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”Om barnen fick bestämma allt 

skulle det bli lite orättvist.

Och om alla vuxna bestämmer 

allting då blir det också orättvist.

Men om båda bestämmer lite då 

blir det inte orättvist.” 
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»
”Om barnen fick bestämma allt 

skulle det bli lite orättvist.

Och om alla vuxna bestämmer 

allting då blir det också orättvist.

Men om båda bestämmer lite då 

blir det inte orättvist.” 

eli, 6 år
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”För många ungdomar är maktlös-
het en självklarhet. Att det finns 
vissa rum som de inte rör sig i och 
vissa samtal de inte deltar i, och att 
de begränsar sig själva. Men inte 
ens att de ifrågasätter det, utan  
de bara konstaterar att så är det! 
Den här bitterheten är värst när den 
slår över till passivitet. Därför har 
vi fått visa alternativ på hur man kan 
engagera sig.” 

Nabila Abdul Fattah,  
socialpedagog och en av drivkrafterna 

bakom kampanjen ”Alby är inte till salu”
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»

iNleDNiNG
Nabila sätter fingret på varför den här boken behövs. Barn är en grupp i vårt 
samhälle som saknar formell makt. De saknar rösträtt, platser i nämnder och 

styrelser och lever i beroendeställning till vuxna. Deras rätt till 
delaktighet och inflytande ignoreras ständigt trots att det är 
deras mänskliga rättighet enligt barnkonventionen. Ålder är 
dessutom den maktordning det talas minst om. Därför måste 

de organisationer och myndigheter som företräder barn vara proffs på infly-
tande och visa alternativ på hur barn kan engagera sig. 

Den här boken vill utmana oss alla när det gäller våra förställningar om 
barn och hur vi ser på inflytande. Du som läser jobbar kanske i en organisation 
eller kommun och ska arbeta med barns rätt till delaktighet och inflytande.  
Vi vill inspirera och ge konkreta verktyg för att komma igång med arbetet. 
Men barnmakt är en annorlunda metodbok. Vi tror att rätt frågor och ett 
ändrat förhållningssätt är viktigare än manualer. Boken innehåller erfaren-
heter, tankar och tips från barn och unga, men framförallt reflektioner och 

»
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förklaringar till vad barnkonventionen faktiskt säger när det gäller barnets rätt 
till inflytande. 

Boken är också ett sätt för oss i Nätverket att stärka barns delaktighet på 
lokal och internationell nivå. En av våra huvuduppgifter är att lämna en alter-
nativ rapport till FN:s barnrättskommitté som granskar regeringens förmåga 
att leva upp till barnkonventionen. Vi hoppas att vi ska bli ännu bättre på att 
göra barns och ungas röster hörda i den processen.

Världen tillhör lika mycket barnen. Ändå vilar deras rätt till inflytande och 
delaktighet fortfarande i hög grad i händerna på vuxnas godtyckliga välvilja. 
Låt oss tillsammans ändra på det!

Lisa Ericson  
Ordförande i Nätverket för Barnkonventionen

Nätverket för Barnkonventionen är: Adoptionscentrum, Bryggan, Bris, ECPAT Sverige, ENSAC Sweden, 
Equmenia, Erikshjälpen, FaCo – Familjevårdens Centralorganisation, FHDBF – Föreningen för hörsel
skadade och döva barn med familjer, Friends, Frälsningsarméns ungdomsförbund, FUB – Riksförbundet 
för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, Föreningen för Januz Korczaks levande arv, Föreningen 
Globträdet, HARO, Hjärtebarnsföreningen, ICDP Sweden, IPA Lekfrämjandet, Majblommans Riksförbund,  
Makalösa föräldrar, Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso och sjukvård 
NOBAB, Nykterhetsrörelsens scoutförbund, Nätverket Hela Barn i Sverige, Plan Sverige, RBU – Riks
förbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar, Riksförbundet Hem och Skola, Riksföreningen för 
barnsjuksköterskor, Riksföreningen för Skolsköterskor, RUS – Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, 
Rädda Barnen, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Salt – Barn och 
unga i EFS, Sensus, SOS Barnbyar, Stadsmissionen, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Svenska 
OMEP, Scouterna, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Kristna Råd, Sveriges Kvinno och Tjej
jourers Riksförbund, Synskadades Riksförbund, Unga Örnars Riksförbund, Unicef Sverige, Verdandi.
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»
Barnkonventionen
Barnkonventionen antogs 1989 
av FN:s generalförsamling. Den 
består av 54 artiklar och tre 
tilläggsprotokoll som slår fast 
vad barn har rätt till och vad de 
ska skyddas från. Konventionen 
har folkrättslig status, vilket 
betyder att ett land som antagit 
den är skyldigt att se till så att 
den efterlevs. 

Inflytande eller delaktighet?  
De ord som ofta används när det handlar om att involvera barn i 
beslutandeprocesser är inflytande eller delaktighet. Inget av dessa 
begrepp nämns i barnkonventionen utan brukar istället användas 
för att beskriva vad som ska uppnås och hur detta bör göras. 
     Inflytande signalerar att någon verkligen har haft möjlighet att 
påverka ett beslut eller en situation, något som barnkonventionen 
också ställer krav på. 
     Delaktighet signalerar att personen har haft möjlighet att vara 
med i processen fram till beslutet. Delaktighet är därför en viktig 
förutsättning för inflytande, men att någon är delaktig betyder inte 
nödvändigtvis att personen verkligen har haft inflytande.

