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Abstract 

 

A qualitative study is presented concerning children’s participation in the local decision-
making in Swedish municipalities. The study also aims at finding out what are considered to 
be successful factors and obstacles connected to the implementation of children’s participa-
tion in local decision-making. The study contains a summary of the convention on the rights 
of the child, focusing on article 12, as well as previous research findings concerning chil-
dren’s participation and factors enabling respectively hindering participation. Method has 
been interviews with a purposive sample of politicians, civil employees and children from 
municipalities regarded as prominent in their work with children’s participation. Either 
through a formal or informal implementation model. The results have been analysed in the 
light of Roger Hart’s eight-step “ladder of children’s participation“, where position one is 
considered Manipulation from adults and position eight is Child-initiated and shared decisions 
with adults. The results show that the investigated municipalities are considering the voice of 
the children in the local decision-making. Depending on different variables in focus, the posi-
tion on Hart’s ladder varies between four and seven. The study concludes that successful im-
plementation of children’s participation in local decision-making commands parallel work 
with organizational structures, systematic and adult’s attitudes. 
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1 Inledning 
 

Genom att Sverige 1990 erkände barnkonventionen har den svenska staten tagit på sig en in-

ternationell folkrättslig förpliktelse att följa barnkonventionen (Hobohm, 2003, s. 15). Det 

professionella arbetet med barn i Sverige förutsätter därmed att kunskap finns om barnkon-

ventionen och att dess artiklar implementeras och följs på bästa möjliga sätt i det praktiska 

arbetet. Enligt barnkonventionens artikel 4 skall konventionsstaterna: 
“vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra 

de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande 

till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för inter-

nationellt samarbete” (Barnombudsmannen, 2000, s. 63). 

Detta betyder att all samhällelig verksamhet ska genomsyras av barnkonventionen.  

FN:s Barnkommitté1 berömmer Sveriges arbete med att stärka barnets rätt att uttrycka sin 

mening men pekar på att barnen själva inte upplever sig vara hörda. FN:s Barnkommitté skri-

ver i sina rekommendationer till Sverige att den är ”bekymrad över att en del barn och ung-

domar (...) inte känner att de har något verkligt inflytande i frågor som rör deras tillvaro i 

samhället” (Prop. 2005/06:206, s. 127). Kommittén uppmanar därmed Sverige att garantera 

”att de administrativa liksom andra beslut som är relevanta för barnet innehåller information 

om hur barnets åsikter inhämtades, i vilken utsträckning barnets åsikter accepterades och var-

för (...)” (Ibid., s. 127). Denna rekommendation berör implementeringen av barnkonventio-

nens artikel 12 gällande barnets åsiktsfrihet och rätt att bli hörd: 
12.1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsik-

ter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter 

skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (Barnombuds-

mannen, 2000, s. 65f). 
 

12.2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen di-

rekt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt 

med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet (Barnombudsmannen, 2000, s. 65f). 
Barnets rätt att uttrycka sig fritt och att bli hörd återfinns i svensk lagtext som Socialtjänstla-

                                                 
1 FN:s barnkommitté är en oberoende sammansättning vars uppgift är att granska hur konventionsstaterna följer 
barnkonventionen. Konventionsstaterna lämnar vart femte år en skriftlig rapport till Barnkommittén där vidtagna 
åtgärder för implementeringen av barnkonventionen redovisas. Barnkommittén får även in underlag från frivil-
ligorganisationer, Barnombudsmän m.fl. Rapporteringen följs av ett förhör i regi av barnkommittén med företrä-
dare för konventionsstatens regering. FN:s barnkommitté har ingen befogenhet att dela ut sanktioner utan even-
tuella förbättringsrekommendationer lämnas i dialogform (Barnombudsmannen, 2000, s. 38ff). 
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gen (2001:453), Föräldrabalken och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga. I lagtexterna tas upp att vid beslutsfattande skall barns inställning klarläggas och hänsyn 

skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.  

BRIS uppger i sin rapport för 2005 (Riksförbundet BRIS, 2005, s. 28) att många barn 

uttrycker misstro mot myndigheter samt att de inte upplever sig lyssnade på och att det är ett 

vuxenperspektiv som råder. Barnombudsmannens rapport Barns och ungas rätt till delaktig-

het och inflytande i kommunal- och landstingspolitik (2006, s. 3) visar att vuxna sällan berät-

tar vad de gör med de förslag barnen kommer med och att många barn upplever att de inte kan 

vara med och påverka. Barnen själva efterlyser att vuxna ska skriva och tala så att barn för-

står, att de inte ska avfärda barns förslag samt att de ska återkoppla besluten med motivering. 

Enligt samma rapport (Ibid., s. 10) uppger kommunerna själva att barn ges möjlighet till infly-

tande inom olika kommunala verksamheter. Detta visar på att barns och vuxnas uppfattning i 

frågan skiljer sig åt. På vilket sätt är det då som barnets röst blir hört och presenterat? Är det 

barnets röst som framförs direkt av barnet själv eller genom representation av vuxna eller om-

vandlas barnets röst till ett vuxenperspektiv av och för vuxna? Tillmäts barns åsikt reellt värde 

i den kommunala beslutsprocessen eller transformeras den av de vuxna för att legitimera deras 

beslut?  

 

1.1 Syfte 
 

Inledningen väcker frågor kring om och hur barnets rätt att bli hörd tillämpas i praktiken i 

Sverige. Syftet med denna uppsats blir därmed att undersöka om och hur barnets röst hörs och 

beaktas i beslutsprocessen på kommunal nivå samt vilken sorts inflytande barnen tilldelas. 

Uppsatsen ämnar även undersöka vad kommunalpolitiker, tjänstemän och barn anser vara 

resurser och hinder för en lyckad implementering av barnets rätt att göra sig hörd. På så sätt 

kan uppsatsen även visa på vilka inflytandemöjligheter som kommuner erbjuder barn i dag. 

 

1.2 Forskningsfrågor 
 

1. Hur beaktas barnets röst och barnets rätt att göra sin röst hörd i beslutsprocessen på kom-

munal nivå?  

 

2. Vad anses vara resurser/medel respektive hinder bland kommunalpolitiker, tjänstemän och 

barn för att barnets röst ska kunna göra sig hörd, höras och respekteras? 
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1.3 Begreppen barn och ungdomar 
 

Med barn avses i denna uppsats alla individer upp till 18 års ålder, i enlighet med barnkonven-

tionen och svensk lag. Begreppet unga/ungdomar avser i denna uppsats barn i yngre tonåren 

upp till 18 år. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
 

I uppsatsens första del presenteras barnkonventionen, dess innehåll och tolkning samt dess 

implementeringsaktörer. I kapitel tre redovisas tillvägagångssätt för litteraturinhämtning och 

forskningsläget kring barnperspektivet, barns deltagande och vad som möjliggör respektive 

hindrar en lyckad implementering av barnkonventionens artikel 12. Kapitlet avslutas med en 

redovisning av kunskapsläget kring barns deltagande i Sveriges kommuner. Sedan följer teo-

rikapitlet där deltagandebegreppet och två modeller för deltagande beskrivs. Det femte kapit-

let rör studiens metodval och genomförande. I kapitel sex redovisas intervjuresultaten samt 

analys vilket följs av slutdiskussion i avslutande kapitel sju. 
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2 Barnkonventionen - dess framväxt, innehåll och implementering 
 

Här följer en kort beskrivning av barnkonventionens historia och innehåll med inriktning på 

artikel 12. I detta kapitel presenteras även de implementeringsaktörer för barnkonventionen 

som finns i Sverige. 

 

2.1 Barnkonventionen 
 

Barns rättigheter och skapandet av en särskild konvention för barn har varit en pågående pro-

cess under hela 1900-talet. 1924 antog Nationernas förbund en deklaration med fem huvud-

principer om barns skydd och välfärd. Denna följdes 1959 med ytterligare en deklaration om 

tio principer, som ytterligare stärkte barnets rättigheter och då framförallt barnet bästa (Barn-

ombudsmannen, 2000, s. 12; Melin, 2004, s. 5). Deklarationer är dock inte juridiskt förplik-

tigande och i samband med det Internationella barnåret 1979 väcktes frågan om skapandet av 

en folkrättsligt bindande skrivelse om barnets rättigheter. Arbetet med barnkonventionen på-

gick under 10 år innan den slutgiltiga texten för barnkonventionen lades fram och antogs utan 

omröstning den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Barnkonventionen har idag 

ratificerats av alla världens stater utom Somalia och USA (Barnombudsmannen, 2000, s. 12). 

En konvention reglerar förhållandet mellan stat och individ och innehåller riktlinjer för statens 

skyldigheter gentemot medborgaren samt medborgarens rättigheter. Barnkonventionen tar 

även upp rättsförhållandet mellan barn och föräldrar (Melin, 2004, s. 10).  

  

2.1.1 Barnkonventionens innehåll 
 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som täcker såväl medborgerliga och politiska som 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. De medborgerliga och politiska rättigheterna 

är så kallade absoluta vilket innebär att de ska respekteras med en gång av konventionsstaten. 

De kallas även för negativa rättigheter då det är ett skydd för individen mot statens ingripande 

i dennes liv. Detta tar sig uttryck i till exempel rätten till namn, rätten till medborgarskap, rät-

ten till vetskap om föräldrar, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och skydd mot berövande av frihet. 

De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är mer av målsättningskaraktär och kra-

ven på hur de implementeras är högre på de länder som har goda ekonomiska resurser. De 

kallas för positiva rättigheter och innebär att staten ska agera aktivt för att implementera dem. 

Detta rör områden som rätten till hälso- och sjukvård, social trygghet, skälig levnadsstandard, 

barnomsorg och utbildning (Barnombudsmannen, 2000, s. 11ff).  

Barnkonventionens artiklar kan delas in i tre grupper:  
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1. Grundläggande perspektiv som både existerar som fyra fristående artiklar samt genomsyrar 

konventions övriga artiklar och ska vara styrande för tolkningen av dessa. Principen om icke-

diskriminering (artikel 2) innebär att barnkonventionen ska omfatta alla barn oavsett här-

komst, kön, religion, funktionshinder eller av liknande skäl (Melin, 2004, s. 10). Principen om 

barnets bästa (artikel 3) skall sättas främst vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Artikeln 

baseras på tanken att barn har ett lika stort människovärde som vuxna men att de behöver sär-

skilt stöd och skydd (Barnombudsmannen, 2000, s. 24). Barnets rätt till liv och utveckling 

(artikel 6) är en positiv rättighet där staten, genom en helhetssyn på barnet, ska skapa optimala 

möjligheter för barnet att utvecklas väl i sin närmiljö (Ibid., s. 28). “Varje barn skall få ut-

vecklas i sin egen takt - och utifrån sina egna förutsättningar” (Melin, 2004, s. 11). Barnets 

rätt att komma till tals (artikel 12) är en absolut rättighet som ska implementeras i alla kon-

ventionsstater oberoende av dess ekonomiska resurser (UNICEF, 2002, s. 167).  

 

2. Den andra gruppen omfattar ett antal mer avgränsade delar av barnets liv och livsvillkor 

som rätten till sina föräldrar (artikel 9), rätten till utbildning och fritid (artikel 28 och 31), rät-

ten till skydd mot skadliga företeelser av olika slag som narkotika och sexuellt utnyttjande 

(artikel 33 och 34).  

  

3. Den tredje och sista gruppen gäller artiklar om förutsättningar och åtgärder för tillämpning 

av konventionen och för att barnet ska kunna utöva sina rättigheter, som bland annat artikel 4 

som presenterades i inledningen. Artiklarna 42-45 rör spridande av information om konven-

tionen, granskning av implementeringen och rapporteringsskyldigheten till FN:s barnkommit-

té. Artiklarna 46-54 gäller själva ratificeringen, ikraftträdande och uppsägning av anslutning 

till barnkonventionen (Melin, 2004, s. 40). 

 

2.1.2 Barnkonventionens artikel 12 
 

Artikel 12 täcker ett brett område av både juridiska och formella beslut rörande barn som till 

exempel skola, hälsa, samhällsplanering och familjefrågor. Den framhäver barnets roll som ett 

aktivt subjekt med mänskliga rättigheter och innefattar både rätten att delta och att påverka 

och ska gälla alla beslut (Barnombudsmannen, 2000, s. 29f). Viktigt att beakta är att barnets 

yttrandefrihet inte är en skyldighet för barnet utan en rättighet. Barnet måste inte uttala sig, 

utan det ska ske av fri vilja och utan tvång, hot och under influens av vuxna (UNICEF, 2002, 

s. 164). Andra närliggande artiklar som lyfter barnet aktörsroll är artiklarna 13-16 som tar upp 

barnets rätt till yttrande- och informationsfrihet, tanke-, samvets- och religionsfrihet, före-
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nings- och församlingsfrihet samt barnets rätt till ett privat- och familjeliv (Bartley, 1998, s. 

70; Gray, 2002, s.4; UNICEF, 2002, s. 162ff). Artikel 9 tar upp barnets rätt att göra sin röst 

hörd i vårdnadsfrågor, artikel 21 gäller inflytande vid adoption, artikel 37 vid frihetsberövan-

den och artikel 40 vid lagbrott (UNICEF, 2002, s. 159f).  

För att artikel 12 ska kunna tillämpas krävs att konventionsstaten följer artikel 2 gällan-

de icke-diskriminering. Tillsammans visar de på barns lika rätt att uttrycka sin åsikt och bli 

respekterade oavsett bakgrund samt att konventionsstaterna måste anpassa sitt material och 

inflytande- och uttrycksmöjligheter efter barns unika behov och utveckling. Det kan till ex-

empel vara att anpassa informationsmaterial till synskadade barn (UNICEF, 2002, s. 159f). 

Barnkonventionens artikel 3 säger att barnets bästa ska beaktas och komma i första 

rummet i alla beslut och åtgärder som rör barn oavsett om beslutsfattaren är en offentlig eller 

privat social institution. Barnets bästa skall liksom barnets röst beaktas vid alla beslut som rör 

barnet. Artikel 3 ser dock barnet som ett objekt med särskilt behov av omsorg och skydd och 

principen om barnets rätt att komma till tals är underställd principen om barnets bästa. Barnets 

åsikt ska alltid inhämtas och tillmätas betydelse men detta innebär inte att barnets önskan all-

tid infrias (Melin, 2004, s. 17f; Bartley, 1998, s. 70). Det är en balansgång och växelverkan 

mellan att skydda barn och samtidigt stärka och öka barns handlingsutrymme. Bedömningen 

om vad som är ett barns eller en grupp barns bästa i en viss situation ska göras av vuxna. Det 

är av största vikt att barn ej påläggs ansvar för beslut som åligger vuxna att fatta (Rasmusson 

& Andersson, 2001, s. 129f). 

 
2.1.3 Barnkonventionens artikel 12 i svensk lag 
 

Sverige har valt att transformera barnkonventionen vilket betyder att den omarbetats till 

svensk författningstext i den utsträckning som de redan existerande svenska reglerna inte 

motsvarat konventionens krav. Barnkonventionen har alltså inte inkorporerats i sin helhet i 

svensk rätt. Melin (2004, s. 11) menar dock att den svenska lagstiftningen i huvudsak är för-

enlig med barnkonventionen vilket betyder att regeltolkningen i de allra flesta avseenden görs 

i överensstämmelse med denna. Sveriges lagstiftning innehåller bland annat skydd för barn 

mot utnyttjande, vanvård och övergrepp samt en plikt för alla som arbetar med barn att anmä-

la om man misstänker att barn far illa (Wener, Flising & Carlsson, 2002, s. 162). Som ett led i 

anpassningen av svensk lagstiftning till barnkonventionen tillsatte regeringen våren 1996 en 

parlamentarisk kommitté, Barnkommittén, som hade till uppgift att bland annat klarlägga hur 

barnkonventionens anda och innebörd kom till uttryck i lagstiftning och praxis. Barnkommit-

téns betänkande Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i 
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Sverige (SOU 1997:116) ledde bl.a. till förändringar i Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och 

Utlänningslagen där barnets bästa i främsta rummet och barnets rätt att komma till tals nu 

finns inskrivet i lagarnas portalparagrafer (Rasmusson & Andersson, 2001, s. 26). Barnkom-

mittén anser att den önskvärda metoden är ”att kombinera vetenskap och beprövad erfarenhet 

(dvs. vedertagna kunskaper om barn) med att låta barn själva komma till tals” (SOU 

1997:116, s. 135).  

