleliga aktiviteter och att alla (oberoende av 

förutsättningar, intressen eller prestationsförmåga) deltar i samhällsgemenskapen (ibid. s 

82). Den grundläggande ideologin i En skola för alla bygger på idén om inkludering och 

samvaro som en förutsättning för att individer senare i livet ska kunna mötas i samhället. 

Carlsson och Nilholm skiljer mellan begreppen: 

 Inkludering – som beskriver delaktighet och inflytande på lika villkor eller på olika 

villkor.64 

 Integrering – som anses ha en mer negativ klang i de fall då det associeras till 

avvikande individer som ska anpassas till en förutfattad norm eller fasta strukturer. 

Integrering anknyter, som tidigare nämnts, i detta avseende till Handisams resonemang 

kring begreppen tillgänglighet och anpassning.  Ur en icke-diskrimineringsaspekt finns det 

                                                           
63

 Salamancadeklarationen om principer, inriktning och praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt 
stöd. Deklarationen understryker nödvändigheten i etablerandet av ett utbildningssystem som erbjuder 
”integrerade skolor”. Skolans uppgift är enligt deklarationen att utveckla en pedagogik som sätter barnet i 
centrum och därmed skapar förutsättningar för alla barn att ta till sig undervisning. Tidigare har barn och unga 
med funktionsnedsättning betraktats utifrån sina svårigheter snarare än möjligheter. Med den integrerade 
skolan vill man ta avstånd från diskriminerande attityder, skapa en välkomnande närmiljö och utveckla ett 
integrerat samhälle. Observera att en deklaration har en politisk snarare än en rättslig innebörd. 
Salamancadeklarationen finns att läsa i sin helhet på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats 
(www.spsm.se). 
64

 Se begreppsdefinitionen sid 12 i texten. 

http://www.goteborg.se/
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anledning att reflektera över hur dessa begrepp laddas med olika innebörd beroende på hur 

de vävs samman med andra värderande begrepp.65  

Rätten till delaktighet finns tydligt formulerad i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS)66 samt i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning.67 I Sverige och internationellt har delaktighet länge varit ett centralt 

begrepp inom handikappforskning och handikappolitik. Då det kommer till skolans område 

finns det dock en tendens att sätta likhetstecken mellan inkluderande undervisning och 

delaktighet. Detta riskerar att begränsa innebörden av delaktighet då elever som av olika 

skäl får sin undervisning i särskilda undervisningsgrupper i praktiken också kan uppleva 

delaktighet. För att inte låsa delaktighetsbegreppet i skolsammanhang till en normativ 

föreställning om att inkludering och En skola för alla är en universallösning, föreslås att 

delaktighet definieras utifrån mindre sammanhang. I en forskningsrapport om delaktighet 

för elever med funktionsnedsättning föreslår Specialpedagogiska skolmyndigheten att 

delaktighet och inflytande bör ses som situationsbaserade och kopplade till enskilda 

aktiviteter och sammanhang. Detta, menar man, ökar möjligheterna och toleransen för 

olikhet och variation mellan individer (Szönyi/Söderqvist Dunkers, FoU 2012:2). Delaktighet i 

skolan är en komplex fråga som berör många olika aspekter av såväl reell delaktighet som 

upplevd delaktighet. Elevers delaktighet och inflytande bör ses som ett fenomen som är 

under ständig förhandling och i ständig rörelse. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

definierar ett antal områden som bör uppmärksammas för att kunna närma sig det 

komplexa delaktighetsbegreppet. Sex delaktighetsaspekter lyfts fram: tillhörighet, 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang, autonomi (ibid., s 18ff). Dessa 

aspekter utgör tillsammans med skolans omsorgskultur, kamratkultur och 

undervisningskultur en tankestruktur för delaktighet och inflytande som kan fungera som en 

matris och tillämpas praktiskt i skolan för ett utökat arbete med inflytande (ibid.).  

I sammanhanget bör även särlösningar nämnas. Särskolans grundidé bygger på att alla 

elever ska ha möjlighet att ta till sig undervisning i sin egen takt och efter elevens egna 

förutsättningar. Det finns tydliga krav på den allmänna skolan att anpassa undervisning till 

varje elev så långt som det är möjligt, samt erbjuda stöd till elever som av olika anledningar 

behöver det. Elever med utvecklingsstörning som inte bedöms kunna nå upp till 

grundskolans kunskapsmål har rätt att gå i särskolan. Placering av en elev i särskola ska alltid 

göras utifrån en grundlig utredning för att överväga om särskolan är det rätta alternativet för 

eleven (www.handikappupplysningen.se). Det är kommunernas ansvar att se till att barn 

hamnar i rätt skolform. De senaste åren har det riktats hård kritik mot att utredningarna har 

allvarliga brister, är rättsosäkra och att alltför många barn felplaceras i särskolan. Då 
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 Se not nr 10 tidigare i texten. 
66

 LSS – Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (www.riksdagen.se) 
67

 Regeringen ratificerade Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt ett 
fakultativt protokoll till konventionen i december 2008. Konventionen och protokollet trädde i kraft i Sverige 
den 14 januari 2009 (SÖ 2008:26). 
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särskolan har lägre kunskapsmål blir risken för dessa barn att de understimuleras i sin 

kunskapsutveckling (Belger/Bååth/Holm/Ängmo, Skolverket, 2011-01-31). Föräldrar och 

vårdnadshavare har möjlighet att tacka nej till en plats i särskolan, men det tycks i dag inte 

finnas särskilt stora möjligheter för eleven själv att utöva inflytande över särskolebeslut. 