Barn
Vi använder 
begreppet barn 
genomgående 
i boken och 
menar då alla 
människor 
under 18 år,  
i enlighet med 
barnkonventio
nens definition.
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»
Mohammed,14 år

Mohammed går på högstadiet och är 
engagerad i flera olika organisationer, 
bland annat i Rädda Barnens ung-
domsförbund, Ungdomens nykter-

hetsförbund, Ungdom mot rasism 
och Peaceworks. Han är också med i 
Asylstafetten, en rörelse som stöds av 
flera organisationer och arbetar för en 
human flyktingpolitik. Mohammed 
har bland annat gått från Malmö till 
Almedalen i syfte att sätta asylfrågor 
på den politiska agendan. I dag arbe-
tar han som förbundsstyrelseledamot 
i Rädda Barnens ungdomsförbund.

hur hinner du med allt?
– Jag prioriterar en sak i taget. Just 

nu tar mitt uppdrag i Rädda Barnens 
ungdomsförbund mycket tid, men 

”Makten ligger hos 
de vuxna och barn 
och unga under
skattas hela tiden.”
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annars brukar jag vara med på flera 
aktiviteter i de andra organisationer-
na. Mitt största engagemang är barn-
rättsfrågor men jag tycker samtidigt 
att det är viktigt med en intersektio-
nell kamp. Om man har möjlighet 
anser jag att det är bra att engagera 
sig i olika frågor eftersom många ofta 
hänger ihop. Det är därför jag är med 
i så många olika organisationer.

– Jag tycker också att det är väl-
digt kul att vara med i olika samman-
hang, exempelvis att få möjlighet att 
se Gotland och hur det går till under 
Almedalsveckan. Jag känner också  
att det jag är med i har betydelse, 
exempelvis genom att vi i Asylstafetten  
till viss del lyckades få media att upp-

märksamma asylsökandes och 
flyktingars situation. 

Samtidigt lär jag mig mer om andra 
människors livsvillkor och rättigheter. 
Det skapas en stark samhörighets-
känsla när flera personer tillsammans 
engagerar sig i en viktig fråga. 

Du började engagera dig redan  
som tolvåring, vad har du fått för 
bemötande?

– Först gick jag med i ett förbund  
där jag ganska snart upplevde att även 
om det var en ungdomsorganisa tion  
så låg makten hos de vuxna. Jag 
minns exempelvis en gång när vi 
körde en presentationsrunda där alla 
presenterade sig själva. När det var 
min tur och jag sa min ålder, jag var 
13 år då, minns jag ljudet av stolar 
som skrapade mot golvet när alla 
vände sig om och kollade på mig. 
Det blev en ganska stor reaktion och 
de verkade överraskade över att jag 

engagerade mig. Varje gång jag 
lyfte en fråga viftades den 
bort som irrele vant, dålig 
och togs inte på allvar. 

Då blev åldersmaktsord-
ningen väldigt tydlig. Jag 

märkte också att folk hela 
tiden ville ta ansvar för mig. 

Jag upplevde att de inte såg 
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»
kap 1 • intervju – mohammed

mig för den jag var utan bedömde 
mig bara utifrån min ålder. I Rädda 
Barnens ungdomsförbund som jag 
nu är med i är de mer genuint intres-
serade av vad jag tycker och vem jag 
är. Barn och unga är mycket tydligare 
inkluderade. Jag känner mig hemma 
där för vi delar samma maktanalys av 
samhället. 

– När jag gick med i Asylstafetten  
var jag yngst av alla och de andra 
visste först inte riktigt hur de skulle 
hantera att jag var så ung. Men sedan 
gjorde de särskilda regler för mig och 
tog extra ansvar. Exempelvis säker-
hetsregler som att jag alltid skulle ha 
en vuxen med mig om jag gick ut. 
Det var helt okej även om jag såklart 
ändå kände mig särbehandlad på 
grund av min ålder.

hur kan barn och ungas engagemang 
uppmuntras?

– Det var inte direkt skolan som 
gav mig verktyg för hur jag skulle 
kunna engagera mig för att påverka 
samhället. Jag har själv sökt mig till 
olika organisationer. Fast jag hade en 
SO-lärare som fick mig intresserad 
av samhällsfrågor. Han gjorde politik 
och samhällsorienterade ämnen väl-

digt intressanta. Det var alltid roligt 
att gå på hans lektioner, han brukade 
ofta berätta olika historier från sitt 
eget liv, exempelvis hur han bestigit 
Kebnekaise och bott i en kibbutz i 
Israel. Hans liv verkade ha varit så 
äventyrligt. Hans intressanta under-
visning och berättelser fick mitt  
engagemang att växa fram.

– Jag tror att många vuxna har en 
förutfattad mening om att barn och 
unga inte kan eller vill engagera sig i 
deras organisationer och riktar därför 
sin verksamhet mot äldre. Makten 
ligger hos de vuxna och barn och 
unga underskattas hela tiden. Det 
märkes tydligt i den första organisa-
tionen jag engagerade mig i. Jag 
förstod direkt att de inte tog mig på 
allvar. Där träffade jag sällan någon 
annan i min ålder, och jag tror inte 
att det berodde på barn och ungas 
bristande intresse för deras frågor. 

hur ser du på barn och makt?
– Barn har definitivt för lite makt. 