I lagstiftning kring barn är ålder en viktig faktor. Barnet har från födsel full rättskapaci-

tet men inte full rättslig handlingsförmåga. Barn har till exempel ej rösträtt eller rätt att under-

teckna avtal. Efter stigande ålder och mognad erhåller barn dock alltmer vuxnas rättigheter 

och skyldigheter. I Sverige, Danmark och Finland anses barn vara mogna vid 12 års ålder att 

yttra sig i frågor som rör adoption, vårdnad och namnändring men kan inte dömas för brottsli-

ga handlingar före 15 års ålder (Bartley, 2002, s. 16). Barnets yttranden ska respekteras och 

beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. Dessa faktorer tillsammans är avgörande 

och konventionsstaterna får ej endast se till barnets ålder. Enligt UNICEF:s implementerings-

handbok (2002, s. 164f) finns det ingen undre åldersgräns för då barns röst och åsikt ska beak-

tas. Lagar eller riktlinjer kring åldersgränser för detta hos konventionsstaterna stöds inte av 

barnkonventionens innehåll. Barnkonventionen uppmanar istället att metoder utvecklas för att 

underlätta för alla barn att göra sin röst hörd. Konventionsstaterna kan ej heller använda arti-

kel 3 om barnets bästa som en ursäkt för att artikel 12 inte implementeras vid beslut. Barnets 

röst ska alltid beaktas i beslut som rör barnet. 

  

2.2 Implementeringsaktörer i Sverige 
 

Ytterst ansvarig för implementeringen av barnkonventionen i Sverige är regeringen som ver-

kar genom att föreslå ny eller förändrad lagstiftning, formulera målstrategier, möjliggöra 

stödåtgärder och informationsspridning (Wener et al, 2002, s. 36). Till grund för regeringens 

arbete inom området ligger barnpolitiken och den nationella strategin för att förverkliga barn-

konventionen (Prop. 1997/98:182). Målet med strategin är att barnkonventionen och dess in-

tentioner ska finnas med i allt beslutsfattande som rör barn. Bland annat innebär det att kom-

muner och landsting bör erbjuda utbildning och fortbildning om barnkonventionen och att de 

inrättar system för att tydliggöra barnperspektivet i beslutsprocesser samt utvärderingssystem. 

Både strategin och barnpolitiken instruerar kommunerna att respektera barns åsikter och upp-

manar dem att utveckla barns möjlighet till inflytande och delaktighet i samhälls- och trafik-

planering (Rasmusson & Andersson, 2001, s. 7; Barnombudsmannen, 2006, s. 34f och s. 85).  

Regeringen har delegerat särskilt ansvar till myndigheter som Utrikesdepartementet, Social-
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departementet och Barnombudsmannen (BO) (Barnombudsmannen, 2000, s. 32). BO inrätta-

des 1993 i Sverige och fick då även en egen lag 1993:335 med ändring införd 2002, SFS 

2002:337 (Melin, 2004, s. 8). Enligt denna lags 1 § skall BO “företräda barns och ungas rät-

tigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt Förenta nationernas konven-

tion om barnets rättigheter (barnkonventionen)”. BO ska särskilt uppmärksamma att lagar och 

författningar och deras tillämpning stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter (3 § 1 punkten). BO ska företräda barns perspektiv och ver-

ka för att öka barns inflytande i samhället. BO har därför regelbunden kontakt med barn och 

ungdomar för att ta reda på vad de tycker i olika frågor. Vidare skall BO enligt 2 § driva på 

genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen bland kommuner, landsting 

och myndigheter. BO har därmed en nyckelroll i genomförandet av regeringens 

nationella strategier och barnpolitiska mål. I det ingår att utveckla och sprida goda exempel 

när det gäller olika typer av metoder såsom barnplaner, barnchecklistor och barnbokslut som 

kan användas i arbetet med att förverkliga barnkonventionen” (Barnombudsmannen, 2000, s. 

50). Barnkonventionens artiklar ska även implementeras av frivilligorganisationer och privata 

organisationer som arbetar med barn (Melin, 2004, s. 7).  

 

2.2.1 Implementeringsaktörer på lokal nivå 
 

“Local decision-making makes it possible to meet the stipulation of the Convention 

that the best interests of the child should be a primary consideration in all actions con-

cerning children. Local decision making also improves the prospects of enabling chil-

dren and young persons to exert real influence on matters affecting their situation in 

life” (UNICEF, 2002, s. 178). 

De flesta av de viktigaste besluten som rör barns livsvillkor och rättigheter i vardagen fattas 

på lokal nivå i kommunerna och inom landstingen. Under kommunen och landstinget ligger 

flera verksamheter som rör barn: skola, socialtjänst, barnavårdscentraler, ungdomsmottag-

ningar, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, fritids- och idrottsverksamheter, kom-

munikationsmedel med flera. Kommunen ska alltid ha barnets bästa för ögonen och till det 

yttersta av sina resurser tillgodose deras behov (Socialtjänstlagen 2001:453 1 kap. 1-2§§ och 

2 kap. 2§; Melin, 2004, s. 7). Metoder som används av kommunerna för att implementera 

barnkonventionen är bland annat barnbilagor till budget och verksamhetsplan, barnchecklistor 

och samarbete inom kommunens verksamheter och/eller samarbete mellan kommuner (Barn-

ombudsmannen, 2000, s. 47).   

Politiker och tjänstemän som prövat olika arbetsmetoder kopplade till barnkonventionen me-
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nar att det är utmärkt verktyg till att fatta mer genomtänkta beslut med ett tydligt barnperspek-

tiv (Rasmusson & Andersson, 2001, s. 7). Bodil Rasmusson (2002, s. 65) har utifrån studier 

av kommunala dokument och intervjuer med kommunalpolitiker funnit att barnkonventionen 

ger barnfrågor högre status. Politikerna menar att den ger stöd vid argumenterandet för ökade 

resurser till barn. Det motiverar även samverkan över de politiska gränserna. Politiker nämner 

också att barnkonventionen ger fokus till barns rätt till delaktighet och inflytande (Ibid., s. 

65). Barns delaktighet menar politikerna motiveras bland annat av demokratisk fostran samt 

av barns innovativa vinklar gällande utveckling av kommunal service (Nordiska Ministerrå-

det, 2004, s. 8ff; Rasmusson & Andersson, 2001, s. 127f).  

 

2.2.2 Partnerskapet 
  

År 2004 började 12 kommuner (Borlänge, Gävle, Haninge, Kalmar, Karlskoga och Degerfors, 

Sigtuna, Trelleborg, Uppsala, Västerås, Örebro och Östersund) samarbeta kring implemente-

ringen av barnkonventionen för att öka tempot och effektiviteten i utvecklingsarbetet. Partner-

skapets samarbete kommer att pågå till 2008 och stöds ekonomiskt av Socialdepartementet 

och kunskapsmässigt av Barnombudsmannen. (Partnerskapet, 2006, s. 3f). Barnombudsman-

nen framhåller Partnerskapet som ett mycket gott exempel då de genom sitt aktiva ställnings-

tagande kommit längre med implementeringen av barnkonventionen än många andra kommu-

ner (Barnombudsmannen, 2006, s. 86; Personlig kommunikation med tjänsteman Kenneth 

Ljung på Barnombudsmannen 2006-10-31). 

Varje kommun har utsett en samordnare för barnkonventionsarbetet som i del av sin 

tjänst arbetar med partnerskapets utvecklingsarbete. Kommunerna har även utsett en förtroen-

devald politiker som ska representera kommunen vid partnerskapets möten (Partnerskapet, 

2004, s. 2f). Kommunerna ska tillsammans arbeta för att nå partnerskapets tre prioriterade 

områden: barns och ungas inflytande, styrprocess “helhet med ödmjukhet” och indikatorer 

(Partnerskapet, 2005, s. 1). Partnerskapets arbete gällande barns och ungas inflytande i sam-

hällsplaneringen ska enligt deras verksamhetsplan (Ibid., s. 2ff) bland annat genomföras ge-

nom spridandet av goda exempel från vardagsarbetet och genom att arbeta med vuxenvärl-

dens attityder. Nätverket ska utveckla formerna för lärande, utvärdering och kopplingen mel-

lan teori och praktik (Partnerskapet, 2004, s. 1). Formerna för beslutsprocesserna ska ses över 

och “deltagandet måste ske utifrån barns och ungas förutsättningar att vara med och påver-

ka”(Partnerskapet, 2005, s. 6). En annan viktig förutsättning är utvärdering och uppföljning av 

hur barnen själva uppfattar sin inflytandemöjlighet och om de i praktiken kunnat påverka.  

Strategin för att uppnå målen är att kommunerna ger sig själv två-tre utmaningar som de 
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ska förbättra gällande dessa områden. Under våren 2007 kommer kommunerna att genomföra 

kollegial granskning hos varandra (Partnerskapet, 2006, s. 5). “Vi ska besöka varandra och 

ställa lite kritiska vänfrågor för att sätta tummen i ögat på varandra. [...] Det är där vi ska ha 

vår egenkontroll och vår kvalitetskontroll” (Personlig kommunikation med Samordnaren i 

Örebro 2006-12-11). Målet med Partnerskapet är att höja statusen för barns inflytande och 

delaktighet så att det slutligen blir en självklarhet i beslutsprocessen (Partnerskapet, 2006, s. 

5). 
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3 Forskningsläget 
 

Kapitlet inleds med en redovisning av metod för litteraturinhämtning för tidigare forskning. 

Sedan följer forskningsresultat gällande barnperspektivet och framgångsfaktorer respektive 

hinder för implementeringsarbetet. Även forskningsresultat gällande barns deltagande presen-

teras samt för ungdomsråd som inflytandeforum. Kapitlet avslutas med en orientering om 

kunskapsläget i Sveriges kommuner och barns egen uppfattning av implementeringen av 

barnkonventionens artikel 12. 

 

3.1 Litteraturinhämtning och urval 
 

Databassökningar gjordes på följande ämnesord i trunkering och olika kombinationer: imple-

mentation, convention, rights of the child, United Nations Convention on the Rights of the 

Child, policy making, participation, tillämpning, barnkonvention, barnets röst, implemente-

ring, implementeringsproblematik, barnets perspektiv, barns delaktighet i samhället, rättighe-

ter, deltagande och tokenism. De databaser som användes var Libris, PsycINFO, ASSIA (Ap-

plied Social Sciences Index and Abstracts), Sociological Abstracts, ERIC, Social Services 

Abstracts, PsycARTICLES, PAIS International och Criminal Justice Abstracts. Sökningar 

gjordes även genom sökmotorn Google Scholar. Urvalskriterier för artiklarna var att de skulle 

vara peer-reviewed och även ha citerats. Artiklarna och litteraturen skulle också beröra barns 

deltagande i kommunalpolitiska beslut. I valda böckers och artiklars referenslistor sökte jag 

sedan efter mer litteratur. Merparten av de funna forskningsartiklarna och litteraturen rör 

barns inflytande och delaktighet inom socialtjänst, juridik och samhällsplanering. Gemensamt 

för majoriteten av forskningsartiklarna och litteraturen är deras kartläggande och identifieran-

de av framgångsfaktorer respektive hinder för en lyckad implementering av barnets röst i be-

slutsprocessen. Därmed har jag valt att sammanfatta dessa faktorer i uppsatsens del för tidiga-

re forskning.  

Sökningar gjordes också på regeringens hemsida samt Barnombudsmannens hemsida 

där jag fann rapporter, strategier och undersökningar. Material inhämtades från statliga myn-

digheter då syftet med denna uppsats var att se hur politisk makt används för att omvandla 

barnkonventionens artikel 12 i praktiken. Underlaget för kunskapsläget i Sverige har inhäm-

tats från svenska Barnombudsmannens senaste årsrapport utgiven 2006. Barnombudsmannens 

rapport baseras på en totalundersökning av Sveriges kommuner samt är aktuell, vilket ger en 

bra helhetsbild. Jag är medveten om att intresseorganisationer och frivilligorganisationer för 

barns rättigheter och skydd producerar egna rapporter och undersökningar som i sin tur väcker 
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opinion och påverkar statliga beslut. Jag är dock valt bort dessa källor i min uppsats då mitt 

syfte med uppsatsen har varit att undersöka den kommunalpolitiska organisationen som i sin 

tur i huvudsak är styrd av regering och riksdag. Att undersöka frivilligorganisationernas arbe-

te är i sig ett separat uppsatsämne.  

 

3.2 Barnperspektivet 
 

Barnkonventionen tillerkänner barndomen ett värde i sig och barn erkänns som en grupp i 

samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd. Förutom skydd ska även barnets rätt 

att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet respekteras och beaktas. Detta markerar en 

förändring från synen på barnet som ett passivt objekt till att ses som ett aktivt subjekt och en 

resurs i samhället (Barnombudsmannen, 2006, s. 34). Barn är med och skapar sina egna livs-

villkor genom interaktion med sin omgivning (Bäck-Wiklund, 2001, s. 34 och s. 37).  

Barnperspektivet har minst tre dimensioner: barnets egen syn på sin livssituation, de 

vuxnas syn på barnet och samhällets generella syn på barn (Barnombudsmannen, 2000, s. 7). 

Den svenska barnkommittén definierar barnperspektivet som att: 
“vuxna ser barnet, lyssnar till det, strävar efter att förstå det, respekterar det som en 

individ med egna rättigheter och uppfattningar samt vidtar de åtgärder som bedöms 

vara till barnets bästa” (SOU 1997:116, s. 137).  

Hur kommunicerar man då med barn så att barnets rätt att uttrycka åsikter tillvaratas och hur 

säkerställer man att åsikterna verkligen beaktas? Det är även sällan som forskare vänder sig 

direkt till barn som informanter. I stället blir det vuxna som får tala för barnet så som föräld-

rar, lärare och andra professionella. Barn har betraktats som otillförlitliga och som objekt för 

vuxnas fostran och vård (Rasmusson, 2002, s. 25). Lundberg (2005, s. 17) tar upp vuxenvärl-

dens svårigheter att förstå barns sätt att kommunicera sina upplevelser. Samtidigt så är det 

barnet som är expert på sin egen situation och det är just barnets röst som vuxna måste höra 

för att försöka och kunna förstå dem (Bäck-Wiklund & Lundström, 2001, s. 29). Wener et al. 

(2002) menar att det krävs ett perspektivskifte hos de vuxna för att inse “vad det innebär att 

barnet är en aktör som utövar sina rättigheter, där det bland annat ingår rätten att bli sedd och 

hörd och få möta respekt för sin integritet och sina åsikter” (Ibid., s. 147).  Bodil Rasmusson 

(2002, s. 25ff) har i sin forskning sökt efter nya ingångar att förstå barn och barnets eget per-

spektiv. Rasmussons slutsats är att kunskapen ska inhämtas direkt från barnen och i deras var-

dagsmiljö. Vuxna kan inte förlita sig till sin kunskap om barn enbart baserat på sin egen erfa-

renhet eller teoretisk kunskap. Barns villkor är inte statiska utan omskapas i och med sam-

hällsförändringar. Därmed är det barnen själva som är experterna på sin fysiska och sociala 
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verklighet. I en fallstudie i Lund av barns syn på sin närmiljö och vardag använde Rasmusson 

(Ibid., s. 26f) metoder som försöker utjämna auktoriteten i vuxen-barn-relationen. Rasmusson 

lät bland annat barnen föra dagböcker om sin vardag och de fick fotografera och/eller rita 

teckningar och kartor av sin närmiljö. I Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps 

rapport Utsatta flickor och pojkar (Lundberg, 2005) sammanfattas detta: 

“… att låta barnen själva i större utsträckning komma till tals, att det får uttrycka sin syn på de 

olika handlingsalternativen, att de får visa sina känslor och att vi som vuxna faktiskt lyssnar 

på barnen och tillmäter deras upplevelser och bedömningar betydelse i handläggningen” 

(Ibid., s. 8) . Det man eftersträvar är ömsesidig dialog där barn och vuxna kan hitta en gemen-

sam förståelse för situationen. Näsman och von Gerber (2003) menar att “det som barn själva 

uttrycker både i sakfrågor och när det gäller värderingar och känslor är avgörande om man vill 

förstå barns situation” (Ibid., s. 10). Samtidigt är det återigen den vuxnes ansvar att fatta be-

slut baserat på sin erfarenhet och kunskap för vad som är barnets bästa (Melin, 2004, s. 14).  

 

3.3 Framgångsfaktorer 
 

Barnombudsmannen (2006, s. 62, 69, 89) skriver att det är svårt att mäta hur väl implemente-

ring av barnkonventionen genomförs på lokal nivå men menar att ett sätt är att använda sig av 

framgångsfaktorer som indikatorer. Barnombudsmannen sammanfattar tre framgångsfaktorer 

för att kommunerna ska lyckas i sitt implementeringsarbete: de måste vilja, förstå och kunna 

(Ibid., s. 69). I Norge har två principer utmärkt sig som extra viktiga. Den ena är att arbetet 

bedrivs systematiskt och med årliga utvärderingar. Det har också visat sig att kommuner som 

arbetat fram en egen form för barn och ungdomars medverkan har större möjlighet att lyckas i 

sitt arbete. Detta förstärks än mer av att barnen får egna resurser att förfoga över samt makt att 

fatta vissa beslut (Nordiska Ministerrådet, 2004, s. 8). 

Bill Badham och Harry Wade (2005) tar upp sju faktorer som i växelverkan skapar 

framgång och förändring i arbetet med barns inflytande: gemensam värdegrund, strategier, 

strukturer, system, anställda, kunskap och ledarstil. Författarna sammanfattar: “They can be 

summarised by the question: is there evidence of dialogue with children and young people 

and is there evidence of change as a result?” (Ibid., s. 11). 