Ytterligare en kritik mot särskoleutredningar är att förhållandevis många barn i särskolan har 

annan etnisk bakgrund än svensk om man jämför med övriga grundskolan.  Om förklaringen 

till detta är att många nyanlända barn på grund av bristfälliga utredningsmetoder felplaceras 

i särskolan är detta ett allvarligt problem som kräver åtgärder. Det finns anledning att starkt 

ifrågasätta vem som har mandat att avgöra vem/vilka som är ”marginaliserade” eller på 

något vis avvikande, hur detta görs, varför och vilka konsekvenser det får för den 

särbehandlade?  

 

Sammanfattande kommentar 

En övergripande analys av inflytandearbete inom skolan blir således att förhållandevis 

mycket arbete görs för att värna om barns och ungas rättigheter att formellt föra sin talan i 

frågor som rör dem, samt att arbeta med delaktighet och inflytande ur en 

demokratifostrande funktion. Stort fokus läggs på själva formen för klassråd, elevråd och 

formella demokratiska samtal med en stark inkluderingssträvan att låta ”alla” komma till 

tals. Mindre resurser läggs på innehållet i klassrådsdiskussionerna. Tillsynes krävs det därför 

tydliga åtgärder för att utveckla metoder som ökar barns och ungas demokratiska 

engagemang, medbestämmande och kommunikation med övriga samhället. Den befintliga 

klassrådsstrukturen som demokratisk överenskommelse begränsar ifrågasättandet av 

skolans hierarkiska strukturer och framstår som otydlig vad gäller innehåll och omfång.68 

Detta bidrar till att skolans demokratiarbete för många barn och unga kan te sig som en 

chimär snarare än ett forum för reellt inflytande. Den övergripande analysen visar att få 

elever i dag har möjlighet till reellt inflytande över själva skolarbetet och utformningen av sin 

arbetsmiljö. 

 

ATT PLANERA OCH BYGGA FÖR BARN OCH UNGA  

På senare tid har forskningen kommit med larmrapporter där man varnar för att barns 

barndomar blir alltmer institutionaliserade. I boken Last Child in the Woods (Louv, 2008) 

skildras den elektroniska barndomen som ett hot mot barns rörelse i stad och natur. Även 

den svenske professorn och skogsforskaren Lars Kardell hävdar att barns lek i skogen har 

minskat drastiskt de senaste åren (Johansson 2009). Många småbarnsföräldrar i urbana 

miljöer känner säkert igen sig i tanken på att dagens barn lever betydligt mer skyddade i sin 

utomhusvistelse om man jämför med hur det såg ut för en eller två generationer sedan.  
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 D.v.s. vilka frågor som eleverna faktiskt får och förväntas lyfta fram i sammanhanget. 
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Behovet av mötesplatser och umgängesytor för barn och unga lyfts ofta fram i utredningar 

och analyser av barns och ungas livssituationer. För att kunna säga något om mötesplatser 

och rumslighet kan man vara hjälpt av termerna ”space” och ”place” för att reda ut de 

relationer och förhållningssätt vi som individer har till den fysiska världen.69 Den spatiala 

termen ”space” tolkas ofta som en vidare och öppnare yta medan ”place” i någon mån ofta 

förknippas med mänskliga relationer till den fysiska miljön, platsen. Då det gäller 

mötesplatser för barn och unga finns det anledning att problematisera och återkoppla till 

generationsmaktordningen och det faktum att vuxna vill skapa ”rum” för barn och unga. Vad 

är det som gör en plats till barns och ungas?  Kim Rasmussen, professor vid Institutionen för 

psykologi och utbildning på Roskilde universitet i Danmark, använder begreppen ”places for 

children” och ”children’s places” för att skilja mellan de platser som vuxna skapar för barn 

och de platser som barn själva gör till sina (Rasmussen 2004). Det handlar om tillgången till 

platsen, relationen till platsen och de förutsättningar som platsen erbjuder. Medan en 

vuxenproducerad lekplats i en park blir exempel på en ”plats för barn” [min översättning] 

kan ett populärt klätterträd på en bakgård ses som ett exempel på ”barns platser” [min 

översättning]. I resonemang kring platser för barn och barns platser blir barnet en given 

aktör och kunskapsbärare som har inflytande över sina egna lekmiljöer. Det finns även 

forskare som undersöker barns platser i form av ”mini-territories” där barnet ifråga blir en 

”resident” som besitter betydligt större kunskap och känsla för sin plats i jämförelse med en 

allmän besökare (Karsten 2003). Ur stadsplaneringsperspektiv är barn i dessa hänseenden 

oersättliga resurser och kännare av sin fysiska miljö.   

 

Som tidigare nämnts i denna rapport finns det flera verksamhetsområden inom vilka man 

har valt att utforska och aktivt arbeta med delaktighetsfrågor då det gäller barn och unga.  

Ett område där man anses ha lyckats särskilt väl är bl.a. inom stadsplaneringen, mycket tack 

vare framstående projekt och utforskande arbete utfört av Trafikverket och Boverket70 kring 

barns och ungas involvering i planering av staden.  Boverkets skrift Unga är också 

medborgare (2000) kan ses en viktig markering och brytpunkt för utvecklingen av arbetet 
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 Om rumslighet och platser för barn har det skrivits allt mer under det senaste decenniet. Barndomsgeografin 
har vuxit som en egen underavdelning till barndomssociologin (Halldén 2007).  Flera internationella studier har 
gjorts och år 2000 hade den akademiska tidskriften Childhood ett temanummer om platser för barn (Childhood: 
Special Issue: Spaces of Childhood Vol.7(3), 2000).  Ett annat exempel är forskningsprojektet ”Kultur för och av 
barn” som bedrivs av TEMA BARN vid Linköpings universitet. Projektet leds av docent Anna Sparrman och 
fokuserar främst på temaparker, nöjesfält och barnmuseum. De senaste åren har många internationella 
forskare intresserat sig för möjligheten att utveckla lekplatser för barn med fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. På den nationella arenan har bl.a. arkitekten Ingegerd Harvard utvecklat lekmiljöer och 
lekredskap som gör uteleken tillgänglig för fler (Harvard 2003).  Inom designområdet har KTH:s projekt SITREK 
och det danska forskningscentrat Architecture Design and Media Technology Centre for Design, Learning and 
Innovation vid Aalborg universitet haft stark inverkan på förståelsen av barns lek, lekplatser och leksaker. 
 