Det är väldigt uppenbart tycker 
jag. Ta det här med att det finns en 
15-årig straffålder, så samhället tycker 
alltså att man då är tillräckligt gam-
mal för att ta ansvar för sina hand-
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lingar, samtidigt som en 15-åring inte 
anses vara mogen nog för att påverka 
samhället och exempelvis inte har 
rösträtt. Trots att rösträttsåldern har 
sänkts i flera länder så är det inte ens 
på agendan i Sverige.

– Jag anser att det finns en ålders-
maktsordning. Att makten ligger hos 
vuxna, och mest hos dem med åldern 
i mitten, för äldre blir ju också diskri-
minerade av åldersmaktsordningen. 
Jag fick insikt om hur barn drabbas 
när jag började engagera mig och inte 
kände att jag togs på allvar. Jag tror 
att vuxna har en illusion om att barn 
är ansvarslösa och inte klarar saker, 
exempelvis för att det förekommer 
så mycket mobbing i skolorna. Men 
mobbing är inte något som försvin-
ner när folk blir vuxna, Det förekom-
mer ofta på arbetsplatser, de har bara 
lärt sig att göra på ett finare sätt. 
Många vuxna utsätts för isolering  
och osynliggörande. 

– Personer som jag, eller andra 
unga som tar ställning på ett positivt 
sätt, får inte så mycket uppmärk-
samhet. Man fokuserar mer på dem  
som kanske inte är så bra personer 
och så får de representera alla unga. 
Det är likadant som i klassrummet, 

när de som är högljudda får mest 
uppmärksamhet och hela klassen 
anses som bråkig. Det är likadant 
med hela gruppen barn och unga. 
Därför ges inte barn det ansvar som 
många kanske skulle kunna och vilja 
ta. Genom att samhället inte låter 
barn ta ansvar och få makt tror nog 
många unga att det inte är möjligt  
att ta ansvar eller makt.

TExT: LISA ERICSON

 



15

»
kap 1 • intervju – mohammed



16



17

»
iNFlyTANDe äR eTT 
FöRhållNiNGssäTT 

»  Att ha inflytande handlar om möjligheten  
att påverka. Det är en viktig grundläggande

rättighet i ett demokratiskt samhälle. Varför har då 
inte barn och unga mer inflytande? Hur kan vi ändra  
på det?
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Rätten till inflytande gäller alla människor. Men för de flesta barn är det själv-
klart att vuxna bestämmer över det mesta som rör dem; bostadsort, familje-
hemsplacering, tillgång på pengar, vilken och hur mycket mat som ska ätas  

och så vidare. Många barn  
saknar makt både över sitt eget 
liv och över samhället. 

När barns inflytande disku-
teras handlar det ofta om vilka 
metoder som kan fungera. 
Pedagogiska metoder och verk-
tyg kan vara viktiga och hjälpa 
fler barn att våga uttrycka 
sig. Metoder kan också hjälpa 

vuxna att lyssna mer aktivt och dokumentera systematiskt. Men det börjar inte 
där. Det börjar i förhållningssättet bakom. Det måste finnas en självklar förvän-
tan från vuxna och barn på att barn har rätt till delaktighet och inflytande. Det 
kräver mod att pröva, göra annorlunda, göra fel och sedan testa igen. Och det 
kräver att vuxna är redo att lyssna, ta ansvar och lämna över en del av sin makt. 

Barnsyn
Vad är det som står i vägen för barns inflytande och delaktighet? En del av 
svaret finns i de historiska uppfattningar om barn som fortfarande präglar 
vårt samhälle på olika sätt. Historiskt går det att lite förenklat urskilja tre sätt 
att se på barn och barndom. Det finns inte några tydliga gränser mellan dessa 
perspektiv. Inte heller går det att säga att de har avlöst varandra kronologiskt. 
Tvärtom har de ofta samexisterat.   

Det första förhållningssättet beskriver barn med ett tydligt ovanifrånper-
spektiv. Barn föds utan moralisk kompass och är därför irrationella eller syn-
diga. Det här perspektivet kan spåras hos tänkare genom hela historien från 
antikens Platon och framåt, och var till exempel mycket starkt i den medeltida 
kyrkan. Vare sig sammanhanget är familjen, de religiösa institutionerna, skolan 

”Unga har rätt mycket att säga 
men vi vågar ibland inte.”

yasseniya, 18 år
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kap 2 • Inflytande är ett förhållnIngssätt

»
”Många vuxna bestämmer över 
mig. Mamma och pappa mest. 
Men alla fröknarna bestämmer 
också över mig. Och några andra 
vuxna, jättemånga. Men jag 
bestämmer över min kropp.  
Jag skriker STOPP!”

Barn, 4 år 
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eller samhället i stort blir uppgiften för vuxenvärlden att få bukt med barnets 
brister genom hård kontroll och inte sällan aga. Barn blir på så sätt passiva 
mottagare av vuxnas fostran och förväntas lyda blint. I dag märks det här syn-
sättet till exempel i uppfostringsprogram som ”Nanny-akuten” som använder 
gamla och ibland kränkande metoder, där barn ska lära sig ett korrekt beteende 
genom att skambeläggas.

”Vuxna liksom bara inte lyssnar. De gör som  
de vill. För det är de som bestämmer på skolan. 
Och det är de som bestämmer hemma.” 

Eli, 6 år

”Barn är gjorda av ondska, korruption och  
tarvlighet. För att formas till goda medborgare 
behöver barn disciplin och bestraffning.”