Gray:s (2002) litteraturöversikt för perioden 2000-2002 uppmärksammar tre grund-

läggande principer för ett lyckat genomförande av barns deltagande: att erkänna barns delta-

gande som legitimt; att vara inkluderande; att ha realistiska förväntningar och krav på barnen. 

Detta inbegriper att nå ut till alla barn och att det är de vuxnas ansvar att stötta och utveckla 

barns kompetens och kapacitet. Litteraturen om barns inflytande är rättfram angående behovet 
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av att vuxna klargör sina egna åsikter, känslor, kunskaper och beteenden gällande barns delta-

gande innan de vuxna påbörjar förändringsprocessen. Organisationerna måste fråga sig hur 

långt de är beredda att gå i maktdelning med barn (Ibid., s. 9ff och s. 54). 

I boken I Barnkonventionens anda (Wener et al., 2002) har fyra kommuners insatser och 

verksamheter för unga inventerats under tidsperioden 1998-2001 “med syfte att synliggöra 

insatser som medvetet eller omedvetet har gjorts och görs i barnkonventionens anda” (Ibid., s. 

3). Studien visar att vid arbete tillsammans med barn måste de vuxnas respons komma relativt 

snabbt för att barnen ska uppleva sig som hörda och sedda. De vuxna måste vara tillgängliga, 

lyhörda och reagera snabbt och konkret (Ibid., s. 31).  

Rasmusson tar upp “det goda exemplets makt” och lärandet genom konkreta erfaren-

hets- och kunskapsutbyten - “learning by doing“ (Rasmusson, 2002, s. 66f). “Tanken är att det 

goda exemplet ska ge inspiration nerifrån och inte genom statligt påbud” (Hansen, 2002, s. 

39). 

 

3.4 Hinder 
 

FN:s barnkommitté (UNICEF, 2002, s. 163) identifierar traditioner, kultur och attityder som 

de största hindren bland konventionsstaterna för att artikel 12 ska kunna implementeras. Utan 

kunskap hos ansvariga vuxna och medvetna åtgärder inom alla områden och nivåer av sam-

hället kan inte barnkonventionen tillämpas framgångsrikt (Wener, 2002, s. 10). Den byråkra-

tiska jargongen är en exkluderande faktor liksom att möten ofta äger rum i de vuxnas värld 

istället för att uppsöka barn i deras naturliga miljö och vardag. Inflytandeformen som erbjuds 

passar ofta också redan föreningsaktiva barn. Kommuner bör därför använda sig av flera olika 

metoder som är anpassade till barns olika mognad och behov (Barnombudsmannen, 2006, s. 

42ff). De vuxna behöver anstränga sig för att möta barnen på deras eget territorium där barnen 

känner sig trygga och avslappnade vilket i sin tur underlättar för barnen att uttrycka sina åsik-

ter. Det ska även vara på en tid som passar barnen (Gray, 2002, s. 15f).  

Om politikernas motiv endast är demokratisk fostran går barnens kreativitet förlorad och 

barnen deltar på de vuxnas villkor (Nordiska Ministerrådet, 2004, s. 5). Uppsalas lokala barn-

ombudsman, Martin Price, menar att “när formen för inflytande antar en traditionell form och 

ungdomarna får i uppdrag att skriva remisser riskerar ungdomarna att i första hand få göra de 

vuxnas uppdrag” (Barnombudsmannen, 2006, s. 44). Price säger vidare att denna form inte 

“leder till dialog utan blir ett på pappret legitimt substitut för ungas delaktighet” (Ibid., s. 44).  

De implementeringshinder som Rasmusson identifierat (2002, s. 66f) är att kommunerna ej 

klargjort centrala begrepps innebörder samt vad de valda metoderna innehöll. I och med detta 
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blev det svårt för kommunerna att utvärdera och bedöma insatsernas verkan och kvalité. 

Kommunerna använde flera olika metoder samtidigt men ingen av dessa implementerades 

mer djupgående vilket innebar att det val av metod som kommunerna sedan gjorde, enligt 

Rasmusson, ej kan ses som en väl grundad och genomtänkt strategi. Ytterligare ett hinder var 

att de målsättningar och policys som fanns dokumenterade ej kunde förverkligas i praktiken 

då de ekonomiska resurserna inte var tillräckliga. Flera av kommunerna hade påbörjat projekt 

för implementeringen av barnkonventionen men endast ett fåtal arbetade strategiskt och sys-

tematiskt. Rasmusson fann också att arbetet i huvudsak var inriktat på barn och unga i ålders-

gruppen 15-25 år. Slutsatserna som dras från studien är att metodkunskap och metodutveck-

ling är viktigt men att det finns risk att kommunernas arbete stannar vid punktinsatser om de 

endast använder enstaka tekniker utan systematik. Förändringsarbetet i kommunen bör inne-

hålla en analys av de lokala förhållandena och en inventering av vilka metoder som finns och 

vilka som behövs. Detta ska göras genom dialog och diskussion över parti- och verksamhets-

gränser och tillsammans med barnen själva. I dialogen behöver de inblandade reflektera över 

sina roller, ansvarsfördelning och handlingsutrymme. Kommunen behöver göra prioriteringar 

då allt inte kan förändras på en gång (Ibid., s. 66f).  

 

3.5 Barns deltagande och inflytande 
 

Barnets begränsade rättigheter brukar ofta legitimeras utifrån barnets behov av skydd och 

omsorg därför att barn inte har samma mognad som vuxna, vare sig intellektuellt, fysiskt eller 

psykiskt. Barns utveckling beror främst på ålder men också på kön, socio-ekonomisk bak-

grund, etnicitet m.m. (Rasmusson & Andersson, 2001, s. 15). Förmågan att verkligen delta är 

beroende av förmågan av att kunna ta andra personers perspektiv. Vid 2-3 års ålder upptäcker 

barn att andra människor i deras omgivning har känslor och tankar och kan i en mycket be-

gränsad omfattning ta andras perspektiv (Hart, 1992, s. 37ff). Barn så unga som 2 år har del-

tagit i konsultationer gällande beslut (Gray, 2002, s. 27). Vid 5-9 års ålder kan barn tydlig 

förstå att varje individ har sin egen unika subjektiva syn på omvärlden. Mellan 7-12 år ut-

vecklar barn en självreflekterande förmåga där de granskar sitt eget beteende och inser att 

även andra kan göra detsamma. Detta kallas även för sekventiellt perspektivtagande. Det öm-

sesidiga perspektivtagandet som tar form mellan 10-15 år är en nödvändig förmåga för att 

kunna barn ska kunna skapa och delta i hållbara demokratiska grupper. Ytterligare en nivå 

upp ligger det samhällssymboliska perspektivtagandet som innebär att barnet nu kan se att det 

finns flera ömsesidiga perspektiv som bildar generella samhälleliga, juridiska och moraliska 

perspektiv (Hart, 1992, s. 37ff).  
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Barn har inte samma avancerade perspektivtagande och kommunikativa förmåga som 

vuxna men det betyder inte att barns information är sämre. Roger Hart menar att barn från 

tidig skolålder är intellektuellt kapabla att samarbeta med vuxna och att om barn har rätt mo-

tivation kan de klara av att genomföra även komplexa projekt med stöd av vuxna (Hart, 1992, 

s. 37ff). “Involvement fosters motivation, which fosters competence, which in turn fosters 

motivation for further projects” (Ibid., s. 5). Det ställer däremot krav på vuxnas kunskap och 

medvetenhet om detta samt deras förmåga att vara lyhörda och att finna metoder som maxi-

merar barnets möjligheter att tala om ämnen som berör dem. Hart menar att enkäter, struktu-

rerade intervjuer och rationell planering bara skrapar på ytan och att de vuxna missar viktig 

information som barnen sitter på. Hart föreslår att barnen själva får identifiera problemen och 

utforska dem med assistans av vuxna. På så sätt blir barnen aktörer istället för objekt (Ibid., 

s.18f och s. 37). Ämnet och instrumenten måste överensstämma med barnens förmåga och 

kompetens (Gray, 2002, s. 13ff ). De vuxnas språk till barn ska vara inkluderande och ej en 

politikerjargong. Det bästa är att utforma texter tillsammans med barnen. Allt material bör 

också adresseras direkt till barnen och inte via andra vuxna som föräldrar och lärare (Ibid., s. 

21).  
“Adults need to explain any financial or other limitations in advance, give children 

the information they need and respect their decisions. Information can be presented in 

poster form, through videos, websites, tape, large print and in different languages”  

(Gray, 2002, s. 28).  

De yngre barnen efterfrågar i högre grad personlig kontakt och vill ha snabb feedback (Gray, 

2002, s. 31). 

 

3.5.1 Ungdomsråd som inflytandeform 
 

FN:s Barnkommitté välkomnar ungdomsråd som en lyckad strategi för att implementera arti-

kel 12 (UNICEF, 2002, s. 170). Forskning visar att barn föredrar ungdomsråd och ungdoms-

forum framför enkäter och intervjuer. Ungdomsstyrelsen i Sverige har formulerat två kriterier 

för begreppet inflytandeforum för unga: 
1. “Inflytandeforumet ska innebära att det förs en kontinuerlig dialog mellan ungdo-

mar och förtroendevalda” (Barnombudsmannen, 2006, s. 38).  

2. “Forumet ska anlägga ett ungdomsperspektiv på lokala och regionala samhällsfrå-

gor i stort” (Barnombudsmannen, 2006, s. 38). 

Ungdomsrådens syften varierar. Det kan till exempel vara en skuggorganisation som imiterar 

ett existerande vuxenråd. Eller så kan ungdomsrådets syfte vara konsultativt, där barnen ska 

bidra med åsikter till kommunpolitikernas projekt och lokala frågor. Oberoende av syfte har 
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ungdomsråden liknande problem. De har för korta tidsfrister för att hinna genomföra projekt 

eller fatta väl genomarbetade beslut. De vuxna har för mycket kontroll över barnens dagord-

ning och beslutsprocessen. Med detta följer att barnens deltagande och inflytande inte är till-

räckligt integrerat i kommunens strukturer. Därmed ökar risken för att barnens medverkan blir 

en dekor snarare än reell demokrati och inflytande (Gray, 2002, s. 32). 

 

3.6 Kunskapsläget i Sveriges kommuner 
 

Barnombudsmannen genomför enkätundersökningar i kommuner och landsting för att få “ak-

tuell kunskap om i vilken utsträckning barnkonventionen används i kommuner och landsting. 

Syftet är också att följa utvecklingen över tid” (BR2004:05, s. 9). Enkäter har skickats till alla 

kommuner 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 och 2005 och till landstingen 2003 och 2005. Enkä-

terna ställer frågor om kommunernas övergripande beslut, om vilka metoder som används för 

att implementera barnkonventionen, om barns möjligheter till inflytande, om behov av stöd 

för arbetet med barnkonventionen m.m.  

År 2005 erhöll alla 290 kommuner en postal enkät som sammanställdes av undersök-

ningsinstitutet Skop Research AB. Det var två enkäter där den ena enkäten var mindre i sin 

omfattning och särskilt riktad till sociala verksamheter. Enkätresultaten visar att arbetet med 

barnkonventionen i kommunerna framskrider men långsamt. 71 % av kommunerna har fattat 

något sorts beslut om barnkonventionen som att skriva in barnkonventionen i styrdokument, 

att använda barnkonsekvensanalyser, barnchecklistor och/eller anställa en ungdomssamordna-

re (Barnombudsmannen, 2006, s. 6 och s. 62ff). År 2003 uppgav 93 % av Sveriges kommuner 

att de erbjuder inflytandemöjligheter för barn men i varierande utsträckning. Den vanligaste 

inflytandeformen i Sveriges kommuner är ungdomsråd. Andra former kan vara ungdomsting, 

öppna forum där barn bjuds in till diskussion med beslutsfattare som deltagare eller publik, 

politiska ungdomsförbund, ungas egna organisationer, möjlighet för unga att delta i enkätun-

dersökningar eller skriva på kommunens webbsida. Ytterligare en form är att barnen har en 

vuxen som representerar dem och för fram deras åsikter och förslag till beslutsfattarna. Infly-

tande ges främst i frågor gällande skola, socialtjänst samt kultur- och fritid och den ålders-

grupp som ges störst möjlighet att komma till tals är de mellan 13 och 15 år (Ibid., s. 10, s. 38 

och s. 74). I ungdomsråden bildas oftast grupper som arbetar med projekt utifrån deltagarnas 

intressen eller förfrågningar till rådet (Ibid., s. 47). I 34 % av kommunerna finns en samordna-

re och resultaten visar att dessa kommuner svarar mer positivt på Barnombudsmannens enkät-

frågor överlag. En annan variant är att det inom varje förvaltning eller nämnd finns en politi-
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ker med särskilt ansvar för implementeringen av barnkonventionen (Ibid., 2006, s. 58 och s. 

69ff). 

 

3.6.1 Barns delaktighet i Sveriges kommuner 
 

Under 2005 kartlade Barnombudsmannen hur barn själva upplever sin möjlighet till delaktig-

het i kommuners och landstings beslutsprocesser. Under perioden april-juni 2005 gavs Barn-

ombudsmannens 190 kontaktklasser i Sverige möjlighet att besvara enkätfrågor om ämnet 

inflytande. Kontaktklasserna finns på olika platser i hela landet och består av elever i grund-

skolans årskurs 4-9 och gymnasieskolans årskurs 1-3. Det fanns två olika enkäter, en för 10-

13-åringar och en för 14-18-åringar. Den yngre gruppen fick besvara frågor om inflytande i 

familj, skola och fritid medan de äldre fick frågor rörande sin närmiljö, hälsa och skola. Enkä-

terna hade både frågor med fasta svarsalternativ och frågor med öppna svar. Totalt besvarades 

enkäterna av 1185 barn, varav 293 stycken tillhörde den yngre gruppen och 892 stycken den 

äldre gruppen (Barnombudsmannen, 2006, s. 9). 

Resultaten visar att 43 % av de äldre barnen inte är särskilt intresserade av att informera 

politikerna om sin åsikt medan cirka 25 % är ganska intresserade att få tala om vad de tycker. 

36 % vill träffa politikerna men nästan lika många, 34 %, är inte intresserade av ett möte. 

Dock visar resultaten att barnen (72 %) vill bli tillfrågade om sin åsikt av kommunalpolitiker-

na innan de fattar beslut. “Eleverna anser också att det är viktigt att de vuxna som bestämmer 

i kommunen träffar grupper av ungdomar och diskuterar (…)” (Barnombudsmannen, 2006, s. 

12). 61 % av barnen säger att de aldrig blivit tillfrågade om sin åsikt av beslutsfattare. Endast 

13 % uppger att de tillfrågats. Barnen uppger att de inte känner sig delaktiga i beslutsproces-

sen och att de inte upplever sig ha möjlighet att påverka besluten. Den allmänna uppfattning 

bland barnen är också att politikerna inte är intresserade av vad barnen tycker, att deras intres-

sen inte prioriteras, att tillräckliga resurser inte avsätts och att löften ej hålls.  De vanligaste 

formerna för inflytande som barnen anger är deltagande i ungdomsråd, besvarande av enkäter, 

medlem i ungdomsförening och skriva på kommunens webbsida (Ibid., s. 12ff).  

49 % i den äldre barngruppen svarade nej på frågan om de vet var de ska vända sig om 

de vill påverka, 28 % svarade ja och de resterande 23 % valde svarsalternativet vet ej. De som 

har kunskap om tillvägagångssätt uppger att den främst erhållits genom skolan. Information 

från kommunen riktad till barn verkar enligt Barnombudsmannen (2006, s. 14) vara bristfäl-

lig. 60 % av kommunerna har inte information om sin verksamhet som är anpassad till barn. 

Detta återspeglas av enkätresultaten där barnen efterfrågar att beslutsfattarna använder sig av 

ett språk, både talat och skriftligt, som barnen förstår. Barnen vill också att deras förslag inte 
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avfärdas på en gång utan att de vuxna lyssnar och sedan återkopplar besluten med motivering 

(Ibid., s. 5 och s. 58).  

 

3.6.2 Sammanfattning av kunskapsläget gällande barns delaktighet i Sverige 
 

Utifrån Barnombudsmannens enkätsvar kan man sammanfattningsvis säga att den övervägan-

de delen av kommunerna har fattat beslut om barnkonventionen och säger sig även erbjuda 

barn möjlighet att delta. Metoderna för hur det går till skiljer sig åt men de vanligaste former-

na är barnkonsekvensanalyser, att anställa en samordnare samt skapa ungdomsråd. Barnens 

enkätresultat påvisar starkt att de vill att kommunalpolitikerna efterfrågar deras åsikter innan 

de fattar beslut men mer än hälften uppger att de aldrig har tillfrågats. Barnens allmänna syn 

på kommunalpolitiker är att de inte bryr sig och att löften inte hålls. De känner sig inte delak-

tiga och de tycker inte att de har möjligheter att påverka. 