70

 Trafikverket och Boverket har i flera år, och genom ett antal projekt, verkat för ökat inflytande bland unga. 
Värt att nämna i detta sammanhang är projekten: Trafik, miljö och samhällsplanering (Trafikverket 2000), Unga 
är också medborgare (Boverket 2000). 
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med ungt inflytande inom stadsplaneringsfrågor.71 Socialdepartementet finansierade under 

2010-2012 ett uppdrag utfört av Trafikverket och Boverket kring barn och unga i 

samhällsplaneringen. Uppdraget utfördes i sex skilda kommuner72 och involverade mer än 

1000 barn och unga. Syftet var att stötta utvalda kommuner att öka barns och ungas 

delaktighet i samhällsplaneringen genom att utarbeta metoder och rutiner för 

barnmedverkan i kommunal samhällsplanering.  Syftet var även att sprida goda exempel till 

övriga kommuner i landet för att stärka implementeringen av barn och unga i 

planeringsarbete. Regeringsuppdraget redovisades den 23 januari 2013 genom 

slutrapporten Det är viktigt när det blir på riktigt! Att stärka barn och ungas delaktighet och 

inflytande i fysisk planläggning. 

 

Exemplet Göteborg 

Inom stadsplanering anses Göteborg ligga i framkant. Här har man gjort stora satsningar 

inom just utforskande arbete med barn och unga. Stadsbyggnadskontoret, S202073 och 

Nätverket för barn och unga i fysisk planering inom Göteborg74 har under de senaste åren 

bedrivit ett aktivt arbete med att sprida kunskaper om barns och ungas inflytande, bl.a. 

genom konferensserien ”Barn tar plats”.75 Arkitekturkonsulenterna för barn och unga (på 

Göteborgs stads kulturförvaltning och på Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen) har sedan 

2002 arbetat med uppdraget att finna former för hur barn och unga kan vara med och 

påverka sin fysiska miljö. Flera projekt har genomförts för att arbeta metodutvecklande och 
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 I skriften framhålls att barn och unga är experter på sin egen miljö. Skriften bygger på barnkonventionens 
artiklar, Agenda 21, Habitatagendan samt plan- och bygglagen som ger stöd för barns och ungas ökade 
inflytande i samhällsplaneringen. Skriften riktar sig till såväl kommunpolitiker och planerare som till förskole- 
och skolpersonal, och togs fram i samverkan med Barnombudsmannen, Ungdomsstyrelsen, Svenska 
kommunförbundet och Vägverket. 
72

 Urvalet gjordes med avsikt att involvera kommuner från söder till norr samt med ambitionen att jämföra 
storstad kontra småstad. Urvalet gjordes även med hänsyn till skilda metoder och angreppssätt, varierade 
samhällsprojekt samt spridning av åldersgrupper. De kommuner som valdes ut för projektet var Göteborg, 
Örebro, Borlänge, Hällefors, Trelleborg samt Östersund. Presentation av projektet och resultatredovisningen 
går att ladda ner via Trafikverkets websida: www.trafikverket.se 
73

 S2020 är ett uppdrag och ett nätverk som bedrivs av Social resursförvaltning på begäran av 
Kommunfullmäktige i Göteborg. S2020 har till syfte att formulera hur Göteborg kan/bör arbeta med socialt 
hållbar utveckling fram till år 2020. Arbetet sker huvudsakligen via nätverk men S2020 är även initiativtagare till 
en rad konkreta aktiviteter som bl.a. Mellanrum – en seminarieserie om stadsutveckling, pilotarbetet 
Opaltorget i samverkan med forskare och tjänstemän samt en studie om boendesegregationen i 
Göteborgsregionen av professor Roger Andersson vid Uppsala universitet.   
74

 I Nätverket för barn och unga i fysisk planering inom Göteborg ingår utöver Tryggare mänskligare Göteborg 
och Stadsbyggnadskontoret även ett par stadsdelsförvaltningar: kulturförvaltningen, park- och 
naturförvaltningen, miljö- och lokalförvaltningarna, trafik- och fastighetskontoren samt S2020.  
75

 Konferensen Barn tar plats arrangerades av Nätverket för barn och unga i fysisk planering inom Göteborg 
som utgörs av: Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, Tryggare och Mänskligare Göteborg, Movium – 
Centrum för stadens utemiljö vid Sveriges lantbruksuniversitet samt S2020, socialt hållbar utveckling 2020 
Göteborgs Stad. 
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inspirationsskrifter har producerats för att sprida kunskapen vidare76 

Arkitekturkonsulenterna har också ett nätverk av arkitekturpedagoger som är arkitekter med 

intresse och kunskap att arbeta tillsammans med barn och unga. Arkitekturpedagogik är 

lärande om arkitektur genom att använda den byggda miljön och det offentliga rummet som 

pedagogisk resurs. Arkitekturpedagogerna erbjuder verktyg för att möjliggöra delaktighet. 

Att barn är med och påverkar sin miljö är en både demokratifråga och ett sätt att 

implementera erfarenhet i ett förändringsprojekt. Det inspirerar ofta till att upptäcka och 

uppleva arkitektur och barnen arbetar tillsammans med lärare i skolan och förskolan. 