Thomas Hobbes, filosof 1600-talet

En annan syn på barn utgår ifrån motsatsen. Barn föds goda och genom bar-
nen kan vuxenvärlden få syn på den ursprungliga och medfödda godhet som 
finns i människan. Barnen sätts på piedestal, och i stället för att se barnen som 
passiva mottagare av något som vuxenvärlden överför blir barnen vägvisare 



21

kap 2 • Inflytande är ett förhållnIngssätt

»
mot ett bättre samhälle. Inte minst under romantiken växte synen på barn 
fram som något ljust, romantiskt och oförstört. Den mest kända företrädaren  
för det här perspektivet är 1700-talsfilosofen Jean-Jacques Rousseau. När 
många under 1970-talet inspirerades av begrepp som ”fri uppfostran” var det 
delvis influerat av det här synsättet, som går ut på att om bara barnen får vara 
ifred från vuxnas påverkan så bevaras deras godhet. I det här perspektivet är 
barnen inte enbart passiva mottagare av vuxnas fostran, utan aktörer med  
möjlighet att delta i och skapa ett bra samhälle. En baksida till detta har varit 
att vuxenvärlden ibland abdikerat från sitt ansvar och lämnat barnen utan det 
stöd och skydd de har rätt till.

Ett tredje antagande om barn är det som legat till grund för en stor del av 
de senaste 100 årens barnforskning. Barnets utveckling beskrivs med hjälp av 
olika stadier och barnet betraktas ofta utifrån sin brist snarare än sin kompe-
tens. De vuxna är måttstocken och normen. Frågan om vad barnet ska bli är 
viktigare än vad barnet är just nu. Synsättet döljer sig bakom kommentarer 
som: ”Vad duktig du är, trots att du är så ung”, ”Barnen är vår framtid” och 
”Din vilja står i skogen och växer”. Barndomen är i det här synsättet en trans-
portsträcka mot det riktiga livet som vuxen.

Det handlar om makt
De olika sätten att se på barn har bidragit till ett ojämlikt maktförhållande 
mellan vuxna och barn. Historien är full av sådana maktrelationer – mellan 
män och kvinnor, vita och rasifierade, européer och icke-européer. När det  
gäller förhållandet mellan vuxna och barn används begreppet åldersmakts-
ordning. Det innebär att vuxna är överordnade barn, men också att vuxna i 
yrkesverksam ålder är överordnade äldre vuxna. Genom hela livet har ålder  
stor betydelse för hur vi kategoriseras och värderas. Ändå talas det sällan om 
detta, kanske eftersom vuxna tänker att barn med tiden kommer att bli en  
del av den överordnade delen av befolkningen.

Under 1980-talet kom en delvis ny barnsyn till uttryck. Den växte fram 
successivt och gav uttryck för att barndomen är viktig i sig och att barn är vik-
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”Ett argument som framförs för att barn ska 
få det bättre är att de då kommer att få det 
bättre som vuxna; bli friskare, klokare.  
Då gör man barndomen till en förberedelse 
för vuxenlivet. Nej, barn behöver inte bara 
framtidstro, barn behöver nutidstro.” 

Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare

”Jag tycker att barn ska ha lika stort inflytande 

som alla andra. Fast om det berör barnen mycket 

som i en skolklass så tycker jag att barnen ska ha 

mer inflytande och bestämma mer än de vuxna. 

Fast vuxna då kan få kommentera och komma med 

förslag och så.”

Linus, 12 år 

”Vi bemöter inte barnen med allvar därför att de 

har sina liv framför sig.” 

Janusz Korczak, pedagog och läkare
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kap 2 • Inflytande är ett förhållnIngssätt

»
tiga både i nutid och framtid. Framförallt – barn är sociala aktörer. I samma 
tidsanda antogs barnkonventionen. Barnkonventionen genomsyras av en syn 
på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som 
en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Den 
syftar till att stärka barnets ställning och markera att barn inte är föräldrarnas 
bihang, utan egna individer med egna rättigheter som måste respekteras på 
alla nivåer i samhället.

Trots att synen på barn, bland annat genom arbetet med barnkonven-
tionen, har kommit att förändras, påverkas fortfarande samhället i hög grad 
av gamla föreställningar. För att nå ett samhälle som i alla delar utgår lika 
mycket från barnen som från de vuxna måste vi utmana den vuxennorm 
som utvecklats genom historien. I organisationer, familjer och skolan brottas 
många med frågan om det går att både ge barn inflytande och samtidigt sätta 
gränser, vilket är det som barnkonventionen uppmanar till. Vuxna måste se 
barn som subjekt och våga dela makt och inflytande. Och samtidigt helt och 
fullt ta det vuxenansvar som barnkonventionen kräver genom att alltid ta 
ansvar för barnets bästa.

samtal och reflektion
• I texten beskrivs olika sätt att se på barn genom historien. Hur blev  
du själv bemött som barn? Hur möter du barn idag? Känner du igen  
dig i något av de tre perspektiven? Eller i alla tre? 
• Fundera över hur ni bemöter barn i er verksamhet/organisation.  
Hur märks det vem som har makten? Skulle det gå att göra på något  
annat sätt? 
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»
irene 19 år

För snart tre år sedan kom Irene till 
Sverige. I dag är hon 19 år och går 
vård- och omsorgsprogrammet på 
gymnasiet. Hon tycker att det är 

viktigt att uttrycka sina åsikter och 
är engagerad i en av Rädda Barnens 
lokala föreningar och har bland annat 
deltagit i Nät verket för Barnkonven-
tionens hearing 2013.