Beslutsfattarnas svar överensstämmer inte med barnens upplevelse. Detta väcker frågor 

om hur implementeringen egentligen framskrider i Sveriges kommuner. Det visar också på att 

det är svårt att uttala sig om hur det verkligen ser ut i kommunernas vardagspraktik med im-

plementering av barns röst och deltagande endast utifrån enkätstudier. För att kunna yttra sig 

om kunskapsläget krävs även besök i kommunerna och samtal med de berörda, både besluts-

fattare och barn. 

 

3.6.3 Svenska Barnombudsmannens rekommendationer 
 

Barnombudsmannens slutsatser utifrån sin senaste årsrapport är att regeringens målsättning 

med nationella strategin och barnpolitiken behöver preciseras samt att kommunerna behöver 

arbeta mer systematiskt och använda mer konkreta arbetsmetoder. Kommunerna behöver eta-

blera fler forum som möjliggör barns inflytande samt informera barnen om hur de ska gå till-

väga för att kunna påverka. De professionella vuxna måste utveckla kompetensen att tala och 

skriva så att barn med olika behov och bakgrund inkluderas samt återkoppla sina beslut med 

motiveringar till barnen. Barnombudsmannen vill även se att kommunerna kontinuerligt ut-

värderar och utvecklar sitt arbete. För att utvärdering ska vara möjligt behöver kommunerna 

öka sin dokumentation av hur barnets åsikt inhämtats och av hur de gått till väga i sin bedöm-

ning av åsikten (Barnombudsmannen, 2006, s. 18, s. 73, s. 86). 

4 Teori 
 

Uppsatsens teoridel inleds med en kort presentation av deltagandebegreppet följt av Hart:s 

deltagandemodell samt en vidareutveckling av denna gjord av Shier. Roger Hart och dennes 
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modell har varit flitigt återkommande i forskningsartiklarna och litteraturen. Av detta har jag 

dragit slutsatsen att Hart:s modell är ett erkänt bra verktyg för att granska hur barns röst görs 

hörd i organisationer.  

 

4.1 Deltagandebegreppet 
 

FN:s barnkommitté uppmärksammade 1999 behovet av att tydliggöra att begreppet 

deltagande inkluderar både konsultation och barns egna initiativ och idéer. Dock får inte barns 

deltagande begränsas av krav som att barnen själva måste initiera deltagande. Det är däremot 

konventionsstatens skyldighet att möjliggöra för barn att uttrycka åsikter i alla beslut som rör 

dem. Barnkommittén uppmanar staterna att etablera och skapa varaktiga 

kommunikationsstrukturer och -kanaler som möjliggör detta och framförallt inom politiska 

beslutsprocesser både på lokal och nationell nivå. Detta gäller även barns möjlighet att 

framföra klagomål (UNICEF, 2002, s. 161ff).  

Konsultationsbegreppets innebörd är att barn tillfrågas om sin åsikt medan deltagande-

begreppet innebär att barn i olika grad involveras i själva beslutfattandet. Barnets roll som 

konsult används som ett medel för politikerna att uppnå mål i motsats till 

deltagandeperspektivet som fokuserar på barnets behov och ser själva deltagandet som ett mål 

i sig (Gray 2002, s. 3). Roger Hart (1992) säger att deltagande (participation) är ett av de 

grundläggande medel som en demokrati bygger på och en måttstock för detsamma. 

Deltagande innebär möjligheten att kunna påverka beslutsprocessen gällande ens liv och sin 

närmiljö. Rätten att delta är en fundamental medborgerlig rättighet (Ibid., s. 5).  

 

4.2 Hart:s deltagandestege 
 

Gray (2002) konstaterar i sin litteraturöversikt att Harts deltagandesteg är den mest välkända 

modellen för nivåbeskrivning av barns deltagande. Roger Hart menar att barns deltagande ofta 

är av en exploaterande art eller en obetydlig del i beslutsprocessen. Vuxna tenderar att under-

skatta barns kompetens men samtidigt använda barnen för att påverka situationer eller diskus-

sioner. Hart är kritisk till sammanhang där barns deltagande är tvetydigt eller manipulativt. 

Vid barns deltagande måste man alltid beakta maktrelationer och jämlikhetsperspektivet. Ut-

ifrån detta har Hart konstruerat en deltagandestege (se figur 4:1) med åtta steg där de fem övre 

stegen symboliserar “sant” deltagande (Hart, 1992, s. 4ff). Deltagandestegen har översatts till 

svenska av uppsatsförfattaren och Hart:s originalbeteckningar anges inom parentes.  
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1. Manipulering (Manipulation) 

Om barnen som deltar inte har någon förståelse för 

ämnet och inte förstår sitt handlande är det en ma-

nipulering som de utsätts för. Vuxna kan motivera 

detta med att ändamålen helgar medlen men det 

kan även bero på vuxnas omedvetenhet om barns 

egen kompetens. Ett annat exempel på manipula-

tion är situationer där barn konsulteras av vuxna 

men sedan inte får någon feedback på sin insats, 

t.ex. att barnen ritar teckningar som de vuxna se-

dan använder i ett helt annat sammanhang. Mani-

pulationen innebär att handlingen inte görs till-

sammans med barnen (Hart, 1992, s. 8). Ett tecken 

på att barn manipuleras eller används som dekora-

tion är när information om barns deltagande under 

beslutsprocessen saknas och endast slutsatsen pre-

senteras. Detta kan innebära att de vuxna kan an-

vända barnens material men tolkat i ett helt annat 

syfte än vad barnen avsett (Hart, 1992, s. 10; Hart, 

1997, s. 40). 

   

2. Dekoration (Decoration) 

När barn deltar utan att ha en större uppfattning 

om varför och när de inte kan påverka organise-

ringen av mötet är de en dekoration. Barnen deltar 

snarare som just dekoration än på grund av orsaken 

till mötet. Skillnaden från manipulation är dock att de vuxna inte försöker låtsas som att eve-

nemanget är inspirerat av barnen själva (Hart, 1992, s. 10). 

 

3. Tokenism (Tokenism) 

Detta tillstånd kan vara svårare att identifiera då de vuxna ofta är starkt engagerade i att ge 

barnen en röst i sammanhanget. Problemet är att de vuxna inte har reflekterat över sina motiv 

eller syften med barnens deltagande (Hart, 1997, s. 41). Barnen får en röst men har i själva 

Figur 4:1 Hart:s deltagandestege 
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verket lite eller ingen valmöjlighet gällande ämnet eller kommunikationsstilen. Barnens möj-

lighet att uttrycka sin egen åsikt är liten eller obefintlig. De vuxna motiverar besluten med att 

de är till barnens bästa men det är ändock en manipulation. Hart ger som exempel handplock-

ade barnpaneler på konferenser bestående av barn som inte har förberetts eller har talat med 

andra barn, vilka de ska representera. Om ingen information ges till publiken eller till barnen 

om hur urvalet gjorts och vilket barnperspektiv de representerar är detta tydliga tecken på 

tokenism (Hart, 1992, s. 10) 

 

4. Tilldelade men väl informerade (Assigned but Informed) 

Barnen har i dessa projekt inte själva initierat idén men är väl informerade om ämnet och har 

tagit det till sig. Hart tar upp fyra kriterier för att steg fyra ska anses vara uppfyllt: 

1) Barnen förstår projektets syfte 

2) Barnen vet vilka som fattade beslutet om att de skulle delta och varför de deltar 

3) Barnen har en meningsfull (snarare än dekorativ) roll 

4) Barnen vill delta i projektet efter att dess innehåll presenterats för dem 

(Hart, 1992, s. 12) 

 

5. Konsulterade och väl informerade (Consulted and Informed) 

Projektet är utformat och drivs av vuxna men barnen förstår beslutsprocessen och barnens 

konsultativa åsikter tas på allvar av de vuxna (Hart, 1992, s. 13) 

 

6. Vuxen-initierat men delat beslutsfattande med barn (Adult-Initiated, Shared Decisions with 

Children) 

Detta är sann delaktighet. Trots att projektet är initierat av vuxna så delas beslutsfattande med 

barnen. Barnen är delaktiga i olika grad genom hela beslutsprocessen (Hart, 1992, s. 14; Hart, 

1997, s. 44) 

 

7. Barn-initerat och styrt av barn (Child-Initiated and Directed) 

Det är barnen som initierar projektet och sedan styr processen med stödjande vuxna till hjälp 

(Hart, 1992, s. 16). 

 

8. Barn-initierat men delat beslutsfattande med vuxna (Child-Initiated, Shared Decisions with 

Adults) 

Detta gäller vanligtvis barn i övre tonåren som i större utsträckning inkluderar vuxna i projekt 
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som barnen själva designat och driver (Hart, 1992, s. 16). Hart (1997, s. 45) menar att målet 

med barns inflytande inte är att de ska agera som en separat del av samhället. Om barnen väl-

jer att samarbeta med vuxna i ett projekt som de själva initierat ser Hart det som ett bevis för 

barn som känner sig som kompetenta och säkra medborgare. “Well-organized groups of teen-

agers understand that, although they may be able to carry out projects themselves, they may 

need to work at some stage with adults in positions of power” (Ibid., s. 45). 

 

För att nå steg 4-8 måste barnen ha goda kommunikationskanaler med de vuxna som har 

makten. Barnen måste erhålla relevant information i ämnet så att de verkligen kan göra genui-

na val och beslut. Tillgång till en stödjande, oberoende och pålitlig vuxen samt möjlighet att 

överklaga beslut är också nödvändiga medel (Gray, 2002, s. 8). Även om stöd från en vuxen 

kan behövas så ska barnen uppmuntras att konstruera sin egen struktur så mycket som möjligt 

(Hart, 1997 s. 34). Beslutsprocessen ska vara transparent, det vill säga att den är tydlig och 

lättförståelig för alla inblandade såväl vuxna som barn. Alla parter måste vara införstådda i 

roll- och ansvarsfördelning. Inflytandeformerna ska vara anpassade till barnens ålder och ut-

budet av kommunikationsmedel brett. Barnen ska kunna göra sin röst hörd verbalt, skriftligen, 

genom att måla eller ta kort genom diskussionsformer som brainstorming etc. (Iltus & Hart, 

1995, s. 361ff). Hart (1997) menar att om barnen upplever att de vuxna engagerar sig för att 

lyssna till deras idéer och vill föra en dialog med dem om detta så känner de sig som delaktiga 

medborgare. Den vuxna organisationskulturen måste låta sig influeras och påverkas av bar-

nens kultur (Ibid., s. 20ff).  

Rasmusson och Andersson (2001, s. 128) tar också upp risken för skendemokrati och 

manipulation då vuxna beslutsfattare underlåter att granska sina motiv och syften med barns 

deltagande. “Ungdomars deltagande förvandlas ofta till ett alibi när vuxenvärlden fattar mer 

övergripande beslut” (Nordiska Ministerrådet, 2004, s. 6). Ungdomarna får delta på pappret 

och i rummet men släpps inte in i det verkliga beslutsfattandet. Om barn inte känner att deras 

delaktighet och inflytande ger resultat så tappar de intresset. Dåligt utformade modeller för-

stärker barns cyniska attityder gällande politik (Gray, 2002, s. 29). “Participation is an impor-

tant antidote to traditional educational practice which runs the risk of leaving youth alienated 

and open to manipulation” (Hart, 1992, s. 43). 

 

4.3 Shier:s deltagandepunkter 
 

Shier (Gray, 2002, s. 8f) har vidareutvecklat Hart:s stegemodell till fem punkter: barn lyssnas 

till; barn ges stöd att uttrycka sina åsikter; barns åsikter har betydelse; barn är involverade i 
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beslutsprocessen; barn delar makt och ansvar för beslutsfattandet. Dessa punkter ska hjälpa 

organisationer att identifiera sin position i arbetet med barns inflytande och hur de kan för-

bättra sitt arbete. De vuxna behöver göra ett officiellt åtagande att agera för att inkludera barn 

i beslutsprocessen. I åtagandet ingår att klargöra sina egna åsikter och erhålla träning och ut-

bildning i hur man lyssnar och möjliggör deltagande för barn i olika åldrar och med olika be-

hov. Utöver åtagandet behövs resurser avsättas så att fullföljande kan verkliggöras.  
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5 Metod 
 

I detta kapitel redovisas uppsatsens vetenskapsfilosofiska ansats och min förförståelse. Sedan 

följer presentation av urval, metod och tillvägagångssätt för datainsamling samt analysmetod. 

Avslutningsvis resonerar jag kring studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

   

5.1 Vetenskapsfilosofi och förförståelse 
 

Uppsatsens ansats faller inom relativismen som menar att kunskapen om vår värld beror på 

sammanhanget som kunskapen inhämtas i. En form av relativism är socialkonstruktionismen 

som innebär att kunskap konstrueras i interaktion med andra och att kunskapen även konstrue-

rar interaktionen. Detta innebär att jag som forskare är med och skapar/konstruerar kunskapen 

som inhämtas (Bergström & Boréus, 2005, s. 22; Langemar, 2005, s. 82f). Forskarens tidigare 

kunskaper och egna erfarenheter påverkar dennes förhållningssätt till och tolkning av omgiv-

ningen (Langemar, 2005, s. 35). Det är därför viktigt att synliggöra min förförståelse av upp-

satsämnet. Jag har under många år suttit i jourtelefon för barn och ungdomar för Röda Korset 

och nu i BRIS - barnens hjälptelefon. I dessa telefonsamtal förmedlar barn och unga ofta att 

de inte får hjälp eller att de får fel sorts hjälp. Barn berättar om rädsla för att vända sig till 

vuxna då de inte litar på att bli tagna på allvar eller bli lyssnade på. Detta innebär att jag har 

haft en skeptisk inställning till vuxnas generella kunskap och förmåga att bemöta barn och 

göra dem delaktiga. Jag har även varit ledare för verksamhet samt styrelseledamot inom Röda 

Korsets Ungdomsförbund. Erfarenheterna från dessa uppdrag väcktes till liv, särskilt vid in-

tervjusituationerna med ungdomarna från ungdomsrådet. Denna förförståelse kan ha påverkat 

hur jag förhöll mig i mötet med informanterna samt vid tolkningen av materialet.  

 

5.2 Informanturval 
 

Partnerskapets kommuner framhålls som goda exempel gällande implementeringen av barns 

inflytande och delaktighet. Därför tyckte jag det var extra intressant att undersöka om detta 

stämde samt undersöka hur de arbetar för att göra barn delaktiga. Vid kontakt med samordna-

ren för hela Partnerskapet fick jag veta att de flesta kommuner valt formella implementerings-

strukturer, vilket innebär att metoder som till exempel barnkonsekvensanalyser används eller 

att man har ett ungdomsråd. Uppsala och Örebro kommun har däremot valt mer informella 

implementeringsstrukturer vilket betyder att man istället för formella inflytandeformer (som 

ungdomsråd eller barnkonsekvensanalyser) arbetar med att förändra de vuxnas förhållnings-

sätt i mötet med barn och verkar för en ömsesidig respektfull och icke-byråkratisk dialog.  
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Partnerskapet består av 12 kommuner men på grund av uppsatsens begränsade omfång kunde 

jag inte undersöka situationen i alla dessa kommuner. Med avsikt att försöka få en så fullstän-

dig bild av hur barns deltagande kan beaktas ville jag besöka både en kommun med informell 

implementeringsstruktur och en med formell. Jag valde Örebro kommun, då den till skillnad 

från Uppsala ej har en informell mötesplats för barn och kommunalpolitiker. Örebro kommun 

har istället valt att satsa på ett projekt där vuxna utbildas i att öka barns inflytande och delak-

tighet i förskolans och grundskolans vardag. Haninge kommun valdes då den uppfyllde kra-

ven för formell implementeringsstruktur och då dess geografiska närhet till Stockholm möj-

liggjorde flexibilitet gällande inbokning av intervjutider. 

Jag ville träffa informanter som var insatta i kommunens implementeringsarbete och 

hade arbetat aktivt eller berörts av det sedan minst ett år. Att informanterna hade längre erfa-

renhet av arbetet kändes viktigt för att resultat skulle kunna ge en generell och mer beständig 

bild om implementeringssituationen. Informanterna skulle vara kommunalpolitiker, tjänste-

män och barn för att omfatta de berörda implementeringsleden i en kommun. De utvalda 

tjänstemännen innehade uppdraget som samordnare för barnkonventionen i kommunen. Öre-

bros samordnare var också utvecklingsledare inom barn och utbildningsenheten och Haninges 

samordnare var även demokratiombudsman. Båda samordnarna hade mer än ett års erfarenhet 

av samordnarrollen. I Haninge träffade jag den kommunalpolitiker som de senaste tre valen 

haft uppdraget som föredragare för barnkonventionen. Denna kommunalpolitiker tillhör soci-

aldemokratiska partiet och var fram till årsskiftet ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

I och med valutgången i september skedde ett maktbyte i Haninge kommun vilket innebar att 

den föredragande kommunpolitikern för barnkonventionen byttes ut vid årsskiftet. Därför 

valde jag att också intervjua den kommunalpolitiker som tar över föredragarrollen. Denna 

kommunalpolitiker tillhör det kristdemokratiska partiet och är sedan årsskiftet ordförande i 

socialnämnden. Denna politiker har varit engagerad och delaktig i kommunens implemente-

ringsarbete med barnkonventionen i mer än ett år. Kontakten med två ungdomar (en pojke och 

en flicka) från Haninges ungdomsråd förmedlades av samordnaren. Båda ungdomarna har 

varit med i ungdomsrådet i mer än ett år.  