Park- och naturförvaltningen i Göteborg har ett brett uppdrag att förvalta och utveckla 

stadens utemiljöer. Park- och naturförvaltningen och Göteborgs kommun samverkar bl.a. 

med Göteborgs universitet Chalmers och med Högskolan för Design och Konsthantverk 

(HDK) i en rad projekt som syftar till att utveckla platser för barn och unga. Varje vår har 

exempelvis masterutbildningen Child Culture Design en kurs där studenter övar sig i 

delaktighetsarbete med barn kring utformningen av utomhuslekplatser. Verkliga platser i 

staden pekas ut av kommunen, och arkitekturpedagoger och lärare handleder processerna 

med studenter och barn. 

Även ett pilotprojekt på Centrum för urbana studier vid Göteborgs universitet, kan nämnas i 

detta sammanhang. Pilotprojektet ”Hammarpark och Emmaskolan”, där arkitektstudenter 

fick lära sig att involvera lokala invånare i designprocesser, har senare utvecklats till ett 

kommunprojekt och en del av ett större projekt för Mistra Urban Futures, som arbetat för 

att utveckla fler platser i stadsdelen Hammarkullen i Göteborg (www.urbanpower.se). 

 

Vision Älvstaden 

Mellan 2011 och 2012 pågick en bred medborgardialog om hur göteborgarna önskar sig livet 

i Centrala Älvstaden i framtiden. Dialogen samordnades av Göteborgs Kulturförvaltning och 

Älvstranden. Nära tretusen personer lämnade in synpunkter. Syftet med dialogen var att 

fånga in ett ”hela staden perspektiv”.  

Unga:Älvstaden var ett av flera delprojekt som ingick i dialogarbetet och som fokuserade på 

barns och ungas tankar och idéer. Unga:Älvstaden omfattade tolv skolklasser från skilda 

stadsdelar med barn mellan 8-15 år. Syftet med Unga:Älvstaden var att bemyndiga barn och 

unga och att skapa förutsättningar för reellt ungt inflytande i planeringsprocessen. Att ge 

                                                           
76Några läsvärda inspirationsböcker är: Barns rätt till staden (Svennberg/Teimouri 2004), Knô dej in! 

Om ungdomars inflytande på vår offentliga miljö (2011); Trygghetsvandring ur barns perspektiv (Teimouri/ 
Åhlström/ Svennberg/ Björling/ Havström 2011), REBUS – Resan till en bättre skolmiljö. Den senare är 
en guideline för hur barn och unga kan vara med och utveckla sin fysiska skolmiljö. Skriften är 
resultatet av ett treårigt EU-projekt mellan Sverige, Danmark och Norge där Göteborgs stads 
Lokalförvaltning varit leadpartner och bl a Göteborgs stads kulturförvaltning samt Kultur i Väst 
genom arkitekturkonsulenterna varit partners.   
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skolelever kunskap om och verktyg för hur man kan vara delaktig i stadsutvecklingsfrågor var 

ett ämnesövergripande mål för projektet. Man ville undvika ett resultat där barn och unga 

bara blev ”dekoration” i processerna. För att kunna ha bra idéer för stadsutveckling krävs 

dock en viss förförståelse och kunskap om den egna staden. Under projektet Unga:Älvstaden 

togs en manual kring stadens historia och framtid fram. Arkitekturpedagoger ledde 

processen och berättade för skoleleverna om vad stadsplanering är, vilka rättigheter 

medborgarna har och inte minst – hur man presenterar en idé så att den blir begriplig för 

andra.  

Under 2005 genomfördes vidare planeringsarbete av Södra Älvstranden där man arbetade i 

lag för att ta fram en plan för det nya området. Ett av lagen kallades Lag barn och unga och 

leddes av arkitekturkonsulent Mie Svennberg. Etnologen Barbro Johansson har följt 

processen med Lag barn och unga och redogör i ett kapitel i antologin Mellanrummens 

möjligheter. Studier av föränderliga landskap (2009) för hur barnens faktiska delaktighet 

togs omhand. Johansson lyfter komplexiteten i att arbeta med ungt inflytande och 

problematiserar det faktum att många av barnens idéer och förslag riskerar att gå förlorade i 

övergången från en friare kontext till en mer strukturerad kontext då besluten ska 

förverkligas. Hon påpekar även att åldersmakten blir påtaglig i de lägen då barnens förslag 

konkurrerar med vuxnas förslag. Trots detta kan projekten Unga:Älvstaden och Södra 

Älvstranden betraktas som milstolpar för Göteborgs Stads arbete med ungt inflytande då 

både små och stora barn bjudits in till det offentliga rummet där de fått möjlighet att 

företräda sig själva och (om än i begränsad skala) fått möjlighet att utöva barnmakt. Sett ur 

perspektivet barns egna upplevelser av inflytande uttrycks följande:  

Barnen fick mer applåder än de vuxna som företrädde de andra fem lagen, 

barnen fick uppmärksamhet i medierna och fick, precis som andra kändisar, till 

och med skriva autografer. De har förflyttats från sin vanliga efemära plats och 

visat de vuxna att ”det inte bara är de som är bra”, de vuxna har snopet fått 

lämna ifrån sig något av sitt herravälde, medan barnen har fått inflytande. 