Vad betyder inflytande för dig?
– När jag tänker på inflytande tänker  
jag på hur samhället och skolan på-
verkar mig. Och hur jag kan påverka 
tillbaka, både på ett positivt och 
negativt sätt. Om något inte är bra 
måste jag försöka säga det till någon, 
för att öka chansen till förändring. 
Om jag inte gör det kommer ingen 

”Det är många som 
inte bryr sig, som 
säger att det inte går 
att påverka. Men jag 
känner att jag måste.”
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annan att göra det. Det är många 
som inte bryr sig, som säger att det 
inte går att påverka. Men jag känner 
att jag måste.

Du kom till sverige ensam. har det 
funnits vuxna här som har lyssnat?
– Ja, faktiskt. Jag hade en god man 
och hon lyssnade och hjälpte mig. 
Rädda Barnen har också varit viktiga, 
de har tagit mina frågor vidare. Och 
kontaktpersonerna på mitt boende 
var underbara. Så det har funnits bra 
människor. I början var det svårt för 
mig att fråga min gode man saker, 
svårt att be om hjälp. Men hon var  
så snäll, nästan som en mamma och 
det gjorde att jag vågade ställa frågor. 
Det var jätteviktigt att hon var så bra. 
Det betydde mycket.

hur kände du under asylprocessen?
– Jag var rädd. Det var svårt att lita 
på dem. Jag visste inte vad de skulle 
göra med mig, vad de ville, om de 
skulle skicka tillbaka mig. Men de 
lyssnade på mig. Jag visste inte hur 
processen såg ut men jag gick dit och 
pratade och de lyssnade verkligen. 
Det var första gången på länge som 
någon frågade mig hur jag mådde 

och sa saker som ”vi ska se vad vi kan 
göra, vi ska försöka hjälpa dig”, jag 
var inte alls van vid det. Jag använde 
tolk ett tag men sedan slutade jag 
med det. Tolken var inte särskilt 
snäll, han skrattade åt mig hela tiden. 
Då var det bättre utan. 

– När beslutet kom var det första 
gången i hela mitt liv som jag inte 
fick ett nej! Den dagen grät jag av 
glädje, och det gjorde de andra som 
bodde på boendet också. Jag kände 
mig viktig.

– Efter beslutet fick jag en massa 
papper där det stod hur allting fung-
erade, om samhället och hur proces-
sen gick till. Det var konstigt att få 
den informationen när det var klart. 
Om de istället hade förklarat i början 
så hade allt varit lättare att förstå. Det 
kändes lite som om jag blev viktig för 
dem först när jag fått ett ja till att få 
stanna i Sverige.  

hur mycket makt hade du över  
ditt eget liv på boendet?
– Jag kunde bestämma en del, men 
om jag ville gå ut så var jag tvungen 
att först berätta när jag skulle komma 
tillbaka och vem jag tänkte träffa. 
Samma sak om någon skulle komma 
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och hälsa på. Det kändes inte bra. 
Men annars fick man bestämma 
mycket själv. De flesta där var under-
bara, särskilt mina kontaktpersoner. 
Men en i personalen gick inte att lita 
på och det påverkade mig mycket. 
Jag sa ifrån och de andra lyssnade på 
mig. Fast det var lite svårt, de job-
bade ju tillsammans så ibland visste 
man inte vem det gick att lita på.

har du fått mer eller mindre makt 
över ditt liv nu, som vuxen?
– Både och. Större makt för att jag 
bestämmer själv vad jag ska göra, jag 
behöver inte säga till någon vart jag 
ska gå eller vem jag ska träffa. Mindre 
makt för att jag är ensam och känner 
att jag inte har kommit in i samhället 
och vet vem jag ska vända mig till om 
jag behöver hjälp. När jag fyllde 18 
år var det tack och adjö till boendet 
där jag varit i bara 18 månader, Jag 
hann inte riktigt lära mig allt under 
den tiden. Nu bor jag ensam och ska 
bestämma allt själv. Det är ibland 
svårt att veta hur jag ska göra, till 
exempel när jag skulle flytta och köpa 
möbler och inte visste hur jag skulle 
få möblerna till lägenheten. Det går 
inte längre att be personalen på mitt 

förra boende 
om hjälp. På 
en del boen-
den finns 
personalen 
där för 
ungdo-
marna  
ett tag 
till  
efter 
att 
de 

fyllt 
18 år, men 
det gällde inte för 
mig. Jag blev mer ensam 
efter 18-årsdagen, utan boendet och 
utan min gode man. Det är inte så 
lätt att veta hur samhället fungerar. 

När har du haft som minst makt  
över ditt eget liv?
– När jag skulle välja program till 
gymnasiet. Jag ville läsa samhälls-
programet. Men jag saknade tre 
ämnen av tolv och hade behövt gå 
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språkintroduktion ett helt år till.  
Så jag fick ta vård- och omsorgspro-
grammet, för jag ville gå tillsammans 
med svenskarna och lära mig språket 
bättre. Jag blir så irriterad när någon 
säger ”du också!” när jag berättar att 
jag läser vård och omsorg, som att 
alla som kommit hit från Afrika väljer 
att gå det programmet. Men jag ville 
egentligen göra något annat, jag ville 
läsa samhällskunskap för att kunna 
bli advokat eller kanske politiker.  
Det är viktigt att ha makt över sitt 
eget liv, men nu gör jag istället det 
som alla förväntar sig att jag ska göra. 
Det känns inte så bra. Nu blir jag 
kanske sjuksköterska och det är bra, 
men det känns som att de bestämde 
åt mig.