 

5.3 Metodval 
 

FN:s barnkommittés rekommendationer och Barnombudsmannens senaste enkätresultat visar 

att tillfrågade barn i Sverige inte upplever att de är delaktiga och har möjlighet att påverka i 

samhällsfrågor. Samtidigt visar resultaten från Barnombudsmannens enkät att kommunerna 

själva anser sig erbjuda barnen någon form av inflytande. Uppfattningen skiljer sig åt mellan 



 

  31   

de vuxna beslutsfattarna och barnen. Utifrån enkätundersökning och dokumentstudier blir det 

svårt att fånga vad det är som de vuxna respektive barnen menar med deltagande och möjlig-

het till inflytande och vad det är som gör att deras uppfattning om läget skiljer sig åt. Enkät-

svar och dokumentstudier ger en begränsad och ibland onyanserad bild av verkligheten. Detta 

kan jämföras med det personliga mötet med informanten vilket ger forskaren möjlighet att 

ställa följdfrågor och direkt ta del av informantens upplevelse av ämnet eller situationen.  

Med hänsyn till ovanstående valde jag en kvalitativ intervjumetod för att besvara mina 

forskningsfrågor då jag ville fånga ungdomarnas upplevelse av deltagande och inflytande re-

spektive de vuxnas attityd och agerande gällande dessa begrepp. Genom att samtala direkt 

med de berörda i intervjuform hoppades jag få en mer nyanserad och detaljerad bild av hur 

implementeringen av barns deltagande kan se ut i Sverige idag. 

 

5.3.1 Intervjuguide 
 

Vid intervjun med ungdomarna var mitt syfte att ta reda på hur de upplever sitt deltagande 

och inflytande i den kommunala beslutprocessen. Vid intervjun med tjänstemännen och 

kommunalpolitikerna ville jag ta reda på deras attityd gällande barns deltagande och inflytan-

de och vad de menade med dessa begrepp. Jag ville även få veta på vilket sätt de förverkliga-

de barns deltagande och inflytande i praktiken. Utifrån detta gjorde jag två intervjuguider, en 

för de vuxna och en för ungdomarna (se bilaga A och B).  

Intervjuguiden ska garantera att information som behövs för att besvara frågeställningen 

verkligen inhämtas. Intervjuguiden bör dock inte vara för detaljerad så att den påverkar inter-

vjuarens möjlighet att lyssna på och följa upp det den intervjuade säger. Jag valde att ha en 

någorlunda detaljerad intervjuguide för att försäkra mig om att få svar på de teman som tas 

upp i min valda teori och den tidigare forskningen. Jag såg även intervjuguiden som ett stöd 

för att hålla intervjun inom ramen för mitt syfte. Intervjuguiden inleddes med frågor om in-

formantens bakgrund gällande sitt uppdrag och avslutades med en “övrigt”-punkt där infor-

manten gavs möjlighet att lägga till information som denne upplevt att jag ej frågat efter 

(Kvale, 1997, s. 121ff). 

 

5.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
 

Jag har följt Vetenskapsrådets (2002, s. 7) fyra huvudkrav vid forskning inom samhällsveten-

skap: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

inbokningen av intervjutider informerade jag informanterna om intervjuns syfte och innehåll. 

En av ungdomarna var 17 år och jag kontaktade dennes vårdnadshavare och inhämtade sam-
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tycke till intervjun. Den andra ungdomen var 18 år och myndig. Informanterna intervjuades i 

sina yrkesroller respektive roller som aktiv i Ungdomsrådet om deras uppfattning om arbetet 

med barns deltagande. Informanterna presenteras därför i resultatdelen utifrån sina befattning-

ar men kommer i övrigt att vara anonyma under benämningarna: Samordnare Örebro, Sam-

ordnare Haninge, Kommunalpolitiker A respektive B och Ungdom A respektive B.  

Enligt Kvale (1997) bör den “intervjuade få en bakgrund till intervjun genom en orien-

tering före och efter intervjun” (Ibid., s. 120). Därför inleddes alla intervjuer med en kort pre-

sentation av mig rörande min utbildning och min uppsats syfte och utformning. Jag bad in-

formanterna att fråga om de inte förstod mina frågor eller vissa ord. Jag informerade om att de 

inte behövde svara på frågor som de inte ville och att jag inte var ute efter några rätta svar 

utan deras uppfattning om situationen. Både i början och i slutet av intervjun fick informan-

terna möjlighet att ställa frågor eller ta upp funderingar. Kvale (Ibid., s. 117) skriver om det 

halvstrukturerade intervjusamtalet där intervjuguidens teman med för ämnet relevanta frågor 

finns med, men som tillåter en flexibilitet att ändra följden frågorna ställs i och att ställa följd-

frågor och frågor utanför intervjuguiden. Jag försökte följa denna struktur under mina inter-

vjuer och vara följsam och flexibel samt visa genuint intresse av att förstå informanten. Led-

ord som präglade intervjuerna var: aktivt och uppmärksamt lyssnande, att både vara aktiv och 

styrande så att intervjuguidens frågor besvarades men även låta informanten tala fritt utan att 

avbrytas (Näsman & von Gerber, 2003, s. 22). 

Tjänstemännen och kommunalpolitikerna intervjuades i sina arbetsrum medan intervju-

erna med ungdomarna skedde i ett kulturhus respektive på ett café. Intervjuerna varade i 1 till 

1,5 timme och spelades in med mp3-spelare. De transkriberades sedan för att underlätta ana-

lys och tolkning av informanternas svar.  

 

5.5 Analysmetod 
 

För att kunna göra en god analys och mejsla ut tillförlitliga resultat behövs ett verktyg med 

precision. I mitt tycke är Shier:s modell alltför grovhuggen i jämförelse med Hart:s modell 

vilken har fler steg och identifierar detaljer som påvisar gradskillnader i barns deltagande. 

Därför har jag valt Roger Hart:s modell som verktyg för att analysera mina resultat. Även 

tidigare forsknings identifierade framgångsfaktorer respektive hinder har använts vid resultat-

analysen. Dessa teman stämmer överens med intervjuguidens innehåll och studiens forsk-

ningsfrågor. Intervjumaterialet lästes först igenom i sin helhet för att få en övergripande bild 

vilket uppmärksammade mig på återkommande områden i de olika intervjuerna. Barnperspek-

tivet var ett av dessa områden och tas därför med i resultatet. När det gäller temat “deltagande 



 

  33   

och inflytande” upptäckte jag återkommande underområden: själva inflytandeformen, ung-

domsråd och ungdomsfullmäktige samt temat bemötande och påverkansmöjligheter. Gällande 

temana framgångsfaktorer och hinder var det följande tre begrepp som framträdde vid läs-

ningen, dock utifrån olika aspekter: makt, resurser och det personliga mötet. Varje intervju 

lästes igenom minst en gång per tema och underområde. I resultatdelen sammanfattas inter-

vjumaterialet under varje tema med belysande citat från informanterna. Varje del följs av 

mina analyskommentarer.  

 

5.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 

Reliabilitet handlar om undersökningens precision och noggrannhet. Undersökningen ska 

kunna genomföras av andra med samma metod och komma fram till samma resultat. Mätan-

det av kvalitativa studiers reliabilitet anses vara svårt då intervjusituationer består av ett möte 

mellan människor och inte kan upprepas på exakt samma sätt. Intervjusituationen, frågorna 

och följdfrågorna är ej exakt samma från gång till gång. Kvale (1997, s. 145) menar att en 

flexibel intervjuguide med öppna frågor minskar risken för forskarens påverkan av informan-

terna. Andersson (1998:50, s. 38) tar upp att intervjuarens person påverkar vad den intervjua-

de säger. För att motverka en sådan effekt i min studie ställde jag så öppna frågor som möjligt 

i början för att sedan följa upp det informanterna berättade om med konkreta följdfrågor för 

att försäkra mig om att jag förstod dem korrekt. Även min förförståelse kan ha påverkat relia-

biliteten. Den kan t.ex. ha gjort att jag tyckt mig förstå vad informanten menade och därför 

inte ställde tillräckligt med följdfrågor och bad om förklaringar, utan utgick från att vi delade 

en gemensam referensvärld. Att intervjuerna spelades in och sedan transkriberades ökar också 

säkerheten att materialet som analyseras ej endast består av det jag “valde” att höra eller min-

nas. Att strukturera textanalysen i t.ex. teman minskar även risken för att relevant information 

går förlorad (Bergström & Boréus, 2005, s. 36). Dock är det så att vid enstaka intervjuer före-

ligger risk att intervjuaren drar alltför långtgående slutsatser av det som sagts. Därför är det 

bra med upprepade intervjuer och/eller observationer. Att följa informanterna i vardagen möj-

liggör ett inhämtande av deras “här- och nu-upplevelse” vilket kan minska risken för efter-

konstruktioner eller att man glömt hur det var. Av förklarliga skäl var detta forskningsförfa-

rande inte ett möjligt alternativ för mig med tanke på mina bristande tidsresurser samt 

bristande forskningserfarenheter gällande t.ex. förfarande vid observationsstudier.  

Validitet berör huruvida studien undersöker det den avser att undersöka och samspelet 

mellan teori och empiri (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 61). Den kon-

struktivistiska synen på validitet betyder att forskaren själv med sin förförståelse är ett verktyg 
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som påverkar datainsamlingen samt analys och tolkning av densamma.  “Om en forskare ökar 

förståelsen av sin förförståelse, t.ex. genom att lära sig mer om sin egen vetenskapskultur och 

den social kontext i vilken undersökningarna äger rum, ökar också möjligheten till god validi-

tet i studierna” (Bergström & Boréus, 2005, s. 35). Vid intervjusituationerna och vid analys 

och tolkning av materialet har jag varit vaksam och uppmärksam på min förförståelse och 

mina reaktioner. Genom denna medvetenhet har jag försökt minska risken för att min förförs-

tåelse färgar det informanterna förmedlar. Informanterna gavs även möjlighet att läsa resultat-

kapitlet och lämna synpunkter för att undvika att jag misstolkat det de sagt.  

Det är också viktigt att förhålla sig kritisk till sammanhanget som informationen erhålls 

i, vem det är som säger det och vad dennes intressen kan vara (Bergström & Boréus, 2005, s. 

37). Detta kritiska granskande kan jag relatera till mitt informantmaterial. Något som jag 

märkte under själva intervjun och i analysen av materialet var att majoriteten av informanter-

na i samtalet relaterade mycket till projekt de själva var eller varit engagerade i. Gällande de 

två politikerna kan man se hur deras partitillhörighet avspeglades i deras svar. Dessa faktorer 

kan ha präglat informanternas syn och uppfattning om syfte och metoder för implementering-

en av barns deltagande. Ett faktum som jag tagit i beaktande vid analysen och som läsaren 

även bör vara medveten om. 

Det är svårt att generalisera utifrån endast sex intervjuer med två politiker, två tjänste-

män samt två ungdomar. Ytterligare en aspekt är det faktum att alla kommuner, även de inom 

Partnerskapet, väljer sitt eget sätt att implementera barnkonventionen. Detta försvårar också 

möjligheten att generalisera mina resultat då jag endast undersökt 2 kommuner av totalt 290. 

Enligt relativismen så är kunskapen ständigt föränderlig i samband med att samhället utveck-

las (Langemar, 2005, s. 82). Det innebär att den kunskap jag inhämtat är färskvara vilket ock-

så försvårar en generalisering. Men genom att jag kopplar mina resultat till tidigare forsk-

ningsresultat samt till Hart:s deltagandeteori kan jag dock lyfta fram några allmängiltiga 

aspekter kring barns deltagande och inflytande i Sverige i dag. 
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6 Resultat och Analys 
 

I det följande kapitlet presenteras resultat av mitt intervjumaterial. Varje del följs av analys-

kommentarer baserade på Hart:s deltagandestege och tidigare forskning. Inledningsvis presen-

teras kort de båda kommunernas implementeringsarbete. Information som är viktig för att 

kunna förstå tolkning och analys under de följande huvudtemana: barnperspektivet; deltagan-

de och inflytande; framgångsfaktorer; och hinder. Informanterna är anonyma och benämns i 

texten efter deras befattning och kommuntillhörighet: 

SÖ = Samordnare Örebro 

SH = Samordnare Haninge 

KA = Kommunalpolitiker A 

KB = Kommunalpolitiker B 

UA = Ungdom A 

UB = Ungdom B 

  

6.1 Kommunernas implementeringsarbete 
 

Nedan ges en sammanfattning av de båda kommunernas struktur och organisering för att im-

plementera barnkonventionen. 

  

6.1.1 Örebro kommuns implementeringsarbete 
 

Örebro påbörjade ett kommunalt förankrat arbete med barnkonventionen 1999. Kommun-

fullmäktige antog 2001 en barnvision som i stora drag överensstämmer med barnkonventio-

nens fyra huvudprinciper - varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas 

under omständigheter som gynnar barnets bästa och som beroende på barnets ålder och mog-

nad tar hänsyn till vad de har att säga. Efter det har initiativ och aktiviteter “satts igång i rikt-

ning mot den visionen” (SÖ). Örebro kommun har inte formaliserat visionen i form av ung-

domsråd, barnpaneler eller ungdomsstyrelser som många andra kommuner valt att göra. Sats-

ningar har däremot gjorts på ett projekt gällande arbete med barns inflytande och delaktighet i 

förskola och grundskola i samarbete med pedagogiska institutionen på Örebro universitet. 

Barn har ingen formell röst i det kommunala beslutsfattande i Örebro men kommunstyrelsen 

har uttryckt en viljeinriktning som antogs i april 2006 som består i uppdraget att “identifiera, 

pröva och utveckla metoder som bidrar till att systematisera arbetet för att barnperspektivet 

ska komma in i beslutsprocesser och alla verksamheter ska kommentera hur barn har kommit 

in i beslutsprocesserna i sina bokslut” (SÖ). Den utvärdering och uppföljning som finns gäl-
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lande barns inflytande i Örebro är genom de parametrar som rör dessa områden i kommunens 

generella enkät som går ut till barn och vuxna. Det förs en aktiv diskussion i kommunen om 

hur man ska institutionalisera barnkonventionen.  
“Det ena är ju att nu kommer barnkonventionen, nästa steg är ju att man ska imple-

mentera den och få in den så att alla känner till den och att den börjar verka. Sen ska 

man ju komma till den där fasen som kallas institutionalisering - att den är självklar, 

den är ett med oss” (SÖ).  

SÖ tror att Örebro kommun kan komma att behöva göra en omstart i sitt implementeringsar-

bete och att man då måste arbeta med att föra in systematik. Sammantaget känner SÖ dock att 

det rör sig framåt även om strukturen än så länge brister.  

 

6.1.2 Haninge kommuns implementeringsarbete 
 

Haninge kommun påbörjade arbetet med barnkonventionen 1997 då man även fattade det 

formella beslutet att inrätta ett ungdomsråd. Kommunen sökte pengar från Allmänna Arvs-

fonden som gick till att anställa en samordnare samt att utbilda kommunpolitiker och tjänste-

män. Samordnartjänsten finns kvar och samma person är även stödperson till ungdomsrådet. 

De senaste tre valen har kommunen även haft en politiker med uppdraget att vara föredragare 

för barnkonventionen (SH). I maj 2005 formaliserades arbetet ytterligare vid en planeringsdag 

med politiker, ungdomsrådet, Rädda Barnen och Barnombudsmannen. Där bestämdes tre pri-

oriteringsområden utifrån barnkonventionen som Haninge ska arbeta med: barns inflytande, 

barns rätt till kunskap/utbildning och barns rätt till god fysisk och psykisk hälsa. I början av 

sommaren 2006 fattade kommunfullmäktige beslut om att varje nämnd och verksamhet ska 

utarbeta och ta fram tydliga, konkreta och mätbara målsättningar och arbetsmetoder kring hur 

de ska införliva barnkonventionen i sitt arbete. Detta står inskrivet i kommunens målsättning-

ar för 2007/2008. Uppföljning av detta kommer att göras av kommunrevisorerna som under 

våren 2007 erhåller särskild utbildning för detta i samarbete med Barnombudsmannen (KA).  

 

6.1.3 Analyskommentar 
 

De undersökta kommunerna har fattat formella beslut att implementera barnkonventionen i 

sina styrdokument och har även särskilt anställda samordnare. De har börjat med vida formu-

leringar i sina styrdokument som ett par år senare omformuleras till mer specifika målsätt-

ningar och krav. Man kan se att förankrings- och utvecklingsarbetet går långsamt vilket över-

ensstämmer med Barnombudsmannens enkätresultat (Barnombudsmannen, 2006, s. 6 och s. 