    (Johansson 2009, s 158) 

Projektresultaten finns sammanfattade i två filmer samt i en blogg som går att följa via 

hemsidan ungatarplats.se. Även om projekt Unga:Älvstaden och Lag barn och unga 

avslutades för några år sedan, fortsätter dialogarbetet. Under 2012 fick Göteborgs 

kulturförvaltning på uppdrag av kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra vidare dialog 

med 16 skolklasser kring planeringen av Kanaltorget vid Älvrummet.  
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Kanaltorget 

2012 fick Göteborgs Kulturförvaltning ett uppdrag från kommunstyrelsen att i dialog med 

unga ta fram förslag för Kanaltorgets utveckling.77 Projekt Kanaltorget – Dialog med barn och 

unga är en vidareutveckling av Unga:Älvstaden som var en del av medborgardialogen när 

strategin och visionen för Älvstaden utarbetades. Projektet leds av arkitekturkonsulent Lars 

Jonsson vid Göteborgs kulturförvaltning. Uppdraget innebär att driva en dialog med barn om 

hur Kanaltorget kan utvecklas efter att hjulet flyttats till Liseberg. Under ett halvår deltog 16 

skolklasser från olika stadsdelar, bland annat från närliggande skolor. Mycket av det som 

framkom i förslagen handlade om hur man kan förbättra den sociala miljön. 

Problemområden som barnen definierade handlade bl.a. otrygghet i form av nedskräpning 

och missbruk. Många uttryckte en önskan om en renare plats. I dag finns fler papperskorgar 

och polis och fältassistenter har ökat sin närvaro, bland annat genom uppsökande 

verksamhet. Det har även byggts en gångväg som ökar känslan av trygghet. Dialogprocessen 

med barn och unga är nu avslutad och park- och naturförvaltningen är ansvariga för att driva 

igenom de unga förslagen. Man har låtit konstgräset vara kvar och man har lagt till en scen 

som också fungerar som dansgolv. Det finns en klättervägg, speglar, skateboardramp och en 

beachvolleyplan. Under sommaren har det funnits en kafévagn, solstolar och planteringar i 

krukor. Man gjuter även en bassäng för vattenlek. 

 

Göteborgs Stads egen Barnkonsekvensanalys  

Som ett resultat av Göteborgs Stads arbete med ungt inflytande via dialogprocesser har 

Nätverket för barn och unga i fysisk planering inom Göteborg tagit fram en egen 

barnkonsekvensanalys. Analysen är en vidareutveckling och anpassning av 

Barnombudsmannens modell för barnkonsekvensanalys, och är tänkt att användas för att 

fördjupa och kvalitetssäkra barnperspektiv samt barns perspektiv i den fysiska planeringen 

av staden. Modellen för barnkonsekvensanalysen är ett analysverktyg som är tänkt att 

användas av olika förvaltningar vid planeringsprocesser, underhåll och ombyggnad av större 

förändringar i den fysiska miljön (www.goteborg.se). Dokumentet är ett led i 

utvecklingsarbetet av staden och är tänkt som ett ”levande dokument” som är tänkt att 

justeras och förändras i takt med att nya erfarenheter förvärvas. 

 

EGET FÖRETAGANDE, ENTREPRENÖRSKAP OCH UNGAS PLATS PÅ ARBETSMAKNADEN  

I en samhällsomvandling från välfärdsstat till välfärdssamhälle har Sverige kommit att bli ett 

alltmer individorienterat samhälle. De senaste 20 åren har svensk välfärd genomgått ett 

genomgripande systemskifte. Allt fler privata vinstdrivande aktörer ryms idag inom 
                                                           
77

 Kanaltorget kallas i folkmun även för ”Hjultomten”. Här stod tidigare Göteborgshjulet, ett stort pariserhjul,  
som numera är flyttat till Liseberg. 
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välfärden, det gäller inte minst inom skola, vård och omsorg (Hartman, DN, 2011-09-07). Det 

individorienterade samhället ställer nya krav på individerna att klara sig i samhället, men det 

erbjuder även nya möjligheter och vägar till utveckling och ökad livskvalitet. Detta 

avslutande kapitel kommer att beröra ungas bostadssituation och ungas möjligheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden.  

Som en bakgrund till den aktuella bilden av barns och ungas livssituationer i dag hänvisas 

läsaren till några av Barnombudsmannens betänkande och rapporter78 samt Rädda Barnens 

utredning ”Barns ekonomiska utsatthet” (Salonen 2011). Situationen skildras även i en rad 

utforskande projekt.79 Gemensamt visar dessa rapporter och andra texter är en segregerad 

och ojämlik bild av barns och ungas förutsättningar för trygghet och utveckling i dagens 

Sverige. Föräldrars/vårdnadshavares ursprung, civilstånd, etnicitet och språknivå, 

socioekonomiska status och även folkbokföringsadress uppges vara avgörande faktorer för 

barns och ungas förutsättningar att lyckas. Därtill ska det även uppges att 

barnets/ungdomens fysiska och psykiska förutsättningar samt skolform spelar roll för dess 

framtida möjligheter (Molin 2008). 

 

Exemplet Göteborg 

Det internationella centrat för hållbar stadsutveckling beskriver situationen för Göteborgs 

unga medborgare med följande ord: 

Göteborg och hela Göteborgsregionen är starkt segregerad både när det gäller 

ekonomiska och sociala förhållanden, etnisk tillhörighet och boende. Kvinnor 

och mäns livschanser har blivit alltmer beroende av uppväxtvillkor, 

utbildningsnivå och bostadsförhållanden. Diskriminering och brist på mänskliga 

rättigheter har fått ökad uppmärksamhet. Speciellt oroande är situationen för 

många unga vuxna. I flera områden befinner sig upp till 40 % av ungdomar 

mellan 20-25 år vare sig i utbildning, praktik eller i arbete. Flera saknar bostad 

och bor hemma hos föräldrar eller flyttar runt mellan olika tillfälliga sovplatser. 