har du kunnat påverka något?
– Det har funnits flera tillfällen för 
mig att göra min röst hörd. Jag har 
till exempel fått träffa barnministern 
Maria Larsson och pratat med henne. 
Det var en stor grej. Att en minister 
ville sitta ner och lyssna på mig! Jag 
berättade om hur vi inte fick träffa 
svenskarna i skolan när vi gick på 
språkintroduktionsprogrammet. Att 
till och med skolavslutningar, tema-

dagar och gympalektioner var åtskilda. 
Hur ska vi lära oss svenska då? Jag har 
börjat undra om de vill ha det så, att 
de inte vill att vi träffas, eftersom de 
aldrig gör något åt problemet.

– Barnministern lyssnade verkli-
gen, men sa att hon inte kunde göra 
något för det var kommunens ansvar. 
Det var okej, för hon var ärlig. Vi fick 
träffa kommunen också. Det var bra 
att vi fick prata, att de inte bara sa 
nej. De lyssnade på vad jag hade att 
säga. 

– Att delta i hearingen gjorde att 
jag lärde mig mer om mina rättig heter, 
och vad andra barn i Sverige tycker. 
Jag berättade för många efteråt och 
alla som hörde sa att de var stolta 
över mig för att jag hade försökt 
påverka. Det kändes härligt!

Varför vill du berätta?
– För att jag kan och därför ser det 
som min plikt att berätta. Alla i 
min situation kan eller vill inte det. 
Många unga är pessimistiska och 
tycker inte att det är någon idé att 
bry sig. Jag har ju pratat om skolan 
med barnministern, kommunen och 
flera andra. Men jag börjar tycka att 
det är jobbigt att det inte blir någon 
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förändring. Nu har jag nästan börjat 
ge upp. När vuxna är tydliga och 
berättar vad som händer med mina 
åsikter känns det bättre. Då vet jag 
om jag ska fortsätta eller sluta kämpa 
för just det. 

Kommer du att lyssna på barn som 
vuxen?
– Ja, för jag vet hur det känns. Jag 
vet att man inte kan säga ja till all-
ting, men det går att hitta lösningar 
om man vill. Jag tänker fortsätta att 
kämpa för att folk ska lyssna på vad 
barn har att säga. 

TExT: TOVE KJELLANDER
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»

VARFöR iNFlyTANDe?

»  Varför ska barn egentligen ha inflytande? 
Vuxna har längre erfarenhet och har själva

 varit barn, räcker inte det? Det finns naturligtvis 
många anledningar. Att säga sin åsikt och bli lyssnad 
till är en rättighet. Dessutom bidrar barn med mång
fald och nya perspektiv som kan öppna upp för andra 
och oväntade lösningar.
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inflytande är en rättighet
Det främsta och viktigaste skälet till att ge barn och unga inflytande är att det 
är en mänsklig rättighet som tillfaller alla människor. Det är inte samma sak 
som rätten till självbestämmande, utan handlar om möjligheten att påverka.  

Det gäller för både barn och 
vuxna. 

I deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna står 
det att ”Var och en har rätt att 
delta i sitt lands styre, direkt eller 
genom ombud” och ”Folkets 
vilja ska utgöra grundvalen för 
statsmakternas myndighet”  
(artikel 21). Barn omfattas 
också av dessa rättigheter och 
barnkonventionens artikel 12 
slår fast att barn inte bara har 
rätt att komma till tals utan 
också har rätt att påverka beslut 
som fattas. Att det är en rät-
tighet innebär också att vuxna 

inte kan ställa krav på åsikternas kvalitet eller innehåll. Om vuxna bara frågar 
och lyssnar när de tror att de egna åsikterna kommer att bekräftas har barnet 
i praktiken inte haft möjlighet att påverka något. 

Att inflytande är en rättighet för barnet medför också skyldigheter för 
vuxna. Det är statens ansvar att barnkonventionen följs. Myndigheter, dom-
stolar eller skolan ska inte ta beslut utan att ha inhämtat barnets perspektiv. 
Förutom att beslutet eventuellt blir sämre är det kränkande för barnet att inte 
bli tillfrågat om något som påverkar det egna livet.

”När barnen möter en 
tillåtande attityd från 
de vuxna blir de inspi-
rerade och tar ansvar 
för sina handlingar på 
ett påtagligt sätt.”  

elisabeth Arnér, förskollärare och forskare
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»
”I slutändan känns 

det som att vuxna 

tror att de vet vad 

unga vill, därför 

struntar de i att 

fråga oss.”

Amanda, 19 år
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Människor växer av att vara betrodda
För alla människor har det betydelse att någon vill lyssna och förväntar sig att 
man kan bidra. Det leder till att man växer som människa. När vuxenvärlden 
har ett negativt förhållningssätt och misstror barnet riskerar det att leda till att 
barnet också misstror sig själv. Genom att skapa förtroende och positiva förvänt-
ningar kan barnet stärkas i sin tro på sig själv och sina förmågor. Den individuella 
utvecklingen för det enskilda barnet är en positiv effekt av att jobba med barns 
rätt till inflytande.