62ff). Att klargöra begreppens innebörd och valda metoders innehåll är ett krav för att kunna 
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genomföra utvärdering av implementeringsarbetet. Enligt de vuxna informanterna verkar 

kommunerna för att lyfta barnfrågorna och barnkonventionen genom diskussion och uppdrag 

till nämnder att utarbeta arbetsformer. Haninge kommun har kommit en bit längre gällande 

specificerade formella beslut med vilket följer möjlighet till noggrannare granskning och ut-

värdering. Något som ligger i linje med regeringens och Barnombudsmannens önskemål gäl-

lande implementeringsarbetet med barnkonventionen. 

 

6.2 Barnperspektivet 
 

Dimensionerna av barnperspektivet reflekteras över inom barn- och utbildningsenheten i Öre-

bro kommun där man skiljer på barnperspektiv och barnets perspektiv. Att ha barnperspektiv 

innebär att man som vuxen försöker göra och tänka gott för barnet i sitt agerande. För att få 

barnets perspektiv måste man: 
“(...) gå genom barnet, man måste fråga barnet, man måste ha med barnet. [...] Det be-

tyder att barnen själva blir tillfrågade och får bidra med synpunkter och förslag och 

sen att man beaktar det i beslutsprocessen. [...] Det är ju inte så att barnen får som de 

vill i alla lägen men det beaktas och att man då återkopplar det till barnen så att de 

förstår att det de har sagt har varit viktigt” (SÖ).  

I Örebro lyfter man detta genom att i arbetsgrupper efterfråga barnets perspektiv. SÖ berättar 

att svaret oftast är ‘vadå, vad menar du’ och ‘dem har vi inte frågat‘. SÖ menar att det vanli-

gaste är att vuxna tycker de vet bäst och att de lägger över sina värderingar i barnen som i sin 

tur är lyhörda och anpassar sig efter det. KB tar upp att ungdomsrådet är en hjälp i att anta 

barnets perspektiv:  
“För annars sätter man ju allting i relation till hur man själv tänkte eller hur jag skulle 

reagera om jag var ung. Men de har en liten annan syn.” 

Detta belyses av ett exempel från KA: politikerna beslöt att ett gropliknande område skulle 

göras om. De vuxna tänkte att halva området kunde anpassas för idrottsliknande aktiviteter 

och den andra delen kunde bli park med bänkar och japanska träd. När så politikerna tillfrå-

gade barnen om deras synpunkter så framkom det att barnen inte ville att deras pulkabacke 

skulle försvinna. Något som de vuxna missat att ’se’ med sitt barnperspektiv och som utan 

barnens eget perspektiv och delaktighet hade omvandlats till en park. UB poängterar att det är 

viktigt att de vuxna ställer frågor till barn och unga, “annars blir det att man bara lyssnar” utan 

att berätta hur man själv tänker och tycker. KB menar att ett alternativ vore om varje nämnd 

utsåg en person med uppdrag att införskaffa barnens perspektiv genom att befinna sig i barns 

miljöer och “hitta ett forum där man kan prata med barnen direkt“. KB:s vision är att kommu-

nen ska jobba mer med att verkligen ta reda på vad barn vill vara med och påverka genom att 
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samtala direkt med barn och deras föräldrar och lärare. 

 

6.2.1 Analyskommentar 
 

De intervjuade vuxna förmedlar alla muntligen en strävan att lyssna till barn, att respektera 

barns åsikter och verka för barns bästa. Detta finns även formulerat i kommunernas styrdo-

kument och i Partnerskapets överenskommelse (se avsnitt 2.2.2, 6.1 och 6.2). Enligt den 

svenska barnkommitténs definition kan kommunerna då sägas beakta barnperspektivet. Ex-

emplen ovan belyser både hur de vuxnas barnperspektiv kan skilja sig från barnets perspektiv 

samt vikten av att vuxna vänder sig direkt till barn och tillfrågar dem om deras åsikt. Synen på 

barn som aktiva subjekt har ännu inte anammats av alla vuxna vilket påvisar att ett aktivt per-

spektivskifte hos de vuxna krävs. Omsättning av att anta barnets perspektiv och inte ett vuxet 

barnperspektiv kräver stor medvetenhet och reflektion av de vuxna beslutsfattarna. 

 

6.3 Delaktighet och inflytande 
 

I Örebro har alla gymnasieskolor elevstyrelser som fungerar som lokala styrelser med elevma-

joritet. Kommunpolitikerna vill att skolan arbetar aktivt för etablerandet av fungerande elev-

råd och föräldraråd. SÖ menar att elevråden inte är särskilt representativa och att de “sitter 

med ganska fjuttiga frågor på många håll. Det är inte så mycket att bestämma om”. Även KA 

är skeptisk till elevrådens reella inflytandefunktion. Politikerna och samordnarna är överens 

om att det är de vuxnas ansvar och framförallt skolans ansvar att utbilda barnen i deras rättig-

heter och möjligheter att påverka. UA tycker dock att det är kommunen som ska informera 

unga om tillvägagångssättet för att påverka. UB tycker att skolan bör se till att elevråden fun-

gerar så att man genom dem lär sig om demokrati och påverkan. UB säger också att det är 

föräldrars ansvar att “upplysa sina barn om att de kan påverka”. I Haninge är ungdomsrådet 

och ungdomsfullmäktige forum för barns inflytande.  

 

6.3.1 Analyskommentar 
 

Materialet visar att informationen om påverkansmöjligheter anses vara skolans ansvar samti-

digt som både de vuxna och ungdomarna är kritiska till hur detta system fungerar idag. Att 

skolans utbildningsansvar brister bekräftas också av Barnombudsmannens senaste enkätresul-

tat (2006, s. 14) där majoriteten av barnen uppger att de inte vet hur de ska göra för att påver-

ka i kommunen. Barnombudsmannen (Ibid., s. 14) menar liksom Ungdom A att kommunen 

brister i att själva informera barn. Detta innebär att barnkonventionens krav på att alla barn 

ska erhålla information om hur de gör sin röst hörd inte uppfylls. 
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6.3.2 Haninges ungdomsråd och ungdomsfullmäktige 
 

Ungdomsrådet ska enligt KA:s mening ej ses som ett inflytandeforum utan är en demokratisk 

skolning och utbildning samt ska väcka ungdomars politiska intresse. KB i sin tur menar att 

syftet med ungdomsrådet är att skapa kontaktytor och forum för samtal mellan barn och vux-

na om vad som är viktigt i barns och ungdomars vardag och hur det kan föras in i politiken. 

Barnen har ingen formell rösträtt men kan i samtal med politiker framföra sina åsikter och 

väcka frågor. Barnen har också möjlighet att lägga medborgarförslag och kan även framföra 

klagomål på fattade beslut. En gång per år hålls ungdomsfullmäktige i formen av dialogcafé. 

Politiker, förvaltningschefer och ungdomsrepresentanter från alla gymnasieskolor i Haninge 

möts i grupper runt mindre bord och diskuterar frågor som ungdomarna själva bestämt. 
“Det är ett jävligt bra system tycker jag. Du kan snacka öga mot öga och du kan pres-

sa dem. Du kan dra dem mot väggen för att de kan inte fly från dig. De ska sitta där 

och svara på dina frågor. Det tycker jag är skitbra” (UA).  

KA säger att “ungdomarna är inte dumma, de vet att man skyller på dem som inte är där så de 

bjuder in alla ansvariga”. Återkoppling och svar på ungdomarnas frågor ges oftast på plats 

och de som inte besvaras skickas vidare till ansvarig nämnd eller förvaltning för svar (SH). 

Fyra till fem gånger per år träffar ungdomsrådet kommunalpolitiker vid så kallade fad-

derpolitikerträffar. Det är ungdomsrådet som sätter dagordningen samt skickar ut inbjudan till 

politikerna. Vilka politiker som kommer till mötena varierar eftersom det är frivillig närvaro. 

Ungdomsrådet har stöd av samordnaren men det är ungdomarna som för ordet vid fadderpoli-

tikerträffarna.  
“På fadderpolitikerträffarna då är det ju de som är med på våra villkor. Då är det vi 

som bestämmer. De är verkligen som vanliga människor. Då pratar de så att man för-

står dem“ (UB). 

Mötena inleds med fika och att ungdomarna och politikerna umgås för att sedan övergå i de-

battliknande diskussioner varvat med t.ex. värderingsövningar kring olika sakområden och 

politiska frågor. Några av ungdomarna agerar då moderator och fördelar ordet, vilket de också 

fått utbildning i (SH). UA berättar att de krävt av fadderpolitikerna att de ska föra en vardag-

lig dialog i mötet: “De får inte sitta med en massa ord och dribbla bort oss.” Några träffar går 

åt till att lära känna varandra och bara umgås genom att bowla eller spela brännboll. KA be-

skriver fadderpolitikermötena som en positiv och öppen dialog. Genom dessa möten kan bar-

nen väcka politikernas intresse för frågor som de vill att de vuxna ska driva (KB). Det händer 

att representanter från ungdomsrådet blir inbjudna till nämndmöten. Oftast tackar de då nej 

eftersom deltagandet inte blir på deras villkor (SH). UB berättar att hon upplever höga för-
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väntningar från de vuxna vid dessa möten och att det är svårt att få fram vad hon verkligen 

tycker.  

Ungdomsrådet får remisser skickade till sig av kommunens nämnder och verksamheter. 

KA är dock tveksam till detta förfarande då han menar att barnen ofta inte har fullgod infor-

mation om vilka valmöjligheter som finns och vilka konsekvenserna av dessa är. SH säger att 

ungdomsrådet inte har den tid och den struktur som krävs för att besvara remisser. Nämnderna 

skulle behöva ha mer kunskap om vilka frågor ungdomsrådet kan besvara samt att ge dem den 

tid och det stöd de behöver för att göra det. Till exempel en dragning kring remissfrågans om-

ständigheter av en tjänsteman på en tid som passar ungdomarna (SH). UA tycker det är bra att 

nämnderna efterfrågar ett ungdomsperspektiv men att det kan bli löjligt när de får remisser 

gällande byggnationer av lekplatser. “Lekplats är ju för från 1 till 5 år. Det där är inte för oss. 

Vi är ett gäng ungdomar som går i gymnasiet” (UA). Även UB upplever att politikerna alltid 

vänder sig till Ungdomsrådet i frågor som rör barn och unga.  
“De frågar liksom inga andra känns det som, i vissa frågor i alla fall. [...] Vi kan ju 

inte alltid representera alla ungdomar i Haninge utan vi säger vad vi tycker och det är 

en viktig grej men de kan inte bara gå på det” (UB). 

KB konstaterar att det är sällan som politikerna går ut och tillfrågar barnen, och särskilt barn 

under 15 år, direkt utan att Ungdomsrådet blivit “deras förlängda öron”. 

 

6.3.2.1 Analyskommentar 
 

Ungdomarnas inflytande i Haninge är integrerade i kommunens struktur genom ungdomsrådet 

och ungdomsfullmäktige. Dessa båda former involverar endast gymnasieungdomar vilket 

motsvaras av forskningen att politikerna är bättre på att göra barn över 15 år delaktiga.  

Ungdomsrådet uppfyller Ungdomsstyrelsens två kriterier för inflytandeforum då man 

genom fadderpolitikermötena har en regelbunden kontakt och dialog mellan ungdomarna och 

politikerna. Mötet har också ett ungdomsperspektiv genom att ungdomarna själva sätter dag-

ordningen och får framföra sina synpunkter i de diskussioner som förs (Barnombudsmannen, 

2006, s. 38).  

Syftet med Haninges ungdomsråd är enligt politikerna demokratisk skolning och ett sätt 

att inhämta barns perspektiv och åsikter i frågor. Detta visar på att ungdomsrådet liknar de 

vuxnas organisationsform och att det har en konsultativ roll (Gray, 2002, s. 32). I begreppet 

deltagande ska både konsultation och lyssnande till barnens idéer finnas. Ungdomarna tillfrå-

gas om sina åsikter i frågor men samtidigt så handlar mötet om just dialog och samtal vilket är 

en form av deltagande 
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6.3.3 Bemötande och påverkansmöjligheter 
 

Ungdomarna framhåller de vuxnas bristande förmåga att lyssna, ställa frågor och återkoppla 

beslut. UA säger att motiveringarna och svaren är slarvigt och fattigt formulerade.  
“Det är vanligt att de säger ’Kom med era förslag och idéer så får vi se vad vi kan 

göra’. [...] Ibland har det känts som att det jag säger, det vi säger går in genom ena 

örat och ut genom det andra för dem. Vissa grejer tar de inte åt sig. Det är det jag har 

saknat att de skulle ta åt sig lite mer” (UA).  

UA upplever att det finns två alternativ gällande bemötandet av barns åsikter, antingen så tar 

politikerna tag i det eller så borstar de bort det.  
“Vissa punkter når man politikerna genom att berätta vad man tycker och tänker. Att 

det här är dåligt det här ska man förbättra. Då börjar man snacka och diskutera det. 

Medan vissa punkter då är det bara slack, så vill de snacka bort det” (UA).  

UA tror inte att en formell röst i kommunfullmäktige skulle förändra deras inflytandemöjlig-

heter. “Det skulle vara coolt” men han tror att deras argument lika gärna skulle kunna ignore-

ras. UB beskriver påverkandet av politikerna som att “så frön” och att processen växer lång-

samt. Det gäller att övertyga många politiker för att få igenom genom sina förslag. Ungdoms-

rådet har ända sedan det bildades drivit frågan om att kommunen ska anordna ett ungdomens 

hus. För något år sedan ordnade kommunen ett ungdomscafé i Västerhaninge vilket ungdoms-

rådet inte är helt nöjda med. De vill fortfarande ha ett ungdomens hus som är mer centralt 

beläget. Den nya politiska majoriteten har nu lovat att ett ungdomens hus kommer att byggas. 

“Vi får se om det håller. Om de lyckas kan man säga att ungdomsrådet har nått ett av sina 

mål” (UA). Utifrån en av punkterna på ungdomsfullmäktige i våras bildade ungdomsrådet en 

trygghetsgrupp som drivit ett föreslog om att överfallslarm ska delas ut till ungdomarna. Re-

presentanter från ungdomsrådet deltog sedan på ett arbetsmöte arrangerat av Brottsförebyg-

gande rådet och deras förslag gick igenom. “Det är skitbra, för det är något som vi strävade 

efter” (UA).  

UB tror att politikerna hellre vill att Ungdomsrådet ska vara en resurs för politikerna 

och besvara deras frågor snarare än att ungdomarna driver helt egna projekt.  
 

 

“Det är inte så att de motarbetar det vi gör men… De skulle hellre vilja att vi skulle 

arbeta mer för dem eller liksom säga vad vi tycker, svara på remisser och såna där sa-

ker. Istället för att ta saken i egna händer så ska vi istället försöka påverka mer tror jag 

och svara på deras frågor. Vara mer som en resurs för dem. Vi lägger ju egentligen 

mest tid på att jobba i våra projektgrupper och då handlar det liksom om att utföra 
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projekt som till exempel Ungkult.” (UB). 

Båda ungdomarna upplever att politikerna bollar tillbaka deras idéer och ber dem utreda frå-

gan medan de istället önskar se de vuxna göra detta. När ungdomsrådet stöter på hinder och 

då beslutsprocessen är för seg och långdragen genomför de sina projekt på egen hand. “Vi 

kollar upp vilka möjligheter vi har och gör det bara” (UA). Ungdomsrådet har på egen hand 

arrangerat “Ungkult” vilket är kulturkvällar samt gjort en enkätundersökning om hälsa bland 

gymnasieeleverna i kommunen. UA säger att man efterfrågade medverkan av vuxna vid kul-

turkvällen men att ingen kom. UB berättar att man bjöd in politikerna till ett planeringsmöte 

för enkätgenomförandet men ingen kom. Man önskade de vuxnas deltagande eftersom de 

hade mer erfarenhet av att göra enkäter. UB blev besviken att ingen kom: “de borde ha ett 

intresse ändå. De borde liksom uppmuntra oss när vi väl gör något, när vi frågar dem om 

hjälp”. Samtidigt uttrycker UB stor respekt för politikernas arbetsbörda och tidsbrist.  

Samordnaren i Haninges kommun har introducerat en variant av Hart:s deltagandestege 

(se bilaga C) för ungdomsrådet och fadderpolitikerna, som vid en temakväll diskuterade be-

greppet deltagande och skendemokrati. UB menar att de i ungdomsrådet inte reflekterar så 

mycket över modellen men att SH använder den i diskussioner både med ungdomarna och 

med de vuxna för att tydliggöra på vilken inflytandenivå barnen befinner sig.  

 

6.3.3.1 Analyskommentar 
 

Utifrån Harts deltagandestege kan man uttala sig om barns inflytande i de båda undersökta 

kommunerna. Av vad som framkommit av materialet dristar jag mig till att placera båda 

kommunerna på de övre stegen 4-7.  