Den ojämna utveckling som präglar Göteborgs Stad har fått en sådan 

omfattning att staden håller på att glida isär. Samtidigt som staden uppvisar en 

stark ekonomisk tillväxt hotas stadens sociala hållbarhet och därmed också 

                                                           
78

 Bl.a. ”Bakom fasaden – Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar” (Sandberg Lööf 2012); 
Betänkandet SOU 2008:131 ”Föräldrastöd – en vinst för alla” och Statistikrapporten ”Upp till 18” (Persson 
2010). 
79

 Här kan exempelvis nämnas: Humanekologen Pernilla Ouis skildring av barns röster i en skrift om Rosengård 
(Oui 2009). Andra lästips är några utforskande projekt där forskare och en journalist bedrivit fleråriga 
fältstudier i förorterna Rosengård och Tensta för att studera ojämlikhet och sociala förutsättningar för 
människor beroende av bostadsort: pocketromanen I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra (2008) av 
ekonomijournalisten Pontus Herin samt två socialantropologiska avhandlingar som beskrivs i artikeln ”Vad 
skönt att någon flyttar hit och verkligen bor här innan det skrivs” (Johnsdotter/Carlbom 2009). 
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förutsättningarna för att Göteborg skall kunna behålla sina positioner som en 

attraktiv och konkurrenskraftig kunskapsstad.  

                (Mistra Urban Futures Gothenburg, projektdokument 2013-05-07, s 5) 

Genom tre delprojekt, varav ett som specifikt handlar om att förstärka ungas medskapande i 

byggandet av ett hållbart samhälle, kommer Mistra Urban Futures fram till år 2015 att 

arbeta för att utveckla staden och producera ny kunskap om arbetssätt och metoder för 

rättvisa och social hållbarhet i Göteborg. Förhoppningen är alltså att man ska hitta former 

att kunna förändra den negativa tendens som beskrivs i citatet ovan och därmed skapa 

bättre förutsättningar för stadens unga medborgare. 

 

Ungt entreprenörskap 

Ett område som är under utveckling, nationellt och i Göteborg, är ungt entreprenörskap och 

ungas eget företagande. Det senaste decenniet har man kunnat följa en ny trend där ideella 

föreningar etablerar sig i skolan som en länk mellan skolan och näringslivet. För arbete kring 

entreprenörskap med yngre barn finns sedan 2002 den ideella rikstäckande föreningen 

FramtidsFrön, vars huvudsakliga syfte är att arbeta med entreprenöriellt lärande i 

grundskolan. Föreningen utbildar lärare, utvecklar inspirationsmaterial och anordnar mässor 

och aktiviteter för skolelever.  FramtidsFröns färdiga redskap i form av inspirationsmaterial, 

gör att de har lyckats etablera samarbeten med många skolor och de har även fått 

utvecklingsmedel från Skolverket. Det entreprenöriella lärande handlar om att erbjuda: 

”förhållningssätt, arbetssätt, läroprocesser och metoder som leder till att elever i skolan får 

bejaka och utveckla sina företagsamma förmågor” (citat ur e-mail intervju med Karolina 

Palmer, FramtidsFrön Göteborg, 2013-10-20). En framstående skillnad mellan 

entreprenöriellt lärande och övrigt lärande är den att det entreprenöriella lärandet sker i 

samverkan med närsamhället utanför skolan. Eleverna får pröva sina idéer gentemot 

verkliga mottagare snarare än att arbeta utifrån påhittade skolexempel eller ”case”. Via 

FramtidsFröns olika delprojekt uppges elever både kunna uppleva och ha reellt inflytande 

(www.framtidsfron.se). Sommarlovsentreprenör (www.sommarlovsentreprenor.se) och 

Entrepreneurial Hive (www.entrepreneurialhive.com) är andra exempel på hur man har valt 

att arbeta med att stimulera till ungt entreprenörskap och ungt företagande.  

För lite äldre barn och ungdomar (även gymnasieskolan) finns även den ideella föreningen 

Ung Företagsamhet (UF) som verkar för att förena näringsliv och skola runt om i landet. 

Utöver fortbildning och utbildningsmaterial erbjuder UF bedömningsstöd, stipendier och 

internationella utbyten (www.ungforetagsamhet.se). 

 

  

http://www.framtidsfron.se/
http://www.entrepreneurialhive.com/
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Sommarjobb och ungas plats på arbetsmarknaden 

100 000 ungdomar i åldern 15-24 år uppges vara utan både jobb och studier i Sverige i dag 

(Thulin, Riksdag & Departement, 2013-10-14). Ungdomsarbetslösheten är en angelägen 

fråga som de senaste åren tagits upp i ett flertal studier och regeringsuppdrag, bl.a. ”Unga 

utanför” (SOU 2003:92) och i den purfärska rapporten ”Unga som varken arbetar eller 

studerar – Statistik, stöd och samverkan” (SOU 2013:174). Tre nya ändringar har nyligen 

gjorts i Socialtjänstlagen gällande ekonomiskt bistånd. Ändringarna gäller jobbstimulans, en 

höjd gräns för barns och skolungdomars arbetsinkomster samt en hävd övre åldersgräns för 

ekonomiskt bistånd i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Dessa ändringar trädde i 

kraft den 1 juli 2013 och ska göra det mer lönsamt för barn och unga att ta ett arbete.  