Besluten blir mer välgrundade 
I en demokrati är utgångspunkten att beslut som fattas ska vara bra för hela sam-
hället. Besluten måste vara välgrundade och därför bör beslutsfattarna ha olika 
erfarenhet, ålder och bakgrund. Eftersom barn oftast inte kan väljas in i styrande 
församlingar behövs ett barnperspektiv. Det består bland annat av barnets perspek-
tiv, de vuxnas tolkning, sammanhanget, forskning och erfarenhet. En vuxen kan 
inte skaffa sig ett barnperspektiv utan att på något sätt lyssna på barnets perspektiv, 
det vill säga barnets egen uppfattning. Att inte lyssna på barn leder lätt till generali-
seringar som ”du vet hur 5-åringar är” eller ”pojkar behöver få leva rövare ibland”. 
Genom att lyssna på barn ökar möjligheterna till bra och välgrundade beslut. 

Barn bidrar med nya perspektiv
Det talas gärna om barn och inflytande som om det handlade om välgörenhet 
eller solidaritet. Snarare bör det handla om hur en mångfald av perspektiv och 
erfarenheter berikar kreativiteten och kan öppna upp för nya och oväntade lös-
ningar. Att arbeta med barns rätt till inflytande är på det sättet en möjlighet att 
skapa en bättre och mer ändamålsenlig organisation.

Ibland tycks vuxna utgå ifrån att barn berättar saker för att vara underhål-
lande. Att skratta åt barn som säger oväntade eller gulliga saker kränker inte bara 
barnets värdighet, det kan också leda till att man går miste om en åsikt som hade 
kunnat bidra till nya perspektiv och lösningar.
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»

”Respektera det som är just nu, varje 
timme och dag. Hur skall barnen kunna 
klara sig i morgon om vi inte tillåter dem 
ett medvetet och ansvarigt liv idag?” 

Janusz  Korczak, pedagog och läkare

”Många av dem som jobbar här har inte vuxit upp 

här, de vet inte hur det är att under sin barndom 

inte ha busskort för att kunna ta sig någonstans. 

Visst, de är schyssta och så, men det känns inte 

som att de kan förstå hur det är …” 

Pojke, 15 år

”Att följa barnen, att se dem växa med uppgifterna 

och ta plats är det häftigaste jag varit med om. 

Barnen som för ett år sedan tyckte allt var menings-

löst sitter plötsligt och ringer kommunkontoret för 

att kräva att få framföra sina synpunkter.” 

Barnstrateg i svensk kommun
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”När delaktighet och inflytande 

tolkas som individens rätt att 

bestämma uppkommer rädslan 

att barn ska styra och ställa och 

komma med orimliga krav som 

vuxna måste tillgodose.”Klara Dolk , förskollärare och forskare
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»
Den ovillkorade rätten
Att barnet växer som människa, vi får bättre beslut och möjlighet till nya 
infallsvinklar och perspektiv är välkomna sidoeffekter av att arbeta med barns 
inflytande. När vi använder den typen av argument måste vi dock komma ihåg 
att rätten till inflytande är ovillkorad. Barnets åsikt och synpunkt behöver inte 
leda till ett bättre beslut eller vara banbrytande. Barnet har rätt att göra sin röst 
hörd ändå. Och vi vuxna är skyldiga att tillgodose den rättigheten.

samtal och reflektion
• Vad tycker du är det viktigaste skälet till att barn ska ha inflytande?
• Fundera över skillnaden mellan barnperspektiv och barnets perspektiv.  
Skulle något bli annorlunda med ett större fokus på barnets perspektiv i  
din verksamhet/organisation? Hur skulle det märkas tror du? 

”På samma sätt 
som en man inte 
har samma tolk-
ningsföreträde 
i feministfrågor, 
kan inte vuxna ha 
det i frågor som 
rör barn och unga.” 

ebba hultkvist, 15 år RBUF
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”Jag har missat mycket i skolan och nu känns 

det som att det är kört. Det känns som att det 

är uppbyggt så, att chanserna ska bli m
indre 

och mindre. Att dom som redan har det bra får 

det bättre, medan dom som har det sämre får 

det sämre. Vissa har en backup, har det bra 

hemma med saker och föräldrar som säger 

åt en att plugga. Jag är bara 15 år, men ibland 

känns det redan som att det är kört, jag har 

så mycket att ta igen…”

”När det kom till att inhämta barnets åsikter slog mig 
tanken både en och två gånger om barnet skulle ha 
något att säga om det här. Kanske var det svårt för 
henne att förstå? Men så fel jag hade. Informationen 
jag fick var kort men otroligt koncis och logisk. För-
utom givande så var det en upplevelse att diskutera 
en så ’stor’ fråga med ett barn. Jag hade gärna suttit 
längre och ställt djupare frågor om jag hade haft tid”.

Vuxen deltagare i forskningscirkel, sKl

Pojke, 15 år
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»
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»
Nabila 33 år 

Nabila Abdul Fattah är socialpedagog,  
kolumnist, debattör och krönikör för 
ETC och en av drivkrafterna bakom 

kampanjen Alby är inte till salu som 
samlat in namnunderskrifter för att 
folkomrösta om försäljningen av  
allmännyttan i Alby. Idag arbetar 
Nabila som verksamhetsutvecklare 
för barn- och ungdomsverksam-
heterna på Fryshuset i Skärholmen.