Örebros utbildningsprojekt gällande pedagogers bemötande av barn kan kopplas till 

Hart:s steg 4. Barnen har inte själva kommit på idén men har en meningsfull roll, de är 

medskapare och aktörer i det som händer. Barnen har i sin vardag fått ett större inflytande på 

planeringen vilket är ett sätt att bejaka barnens initiativ. Deltagandet uppfyller inte Hart:s alla 

fyra kriterier för att uppnå steg 4 men jag anser att projektet ej kan placeras på steg 3 - toke-

nism. De vuxna inblandade i projektet reflekterar nämligen i allra högsta grad över motivet 

och syftet med barns deltagande. Genom projektet erbjuds barnen också möjlighet att uttrycka 

sina åsikter och får vara med och forma aktiviteter i sin vardag. Dessa faktorer motsäger att 

barnen manipuleras eller deltar enbart som en dekor för de vuxnas engagemang. 

Ungdomarna i Haninges ungdomsråd har kontroll över mötesformer, dagordning, sam-

talsämnen och kommunikationsstil. Genom fadderpolitikermötena och ungdomsfullmäktige 

har ungdomarna etablerade och varaktiga kommunikationskanaler med de styrande kommu-
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nalpolitikerna. Inflytandeformerna är därmed också anpassade till gymnasieungdomar. Ung-

domsrådet har en vuxen stödperson och erhåller guidning och utbildning i hur beslutsproces-

sen går till. Detta är några av de faktorer som Hart menar är nödvändiga för att kunna nå del-

tagandesteg 4-8. När det gäller ungdomarnas inflytande över själva beslutsprocessen är det 

dock mer luddigt och varierande. Det som talar emot ett reellt inflytande över beslutsproces-

sen är beslutsfattarnas bristande återkoppling och motivering av beslut. Ungdomarna vet inte 

alltid vad det blir av deras idéer och åsikter. De upplever att mycket av de vuxnas respons 

handlar om att bolla tillbaka det utredande ansvar till ungdomarna.  

Ungdomsrådets konsultativa roll gentemot politikerna kan kopplas till Hart:s deltagan-

desteg 5 då barnen förstår beslutsgången och de känner sig lyssnade till och blir tagna på all-

var. Deltagandesteg 6 upplever jag sker mer sporadiskt och ofta otillräckligt tydligt för ung-

domarna. Exempel på deltagandesteg 6 är utformandet av parken (se avsnitt 6.2), utdelandet 

av överfallslarm och ungdomens hus.  

När ungdomsrådet bestämmer sig för att genomföra egna initierade projekt gör de det 

med hjälp av samordnaren, föräldrar och andra vuxna. På så sätt kan man dra paralleller till 

deltagandesteg 7. Både Ungdom A och B har exempel på projekt de initierat själva och drivit, 

där de bjudit in och efterfrågat politikernas medverkan men ej fått gensvar. Ungdomarnas 

egna initiativ och projekt stöttas enligt exemplen inte på det sätt de skulle önska och de upp-

lever att politikerna hellre vill att ungdomarna har en konsultativ roll.  Detta visar på att roll- 

och ansvarsfördelningen inte är tillräckligt tydlig. Hart menar att barnen ska involveras utifrån 

sina egna idéer och få stöd av vuxna att utforska dem vilket inte verkar bejakas helt tillfreds-

ställande. Haninge kommun kan utifrån detta ej sägas nå upp till deltagandesteg 8 - Barn-

initierat men delat beslutsfattande med vuxna (Child-Initiated, Shared Decisions with Adults). 

  

6.4 Framgångsfaktorer 
 

De framgångsfaktorer som tydligast framträtt av materialet är makt, resurser och mötet mellan 

barn och vuxna. 

 

6.4.1 Politisk legitimitet och systematik 
 

SH menar: “En legitimitet från politikerna är A och O. Finns inte det kan man lika 

gärna lägga ner”. Politikerna sätter ramarna och är de emot ungas inflytande är det 

omöjligt. “De måste ju uppmuntra och ta det som man säger seriöst och ha en posi-

tiv inställning från början” (UB). Att till exempel Haninges kommunstyrelses ord-

förande frivilligt deltar på fadderpolitikermöten sänder kraftfulla signaler till övri-
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ga kommunpolitiker. Den politiska legitimiteten måste fästas i styrdokument på 

kommunstyrelsenivå och synas i verksamhetsplaner, bokslut och årsredovisningar 

(SÖ). Även kunskap och teori ger stöd till att övertyga vuxna till att arbeta med 

och verka för barns inflytande och delaktighet. 
“Ju mer kommunfolk lärt sig om barnkonventionen desto starkare skrivningar har det 

blivit i dokument i kommunen” (SH). 

Att till exempel använda sig av barnkonsekvensanalyser i sitt arbete blir en påminnelse för 

politiker och tjänstemän att barn ska tillfrågas och står det i styrdokumenten måste det också 

följas.  
“Det informella flyter ju lite mer och ger en allmän flumkänsla av att det kanske går 

åt rätt håll eller inte men du kan inte mäta dem på samma sätt som de formella” (KB).  

Förutom att förändra de vuxnas attityd är systematiken i arbetsmetoderna ett måste om man 

menar allvar med att barn ska vara delaktiga och ha inflytande (SÖ). Det är också viktigt att 

från politiskt håll sätta riktiga, tydliga och konkreta mål som är uppföljningsbara och mätbara 

(KA och KB).  

 

6.4.1.1 Analyskommentar 
 

Informanterna betonar att förankring i styrdokument innebär systematik som i sin tur möjlig-

gör uppföljning. Dessa framgångsfaktorer har även identifierats av Barnombudsmannen 

(2006) samt av Nordiska Ministerrådet (2004). Systematiken framträder som ett krav för att 

implementeringen av barns deltagande sker kontinuerligt och inte endast tillgodoses då och 

då.  

 

6.4.2 Resurser 
 

Ungdomsrådet har en tilldelad årsbudget om 150 000 kronor från kommunen som de själva 

förfogar över samt en lokal med datorer, pentry och konferenslokal. Ungdom B tror det skulle 

vara mycket svårare att vara med i Ungdomsrådet om de inte hade en egen lokal och budget: 

“Det känns ju viktigt att man har pengar att röra sig med från början. Att man har någonting 

som man förväntas göra något av." Ungdomsrådet har också en vuxen samordnare och stöd-

person som en resurs. Fördelen med en samordnare är att den personen vet gången i den 

kommunalpolitiska processen och kan guida barnen (KA). Ungdom B berättar att samordna-

rens hjälp till exempel behövs för att tolka det byråkratiska skriftspråket. 

 

6.4.2.1 Analyskommentar 
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Förutom systematik och förankring i styrdokument är det också viktigt att barnen erhåller 

egna resurser samt former att delta på sina egna villkor. Hart menar att de vuxna ska finna 

metoder som maximerar barns möjligheter att delta på lika villkor. Hart nämner också att bar-

nen ska ha stöd av en oberoende vuxen för att sant deltagande ska uppnås. Haninge ungdoms-

råd erhåller enligt intervjumaterialet goda resurser att delta på sina villkor i mötet med de 

vuxna beslutsfattarna. 

  

6.4.3 Det personliga mötet 
 

Båda Ungdom A och B tar upp vikten av ett personligt möte och samtal. Det är lättare att få 

motivering och svar vid mötet ansikte mot ansikte. Politikerna behöver:  
“vara ute mer och träffa ungdomar och prata till ungdomar i skolor och där ungdomar 

är och verkligen prata med dem öga mot öga. [...] Innan jag började i ungdomsrådet 

hade jag aldrig sett en politiker förutom på tv. Man tänker sig inte att de är som vanli-

ga människor riktigt” (UB). 

 

6.4.3.1 Analyskommentar 
 

Detta korrelerar med Barnombudsmannens senaste enkätresultat (2006) där eleverna vill träf-

fa beslutsfattarna samtidigt som Barnombudsmannen konstaterar att kommunernas direktkon-

takt med barn är bristfällig. 

 

6.5 Hinder 
 

De hinder som framträtt ur materialet berör samma variabler som framgångsfaktorerna men ur 

andra aspekter.   

 

6.5.1 Attityd och Förhållningssätt 
 

“Bemöts barnen med respekt så agerar de därefter” (KA). 

SÖ beskriver att man möter olika sorters attityder från vuxna i implementeringsarbetet. Den 

positiva gruppen tycker att arbetet med barns inflytande är spännande och intressant medan de 

negativt inställda menar att man redan använder arbetsformen sedan länge och att det inte är 

något nytt.  
“Sen har vi attityden att det här är ett hot, ska barnen säga till om allt nuförtiden, ska 

det bli något låt gå system, ska det bli kaos nu, ska ungarna bestämma allting” (SÖ).  

SÖ beskriver det som att de vuxna måste våga släppa in barnen. Det är de vuxna som behöver 

inse och tro på att barn i alla åldrar “i allra högsta grad kan ha inflytande över både sitt eget 

tänkande och sitt eget liv” och “att de har något att berätta som vi inte kan“ (SÖ).  
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Haninge kommun har haft en av Sveriges sämsta kunskapsresultat i grundskolan. Vid 

närmare granskning fann man att de vuxna i skolan inte trodde på barnens förmåga. Kun-

skapstest gällande läsförmåga visade att 60 % av eleverna nådde till godkänd nivå och att 40 

% ej klarade detta. Kommunens personalenkät visade att 60 % av lärarna trodde att eleverna 

kunde nå skolans uppsatta mål medan 40 % inte trodde det.  
“Detta har gjort att vi allt starkare ser ett samband mellan lärarnas förväntningar och 

elevernas resultat. Förhållningssättet från de vuxna skapar barns och ungas sätt. Tror 

lärarna på barnens kapacitet så återspeglas det i barnens beteende och i deras kun-

skapsresultat. Detsamma gäller för mötet mellan politiker och barn” (KA).  

SÖ konstaterar att det är svårt att förändra vuxnas tankesätt vilket kräver självreflektion snara-

re än formell systematik. Som vuxen ska man se sig som ett verktyg och reflektera över sina 

värderingar, införskaffa kunskap och våga pröva nya sätt att möta barn på. Det är de vuxna 

som behöver förändra sig inte barnen, vilket KA instämmer i. KA menar att de kommunala 

verksamheter som inte i sitt naturliga arbete kommer i kontakt med barn, så som teknikkonto-

ret, kan ha lättare att börja tänka och arbeta kring hur de ska göra barn delaktiga. Medan det 

bland de professionella i arbetsmiljöer med barn, så som skola och dagis, kan finnas attityden 

att de redan jobbar på ett sådan sätt och därmed inte lika aktivt reflekterar över hur barns in-

flytande kan förbättras eller förändras.  

I Örebro har man satsat just på ett utbildningsprojekt i bemötande och förhållningssätt. 

Projektet har vänt sig till de professionella inom förskola och grundskola. Utbildningen har 

handlat om att i det vardagliga mötet med barn och unga ha ett demokratiskt förhållningssätt 

där man visar barnet respekt och lyssnar till dess åsikter. Pedagogerna har fått synliggöra sina 

förgivet tagna föreställningar i sitt vardagsarbete med barn. Under utbildningen diskuterades 

till exempel utvecklingssamtal och lärarna menade att barnen nog tyckte det var bra. De fick 

då i hemläxa att tillfråga barnen om deras upplevelse av utvecklingssamtal. Det visade sig att 

ingen av barnen gillade formen för utvecklingssamtalen. Detta ledde till att lärarna tänkte om 

och arbetade på att förändra formen för dessa samtal.  
 

 

“Då har de (barnen förf. anm.) ju kommit till tals om någonting de ska vara med om 

två gånger om året under hela sin tid i skolan. Då har de fått haft en röst och lärarna 

förändrar någonting. [...] Så märker ju barnen att det hade betydelse att jag fick tycka 

om det här” (SÖ). 

Projektets kunskap sprids även till andra verksamheter i kommunen genom utdelning av do-

kumentation och föreläsningar.  
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6.5.1.1 Analyskommentar 
 

Informanterna pratar om attityd och förhållningssätt som en nyckelfaktor för att barns röst ska 

göras hörd och respekteras. FN:s barnkommitté (UNICEF, 2002, s. 163) har också identifierat 

attityd som ett av de största hindren för en lyckad implementering. Roger Hart menar att del-

aktighet kräver att vuxenorganisationen låter sig påverkas av barnkulturen vilket man arbetat 

med i Örebros utbildningsprojekt. Som tidigare forskningen även visar krävs det kunskap, 

både teoretisk och praktisk, hos de vuxna för att implementeringen av artikel 12 ska lyckas. 

  

6.5.2 Tid 
 

“Tid tror jag är det största hindret. Att hinna med. Mer än pengar faktiskt. [...] Att fin-

na tid till exempel till att träffas och presentera goda exempel för varandra. [...] När 

ska vi göra det och när ska det läggas i personalens arbetsschema och tid. Hur ska 

man prioritera det” (KB). 

En aspekt är att utvecklingsarbetet tar tid. “Det är ett långsiktigt, tålmodigt, kontinuerligt ar-

bete att förändra vuxna människors attityder och inställning till barns inflytande” (SÖ). Att 

både vuxna och barn byts ut relativt ofta gör det svårt att bygga upp förtroendefulla samar-

betsformer vilket i sin tur hindrar kontinuitet och att projekt hinner genomföras (KA). Det tar 

tid från beslut till resultat vilket innebär en risk för att ungdomarna tappar intresset. “De vill 

inte vänta två år på att få en ungdomsgård“ (KA). Båda ungdomarna bekräftar detta. “(…) vi 

struntar i hur processen går, vi vill se resultat. Vi vill ha ett ja eller nej direkt” (UA). Tid blir 

också ett hinder för mötet mellan politiker och barn. Nämnd- och verksamhetsmöten sker i 

huvudsak på dagtid då barnen är i skolan (SH och KB). 

 

6.5.2.1 Analyskommentar 
 

Tid är det hinder som tagits upp av alla informanter dock med olika begreppsinnebörd. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som visar att kommuners bristande ekonomiska re-

surser hindrar de dokumenterade målsättningarnas omsättning i praktiken. Även barns behov 

av snabb respons från de vuxna framträder tydligt av materialet. Barnen behöver gott tidsut-

rymme för att kunna genomföra projekt eller fatta beslut. Vilket verifieras av ungdomsrådets 

bristande möjlighet att hinna besvara remisser eller att hinna utreda de frågor som politikerna 

bollar tillbaka till dem.  

 

6.5.3 Organisation 
 

Det är långt mellan ett kommunstyrelsebeslut ner till verksamheternas tjänstemän. 
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 “(…) en ny styrmodell ska ganska långt ner genom många nivåer och upp igen. 

Ibland blir det som viskleken” (SÖ).  

Verksamma inom kommunen kan ha 4000 mål att följa varje dag vilket inte är möjligt i prak-

tiken, utan prioriteringar görs. Tyvärr har barnets perspektiv låg status och prioriteras inte 

(KA). SH tar upp ett politiskt motstånd mot att arbetet inte får ta ordinarie arbetstid utan ska 

ske inom det ordinarie systemet. SH menar att det istället borde tillsättas speciella tvärsektori-

ella politiska styrgrupper. Det gäller att samarbeta i nätverk både inom den egna kommunen 

och mellan kommuner. Att utbyta erfarenheter och lyfta goda exempel. “Jobbar man ensam 

kan man bli blind” (SH). Det finns även kollegiala bindningar som hindrar förändring i ar-

betssätt.  
“Trots att man har en akademisk utbildning så kan man inte ta in det här och omsätta 

det själv i mötet med barnen utan man måste checka med sitt arbetslag och sina kolle-

gor först” (SÖ).  

 

6.5.3.1 Analyskommentar 
 

Kommunens organisationsstruktur tas upp som hinder av båda kommunernas samordnare. 

Ovanstående exempel kan ställas i relation till de framgångsfaktorer Barnombudsmannen 

identifierat som nödvändiga: att kommunerna måste vilja, förstå och kunna. Viljan att arbeta 

för barns deltagande kan jag se finns i kommunerna men den motarbetas samtidigt av organi-

sationsstrukturens oförståelse och bristande resurser. Att lära genom erfarenhetsutbyten och 

andras goda exempel uppmuntras genom att kommunerna är med i Partnerskapets nätverk. 

Samtidigt upplever de intervjuade tjänstemännen att nätverk inom kommunens verksamheter 

inte uppmuntras. De vuxna informanterna tillstår att barns delaktighet inte är en prioriterad 

fråga vilket överensstämmer med barns allmänna uppfattning om att deras intressen inte är 

prioriterad och att politikerna inte avsätter nog med resurser till dem (Barnombudsmannen, 

2006). 

7 Slutdiskussion 
 

Uppsatsen syfte var att undersöka hur barns röst och deltagande beaktas i den kommunala 

beslutsprocessen samt vad man anser vara resurser respektive hinder för barns deltagande. 

Studiens metod har varit kvalitativ och empirin har inhämtats genom sex intervjuer. Alla in-

formanterna arbetade med och/eller berördes av implementeringsarbetet gällande barns delak-

tighet och inflytande. De intervjuade ungdomarna var aktiva i kommunens ungdomsråd, tjäns-

temännen var samordnare för barnkonventionen i kommunen och politikerna hade uppdraget 

som politisk föredragare för barnkonventionen i kommunen. Valet av kvalitativ metod gjordes 
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utifrån att jag ville få reda på ungdomarnas upplevelse av deltagande och inflytande respekti-

ve de vuxnas attityd gällande dessa begrepp.  