Bolag som Göteborgs Stad äger är förhållandevis dåliga på att ta in unga anställda. Jobb- och 

fritidsutskottet vid Ungdomsfullmäktige i Göteborg arbetar för att alla unga ska kunna få ett 

sommarjobb och en meningsfull fritid. Att få möjlighet till sommarjobb innebär för de flesta 

ungdomar ett första möte med arbetsmarknaden, varför det utgör en viktig erfarenhet och 

brygga mellan studier och en framtida yrkeskarriär. Alternativa metoder att finna 

jobbmöjligheter för fler prövas för närvarande inom Göteborgs Stad. För fjärde året i rad 

anordnade Göteborgs kulturförvaltning Kultursommarjobb för unga, ett projekt som skapar 

arbetstillfällen för såväl ungdomar som för professionella kulturarbetare i form av 

konstnärlig coachning. Kultursommarjobbare skapar underhållning för Göteborgs invånare 

och besökare under tre sommarveckor. Ungdomar kan söka många olika typer av jobb, från 

anställning som akrobat till DJ, scenograf eller marknadsförare. Förkunskaper inom området 

är dock ett ansökningskrav. Söktrycket ökar för varje år, varför strukturen för intagningen 

har justerats så att även ungdomar utanför Göteborg kan söka kultursommarjobb. 

Sommaren 2013 erbjöd Göteborgs Stad 93 ungdomar anställning som kultursommarjobbare. 

Ett annat projekt som verkar för ökad rekrytering av unga är det tidigare Värdskapet som 

numera heter Team Göteborg och verkar för ökad anställningsbarhet bland unga. Team 

Göteborg fungerar som en pool med ungdomar och unga vuxna som volontärarbetar i 

samband med stadsangelägna evenemang (www.teamgoteborg.goteborg.com). Projektet 

har drivits sedan 2009 och verkar (utöver ungdomssatsningen) för att utveckla 

evenemangsstaden Göteborg. En kritik mot projekt Team Göteborg är trots framgångsrika 

samarbeten och ett stort stall av volontärer (som år 2013 utgjorde 350 ungdomar), att 

ungdomar riskerar att utnyttjas som gratis arbetskraft. Som ungdomssatsning med syfte att 

öka anställningsbarheten hos unga och förbereda dessa inför en kommande arbetsmarknad, 

skulle man kunna hävda att löneförhandling borde ingå som en del i projektets 

utbildningssyfte. Kritiken berör även Socialtjänstlagens nya rön om hävd åldersgräns för 

praktik (se ovan). 
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Boendefrågan – en het potatis 

Boende och arbete hör ihop. Att sakna eller bo på ”fel” adress visar sig vara en bidragande 

orsak till att många i dag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Omkring var fjärde 

göteborgare mellan 20 och 27 år bor fortfarande hemma hos sina föräldrar (Lindell, 

Göteborgs Posten, 2013-05-21). De bostadspolitiska målen i Göteborg anses vara lågt ställda 

och det visar sig att det genomsnittliga söktalet på varje utlyst lägenhet i Göteborg är tusen 

sökande per lägenhet (Nordin, Göteborgs Posten, 2013-08-27). Dessutom uppges 

byggtakten minska. Långsiktiga- och kortsiktiga mål föreslås från de båda partipolitiska 

blocksidorna, men bostadsproblematiken är alltså ett faktum.  

Organisationen Jagvillhabostad.nu verkar för att öka möjligheterna för unga 

bostadssökande. Organisationen verkar opinionsbildande och deltar i diverse byggprojekt för 

bostäder till unga i åldrarna 18-35 år. Som diskussionsplattform för bostadsproblematiken 

arbetar organisationen även som påtryckningsorgan. Jagvillhabostad.nu för de ungas röst i 

debatten och strävar efter att bostäder ska byggas som matchar ungas efterfrågan 

(www.jagvillhabostad.nu). Ordföranden Hanna Lindquist vann nyligen ett uppmuntranspris 

för sitt engagemang för ungdomars möjlighet till egen bostad och etablering på 

bostadsmarknaden. Utmärkelsen delades ut av den ideella föreningen för mångfald Öppet 

Hus. En analys, om än generell, av bostadssituationen för ungdomar och unga vuxna i 

Göteborg visar således att krafttag behövs inom området. 

 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Utvecklingsområden för arbete med ungt inflytande på riktigt 

Ambitionen med denna rapport har varit att visa en komplex bild av ungt inflytande, såväl 

teoretiskt som konkret i de verksamheter och projekt som exemplifieras. Rapporten visar att 

ett gediget arbete görs i dag för bjuda in unga att delta i beslut som påverkar deras 

livssituation, men den visar också att många verksamhetsområden behöver se över sitt 

delaktighetsarbete och våga släppa in barn och unga på riktigt. Det konkreta inflytandet i en 

verksamhet behöver inte per automatik betyda att det upplevs vara på riktigt bland de 

medverkande barnen och ungdomarna. Formen men även innehållet för det som ska 

avhandlas är viktiga hörnstenar i inflytandearbete med unga. Här finns inga givna svar eller 

facit. Kanske ska man istället förhålla sig till inflytande som situationsbaserade aktiviteter där 

små delar i förlängningen kan sammanfogas till en helhet. Man kan med fördel reflektera 

över delaktighet och inflytande utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport Där 

man söker får man svar – Delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning 

(Szönyi/Söderqvist Dunkers, FoU 2012:2), och utifrån denna verka för att öka möjligheterna 

och toleransen för olikhet och variation mellan individer. Att som vuxen förmå sig till att inta 

en självreflekterande hållning är en grundförutsättning för att ungt inflytande ska bli möjligt. 

http://www.jagvillhabostad.nu/
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Kanske bör man som vuxen även vara beredd att dela med sig av den makt man besitter i 

egenskap av ålder.  

För att diskutera skilda inflytandenivåer kan man vara hjälpt av den särskiljning som görs i 

pedagogisk forskning om demokratiarbete i skolan80 där man skiljer mellan de tre 

demokratifostrande nivåerna: teoretiskt inflytande, formellt inflytande och informellt 

inflytande. Samtidigt bör man kunna vara flexibel nog att inte låsa sig vid alltför traditionella 

tankemönster. Det är viktigt att möta barns och ungas egna intressen och förhålla sig till 

ungas egen organisering kring demokratifrågor, delaktighet och inflytande. 