Fördelen med studiens valda intervjumetod är att man i mötet och samtalet med infor-

manterna kan få ta del av deras syn och upplevelse av framskridandet av implementeringsar-

betet. I samtalet mellan mig och informanten kan nya aspekter och nyanser av verkligheten 

upptäckas vilka hade gått förlorade om jag istället gjort en enkätstudie eller dokumentstudie. 

Dock kan jag konstatera att en dokumentstudie av bland annat Partnerskapets styrdokument 

samt de nationella skrivelserna hade varit ett bra komplement till intervjumaterialet vilket 

hade möjliggjort jämförelser som lett till en högre reliabilitet. Urvalet av resultat och följande 

tolkning har också påverkats av mig som forskare och min förförståelse. Enligt konstrukti-

vismen är forskarens förförståelse en del av forskningsprocessen och oundviklig. Jag har dock 

funderat kring mina tidigare erfarenheter och tankar i ämnet och försökt förhålla mig till detta 

vid analys och tolkning av intervjumaterialet.  

Jag valde att undersöka kommuner ingående i Partnerskapet, ett nätverk om totalt 12 

kommuner som framhålls som goda exempel gällande implementeringen av barns deltagande 

och inflytande. Av dessa tolv kommuner valde jag att undersöka Örebro som har en informell 

implementeringsstruktur med fokus på att förändra vuxnas förhållningssätt i vardagsmötet 

med barn. Samt Haninge, som har en formell implementeringsstruktur med ungdomsråd och 

dokumenterade mätningsbara målsättningar. Mina informanter var alla insatta i implemente-

ringsarbetet och arbetade aktivt med det. Studiens resultat kan ha blivit annorlunda om inter-

vjuer genomförts med kommunalpolitiker, tjänstemän och ungdomar som ej är involverade 

direkt i implementeringen av barns deltagande och inflytande. Kommunpolitikernas partitill-

hörighet kan också ha färgat deras svar och resultatet kan ha blivit annorlunda om de tillhört 

andra partier. I och med valutgången i september 2006 skedde vid årsskiftet ett politiskt makt-

skifte i Haninge kommun. Ändringen i politisk inriktning kan innebära att resultaten skulle 

kunna bli annorlunda om studien genomförts under 2007 då det nya politiska programmet 

inletts. 

Resultatet kan även ha sett ut på annat sätt om jag valt informanter från kommuner som ej 

är medlemmar i Partnerskapet. Detta faktum påverkar även studiens generaliserbarhet. Sveri-

ge består av 290 kommuner varav 12 är med i Partnerskapet och varje kommun (även de inom 

Partnerskapet) väljer sin individuella implementeringsmetod. Därmed kan studiens resultat 

gällande deltagande utifrån Hart:s modell ej generaliseras till hela Sverige. Detta kräver en 

mer omfattande studie med ett representativt urval av kommuner. Jag vill dock sträcka mig till 

att generalisera resultaten till Partnerskapets kommuner vilket därmed bekräftar att de är goda 
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exempel.  

När det gäller de framgångsfaktorer och hinder som min studie påvisar, menar jag att de 

genom sin koppling till de tidigare forskningsresultaten kan ge en generell bild av vad Sveri-

ges kommuner behöver beakta för att implementeringen av barns deltagande ska lyckas. 

 

7.1 Systematik, Struktur och Bemötande - Parallella processer 
 

Man kan se en tydlig viljeinriktning i båda kommunerna att vända sig direkt till barnen och 

inhämta deras perspektiv. De vuxnas anpassade förhållningssätt blir en av de nödvändiga fak-

torerna för att kommunikationen och mötet med barnen ska bli på barnens villkor. Barnets 

perspektiv kan först tas tillvara om dess tankar, idéer och förslag tas emot och lyssnas till av 

de vuxna. Barnen uppskattar starkt mötet och dialogen som uppstår. Mitt intryck är att det 

viktigaste för barnen var just samtalet och diskussionerna med de vuxna. Barnen betonade den 

positiva upplevelsen av att bli lyssnade till och få en respons. Detta överensstämmer väl med 

barnkonventionens artikel 12:s innehåll och syfte. Barnen vill gärna se snabba resultat i linje 

med deras förslag men de förmedlar även förståelse för att deras önskemål inte alltid kan 

genomföras. De vuxna behöver bli bättre på att bejaka barns initiativ, vara lyhörda och finnas 

där när barnen bjuder in till samarbete. Örebro kommuns tankesätt att arbeta med vuxnas 

möte med barn i deras vardag korrelerar med barnens önskemål om att de vuxna ska söka upp 

dem ansikte mot ansikte i deras miljöer. Beslutsfattarna i kommuner behöver ge sig ut och 

besöka barnen och skapa naturliga arenor som möjliggör direktkommunikation med barnen. 

De behöver även tänka på att anpassa både det verbala och det skriftliga språket efter barnens 

ålder och mognad. Förutom att skapa forum för barns deltagande och inflytande behöver 

kommunerna också bli bättre på att informera barnen om hur de går tillväga för att påverka. 

Resultaten och analysen visar att det krävs aktivt ställningstagande och medvetandegö-

rande hos de vuxna. Jag upplever att de vuxna jag mött är medvetna och ärliga om läget gäl-

lande barns deltagande i beslutsprocessen. De medger till exempel att barnfrågorna är lågprio-

riterade och att man brister i att återkoppla beslut till barnen. Det räcker dock inte enbart med 

medvetenhet om man inte omsätter det i praktiken. Förhållningssättet kräver systematik för att 

alla vuxna ska tvingas att reflektera över och implementera barnkonventionen i vardagen. 

Annars riskerar man att implementeringen endast bedrivs av några engagerade eldsjälar och i 

punktinsatser. Systematiken skapar möjlighet att följa upp om och i vilken grad barn görs del-

aktiga och har inflytande. Exempel på detta är Partnerskapets kollegiala granskningar som ska 

ske under våren och Haninges uppdrag till sina nämnder och verksamheter att formulera tyd-

liga och mätbara målsättningar som ska följas upp av kommunrevisorerna. Systematik i den 
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här formen kan ge ökad kontinuitet och bredd i implementeringen av barns deltagande och 

inflytande i kommunernas beslutsprocesser. 

Jag kan se tendenser till att enbart goda formella strukturer för barns deltagande kan 

göra att man glömmer att reflektera över på vilket sätt barnen i verkligheten har en röst i be-

slutsprocessen. Det finns risk att man slutar reflektera över rollfördelningen och maktobalan-

sen mellan vuxna och barn, då man på pappret har väl dokumenterade former för ungdomsråd 

och möten mellan politiker och barn. Samtidigt så är det svårt att se resultaten av enbart goda 

informella strukturer, det vill säga förhållningssätt och attityd. Då kan det istället finnas risk 

för “falsk” medvetenhet hos de vuxna att de upplever sig göra barn delaktiga vilket inte behö-

ver vara fallet. Det räcker inte bara med förhållningssätt och inte heller bara med dokumente-

ring. Dessa måste kombineras och kunna följas upp.  

 

7.2 Politisk legitimitet 
 

Kommunens samordnare förmedlar att politiken förhindrar utvecklingsarbetet med barnfrågor 

och det tvärsektoriella arbetet som behöver etableras eller förbättras. Samordnarna menar att 

politikerna måste avsätta resurser i form av tid för bildandet av nätverk inom kommunen. I 

dessa nätverk kan utbyte av erfarenheter och metoder ske vilket kan skapa nya rutiner som i 

sin tur ger möjlighet till en generell kommunal implementering av barns deltagande och infly-

tande. Den politiska legitimiteten behövs för att övriga professionella vuxna ska kunna agera 

eller “tvingas” lyssna och agera.  

Barnkonventions artikel 12 är en absolut rättighet som ska implementeras och efterlevas i 

konventionsstaten oberoende av dess ekonomiska resurser. Konventionsstaten ska verka för 

att utveckla varaktiga metoder för barns deltagande. Utifrån detta kan man ifrågasätta hur 

implementeringsarbete påverkas av politiken. Barnombudsmannen menar att det behövs sat-

sas mer statliga pengar på kommunernas metod- och strukturutveckling för implementeringen 

av barns inflytande. Tankar som väcks hos mig utifrån detta är att resurser till barnfrågor och 

barns deltagande bör vara mer skyddat från politiska krafter. En annan tanke är att tilldela mer 

resurser direkt till barnen, vilket kan underlätta och möjliggöra barns deltagande på lika vill-

kor.  

 

7.3 Fortsatt forskning 
 

Min valda metods nackdelar ger uppslag till vidare forskning som att på djupet studera en 

kommuns eller flera kommuners organisation och göra en mer heltäckande kartläggning. En 
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sådan studie skulle omfatta både dokumentstudier, intervjuer och observation under en längre 

period. Studiens resultat och den tidigare forskningen visar att politiken blir en avgörande 

faktor för hur barns deltagande och inflytande implementeras i kommunerna. Vidare forsk-

ning kring detta vore därmed relevant. I samband med detta kunde man även se över om det 

finns behov av starkare, tvingande och mer specificerade skrivelser från regering till kommu-

nerna gällande genomförandet av barns deltagande och inflytande på lokal nivå. Det kan även 

vara intressant att göra vidare studier om formella och informella implementeringsstruktur 

och hur de kan kombineras på bästa sätt. 

 

7.4 Avslutande sammanfattning 
 

De undersökta kommunerna i min studie placerar sig på de övre deltagandestegen i Hart:s 

modell. Beslutsfattarna i kommunerna för en dialog med barnen och beroende på fråga och 

inflytandeform när barn och vuxna möts så placerar de sig på deltagandesteg 4-7. Denna vari-

ation i deltagandenivå beroende på ämne påvisar att det ännu saknas en fullgod kontinuitet i 

kommunerna för implementeringen av barns deltagande. Utvecklingsarbetet med barns delta-

gande framskrider dock i rätt riktning i de undersökta kommunerna men man kan se att det är 

en process som tar tid. Studien påvisar behovet av parallella processer gällande formella 

strukturer och informella strukturer. Förankring i politiska styrdokument behöver samköras 

med reflektionsarbete kring de vuxnas attityd och förhållningssätt.  Detta kan kopplas till 

Barnombudsmannens sammanfattande faktorer att kommunerna måste vilja, förstå och kunna. 

Något som jag tror kommunerna kommer att behöva arbeta med och påminna sig själva om 

ständigt. När dessa faktorer samverkar maximalt kan barnen och de vuxna i kommunerna 

komma att nå högst upp på Hart:s deltagandestege. 
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Bilaga A: Intervjuguide till kommunala politiker och tjänstemän 
 
Bakgrund 
Vad är din befattning? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Har du någon särskild utbildning och/eller erfarenhet av arbete med barn och unga? 
Hur länge har du och kommunen arbetat med implementeringen av barnkonventionen och då 
framförallt barns inflytande och deltagande? 
 
Mål och syfte 
Vad är kommunens önskan och mål med barns deltagande och inflytande? 
 
Innehåll, Frågor/Områden, Metoder, Organisation 
Kan du beskriva för mig vad barn och unga har för olika former i er kommun att delta och 
påverka? Finns det andra former än de som kommunen erbjuder? T.ex. sådant som barn och 
unga själv startat? 
 
Har barnen möjlighet att själv väcka frågor eller fatta beslut på egen hand? Har de en formell 
rösträtt vid beslut? 
Har barnen möjlighet att framföra klagomål eller överklaga beslut? Hur förmedlar ni fattade 
beslut till barnen? 
 
Hur går ni till väga för att involvera barn i beslutsprocessen? Hur har dessa arbetsformer 
kommit till? 
Hur skulle du beskriva att ansvaret för att barn verkligen involveras i beslutsprocessen är för-
delat bland er professionella? 
Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er kommunpolitiker/tjänstemän och barnen? 
 
Vilka frågor/områden tycker du är viktiga att barn/unga får vara delaktiga i? Några som är 
särskilt viktiga respektive mindre viktiga?  
Vilka frågor/områden är vanligast att barnen blir tillfrågade i?  
Vilka frågor väcker barnen själva? 
 
Träffar ni barnen? Om ja, hur går det till? (Hur upplever du mötet?) 
Hur fungerar kommunikationen med barnen? Vad försvårar dialog respektive möjliggör? 
 
När det gäller frågor, möten, kommunikation ser det olika ut beroende på barns ålder? Hur 
arbetar och tänker ni kring inkluderingen av alla barn? 
 
Hur följer ni upp arbetet? Om ja, hur går det till? Vad händer om ni upptäcker brister?  
 
Har du ge något/några konkreta exempel där du känner att ni lyckats med att göra barn delak-
tiga i processen respektive exempel på då det ej lyckats? 
 
Kan du säga att kommunen utvecklats, lärt sig något av barns deltagande och inflytande? Vad 
är ditt intryck av vad barnen själva tycker/säger? 
 
Resurser och Hinder 
På vilket sätt upplever du att din kommun möjliggör för barn att delta på lika villkor och kun-
na påverka? Vad är bra och vad saknas? 
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Kan du se faktorer som är nödvändiga för att barn/unga ska kunna delta? 
 
Hur ser du på behovet av vuxnas stöd? Ni har ju en samordnare, hur fungerar det? Fördelar 
och nackdelar med det? 
 
Har du någon idé om vad som skulle vara det perfekta sättet för barns deltagande och infly-
tande?  
 
Övrigt 
Möjlighet att lägga till något som du tycker jag missat eller som du vill ta upp, ev. frågor 
m.m. 
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Bilaga B: Intervjuguide till ungdomar från ungdomsrådet 
 
Bakgrund 
Hur kom du med i ungdomsrådet? 
Vad var det som gjorde dig intresserade? 
Var du aktiv inom någon annan liknande inflytandeverksamhet innan ungdomsrådet? 
 
Innehåll, Frågor/Områden, Metoder, Organisation 
Kan du beskriva för mig vad ni barn och unga har för olika former i er kommun att delta och 
påverka? Finns det andra former än de som kommunen erbjuder? T.ex. sådant som barn och 
unga själv startat? 
 
Hur går ni till väga för att påverka kommunpolitikerna? Hur har dessa arbetsformer kommit 
till? Hur fick du reda på tillvägagångssätt? 
 
Har ni möjlighet att själv väcka frågor eller fatta beslut på egen hand? Har ni en formell röst-
rätt vid beslut? 
Har ni möjlighet att framföra klagomål eller överklaga beslut? Hur förmedlas fattade beslut 
till er av de vuxna? 
 
Hur skulle du beskriva att ansvaret är fördelat bland er barn och unga? Hur ser ansvarsfördel-
ningen ut mellan er, barn, och kommunpolitikerna/tjänstemännen? 
 
Vilka frågor/områden tycker du är viktiga att ni får vara delaktiga i? Några som är särskilt 
viktiga respektive mindre viktiga? 
Vilka frågor/områden blir ni tillfrågade att delta i från kommunen?  
 
Träffar ni kommunpolitikerna? Om ja, hur går det till? Hur upplever du mötet? 
Hur fungerar kommunikationen med de vuxna? Vad försvårar dialog respektive möjliggör? 
Upplever du att de vuxna lyssnar? Kan du uppleva att de lyssnar mer/mindre vid olika tillfäl-
len/frågor? Vad tror de det beror på i så fall? 
 
Hur följer ni upp arbetet? Om ja, hur går det till? Vad händer om ni upptäcker brister?  
 
Upplevelse av deltagande 
Minns du vad dina förväntningar och tankar var gällande innehåll, deltagande och inflytande? 
Skiljer det sig mot din uppfattning idag? Om ja, kan du beskriva hur? 
 
Upplever du att det finns ett mål med ert deltagande från kommunpolitikerna/tjänstemännen? 
 
Upplever du att ni är delaktiga i beslut? Kan du beskriva vad det är som gör att du känner att 
ni är delaktiga eller inte delaktiga? 
 
Kan du ge något/några konkreta exempel på då du känner att ni verkligen fått delta och kunna 
påverka respektive ett exempel på då det ej känts bra? 
 
Tycker du att du lärt dig något av ditt deltagande? Har du hört/sett vad andra barn/unga tyck-
er? 
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Resurser och Hinder 
På vilket sätt upplever du att kommunpolitikerna möjliggör för er att delta på lika villkor och 
kunna påverka? Vad är bra och vad saknas? 
 
Kan du se faktorer som är nödvändiga för att barn/unga ska kunna delta? 
 
Hur ser du på behovet av vuxnas stöd? Ni har ju en samordnare, hur fungerar det? Fördelar 
och nackdelar med det? 
 
Har du någon idé om vad som skulle vara det perfekta sättet för barns deltagande och infly-
tande?  
 
Övrigt 
Möjlighet att lägga till något som du tycker jag missat eller som du vill ta upp, ev. frågor 
m.m. 
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Bilaga C: Deltagandemodell som används i Haninges ungdomsråd 
 

 

 

 
 

 