I demokratifrågor gällande barn och unga talas det ofta om tillgänglighet ”för alla”, där 

samhället har till uppgift (och bör sträva efter) att erbjuda alla barn/unga lika möjligheter att 

ta del av utbildning, vård, kultur, idrottsaktiviteter etc. Enligt artikel 2 i barnkonventionen 

ska det inte vara tillåtet att diskriminera eller göra åtskillnad i bemötandet av ett barn: 

”oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, 

politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 

handikapp, börd eller ställning i övrigt.”. Flera av barnkonventionens artiklar föreskriver även 

barns ”lika möjligheter” i det sociala och kulturella livet. Tankar om icke-diskriminering och 

lika möjligheter för alla kan på sätt och vis sägas genomsyra allt demokratiarbete som görs 

med målgruppen barn och unga, ändå har Sverige de senaste åren bl.a. genomgått en 

skolreform som erbjuder större individuell frihet och valbarhet inom utbildning och 

barnomsorg. En reform som konkret innebär större valfrihet för barnets föräldrar eller 

vårdnadshavare men som kanske inte aktivt verkat för att lyfta barns eget inflytande över sin 

situation.81 Sverige har på senare år även fått kritik från FN:s barnrättskommitté kring de 

alltför stora skillnaderna mellan kommuner och regioner avseende fördelningen av resurser 

och det faktiska bemötandet av barn och unga. I dagens Sverige är barns och ungas konkreta 

möjligheter att påverka, förändra och ha inflytande i frågor som rör dem beroende av vilken 

kommun barnet (den unga) bor i.  

Genom observationer av verksamheter och projekt som lyfter barns och ungas delaktighet 

och inflytande kan man utläsa skilda förhållningssätt till demokratibegreppet. Det finns olika 

idéer och bakomliggande motiv som präglar det demokratiska arbetet med barns och ungas 

delaktighet. Ett övergripande syfte kan exempelvis vara att öka det solidariska 

ansvarstagandet bland barn och unga. Sådana projekt och verksamheter fokuserar gärna på 

själva deltagandet, dvs. att deltagande barn/unga parallellt med att driva igenom sina egna 

idéer får ökade kunskaper om hur och på vilka sätt de kan påverka för sig själva men också 

för sina medmänniskor. Ett annat förhållningssätt är att fokusera på individuella röster och 

idéer, dvs. att verka för att skapa förutsättningar för barns/ungas egna initiativ, 

handlingskraft och möjlighet att förändra och påverka sin egen situation. Det ena syftet 

                                                           
80

 Se t.ex. Brumark (2010), Rönnlund (2013) och Tholander (2005). 
81

 Det finns även en pågående politisk diskussion för respektive emot ekonomisk vinst i välfärden (däribland 
skolan).  
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utesluter inte det andra, men skilda förhållningssätt till demokratibegreppet kan på detta vis 

komma att prägla de metoder och strukturer som utformar det konkreta arbetet med barn 

och unga.  

Som förslag till fortsatt demokratiarbete med unga vill textförfattaren återknyta till 

resultaten i projektrapporten Ungas organisering över tid – unga för sig själva eller 

tillsammans med vuxna (2010) där en rad huvudområden pekas ut för den framtida 

ungdomspolitiken. Inspirerad av ovanstående läsning och resultaten i denna rapport föreslås 

att det fortsätta arbetet med ungt medborgarskap och inflytande söker hitta former för att: 

1. Utveckla förutsättningar för generationsmöten med en strävan efter:  

a) Progression och utveckling – där ömsesidigt lärande mellan ungas egen 

organisering och den representativa demokratin möjliggörs.  

b) Utjämnad maktbalans – där kommunikation och samverkan sker konstruktivt 

med en lyhörd inställning och respekt för varandras (individers och gruppers) 

olikhet. Där vuxna är beredda att anamma ett barnperspektiv och att ta till sig 

av barns perspektiv, men där barn och unga också är beredda att samverka och 

vara lyhörda åt andra hållet. 

c) Vidgade strukturer/organisationsformer – där man söker skapa 

förutsättningar för både frizoner (för såväl unga som för vuxna)och 

generationsövergripande samverkan. 

2. Hitta former som ökar vitaliteten och flexibiliteten i den politiska strukturen (lokalt, 

nationellt och på sikt kanske även internationellt) som samtidigt värnar om 

kontinuitet och långsiktighet. 

3. Värna om både kollektivt och individuellt inflytande. 

Det krävs dock en avslutande kommentar om att man bör vara aktsam med att låsa sig vid 

en specifik modell eller metod för delaktighetsarbete med unga. Studier, rapporter och 

skrifter som denna bör helst läsas som inspirationsmaterial och diskussionsunderlag snarare 

än som färdiga handböcker eller checklistor. I det konkreta arbetet med barns och ungas 

delaktighet och inflytande kan man vara hjälpt av att se sitt arbete som en flexibel och 

förnyelsebar process som skapas, prövas, utvärderas, utvecklas och omskapas tillsammans 

med barn och unga.  

Några konkreta frågeställningar att ta med sig i det fortsatta arbetet är: Vilka aspekter av 

ungt inflytande kan jag påverka och arbeta med här och nu? Vilka konkreta åtgärder kan 

göras för att på ett konstruktivt och långsiktigt sätt arbeta med barns och ungas inflytande i 

frågor som rör dem? Hur ser framtidsutsikterna ut? 

Sist men inte minst vill textförfattaren tacka Dig som håller denna rapport i din han för Ditt 

mod och Ditt engagemang att vilja förändra och förbättra framtidsutsikterna för barn och 

unga att både uppleva och faktiskt utöva reellt inflytande i frågor som rör dem! 
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