Den här intervjun genomförs 
under Almedalsveckan 2014. Vi har 
bestämt träff vid Fryshusets tält i 
Visbys hamn. Precis när vi ska inleda 
intervjun börjar en företrädare för 
Svenskarnas parti att tala från ett 
podium i närheten och en av ung-
domarna från Fryshuset kommer 

”Det är en myt att 
ungdomar är pas
siva. Det är nästan 
kränkande att säga 
så egentligen.” 
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fram till Nabila och uttrycker sin 
frustration. Han säger att han 
mår dåligt och att han känner 
för att göra revolt men att det 
inte känns som att det går att 
göra någonting. ”Klart det 
gör!” svarar Nabila. 

är maktlöshet en vanlig 
känsla hos de ungdomar 
du möter?
– Både ja och nej. 
Exempelvis ungdomarna  
i Alby, där jobbade vi väldigt 
länge med deras känslor inför just 
makt. Och till en början kände de 
en maktlöshet. Men inte ens att de 
ifrågasatte det, utan det var bara ett 
konstaterade att så är det. Att det 
finns vissa rum som de inte rör sig 
i och vissa samtal de inte deltar i, 
och att de begränsar sig själva. Den 
här bitterheten är värst när den slår 
över till passivitet. Därför har vi 
fått visa alternativ på hur man ska 
kunna engagera sig. För ofta när vi 
pratar med ungdomar om delaktig-
het och inflytande så är det från ett 
uppifrånperspektiv, det är inflytande 
på vuxnas villkor och anpassat efter 
deras ramar och enligt deras tyckan-

den. Sedan ska man ha ungdomarna 
som något slags alibi som bara spyr 
upp några politiskt korrekta termer 
som de har lärt sig i de fina rummen. 
Medan vi har sagt att det här det är 
dina rättigheter, gör vad du vill med 
dem! Bara du gör någonting. Sitt inte 
och tro att du inte kan påverka.
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Kan du ge något exempel på aktiviteter 
som ungdomarna har startat när ni 
har mött dem med det förhållnings-
sättet? 
– Ett exempel är kampanjen Alby är 
inte till salu som var ett initiativ från 
ungdomarna. Det var 1 300 bostäder 
som skulle säljas ut och vi samlade 
in namnunderskrifter för att skapa 
en folkomröstning. Då ska man ha 
10 procent av alla de röstberättigades 
namn i kommunen, vilket var 6 500 
namn. Så vi stod och samlade in alla 
de där namnen, men vi förlorade 
folkomröstningen och efteråt var jag 
rädd att det skulle slå tillbaka. Att 
ungdomarna skulle känna att det 
här med rättigheter och demokrati 
är ingenting för oss. Och det här var 
ju också under den perioden när det 
brann bilar som mest i Stockholm 
och i hela Sverige. Men i Alby brann 
inte en enda bil. För vi hade tagit 
den frustrationen och använt den 
till någonting annat, någonting mer 
konstruktivt, vilket blev Alby är inte 
till salu. 

– Men efter att vi förlorade valet 
trodde vi att ungdomar inte skulle 
vilja engagera sig politiskt något mer: 
”nu har vi tappat dem”. Men det blev 

tvärtom! De fick försmak för sina rät-
tigheter och genom hela  
kampanjen minskade glappet till 
tjänstemän och politiker, sådana 
människor som ungdomarna aldrig 
tidigare hade vågat prata med. För de 
har tänkt att ”min svenska räcker inte 
till, de kommer säga saker som jag 
inte förstår och då kommer jag känna 
mig dum”, och så vidare. Men nu 
brydde de sig inte längre utan änd-
rade attityd till ”om jag inte förstår 
vad du säger då ska du bli bättre på 
att förklara för mig så att jag förstår’”. 
De började gå på så kallade dialog-
möten och vågade helt plötsligt sätta 
tjänstemännen på plats. 

– Exempelvis ställde de krav på 
att få sin fritidsgård som politiker 
hade lovat ungdomarna i Alby i nio 
år och sa att ”om ni kunde sälja ut 
hela Albyberget på ett år så borde ni 
kunna fixa en fritidsgård inom nio 
år”! De hade förberett sig och visste 
precis vilka krav de ville föra fram. 
Och de gav så snärtiga svar på tal! 
Någon tjänsteman svarade att ”jo, 
men vi har inte råd att bygga nu och 
vi har inga pengar”. Då ställde sig en 
av ungdomarna upp, en av dem som 
brukar hänga på torget och som man 
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brukar snacka skit om och säga att 
det aldrig kommer bli någonting av 
honom för han har inga mål i livet 
och inga intressen, han ställde sig 
upp och sa ”du vet inget om vad inga 
pengar handlar om. Inga pengar, då 
kan du komma hem till mig och titta 
i mitt kylskåp. Det där är inga peng-
ar! Ni har pengar och ni har lovat oss 
en fritidsgård under två valrörelser. 
Och fortfarande är det ingenting som 
har hänt. Så kom inte till mig och 
snacka om inga pengar”. 

Blev det någon fritidsgård då?
– Ungdomarna blev less på alla 
dessa dialogmöten som aldrig ledde 
någonstans så de gjorde en symbolisk 
ockupation av kommunhuset. De sa 
att ”får vi inte en fritidsgård då kom-
mer vi flytta in fritidsverksamheten 
till kommunhuset” och hade med sig 
pingisracket, fotbollar och musik. De 
höll på att dansa och servera fika och 
satt och hängde, precis det man vill 
göra på en fritidsgård. Och så hade 
de skrivit ett tal. Alltså, jag grät första 
gången jag läste det. 

– En 17-årig tjej som heter Emina 
skulle läsa upp talet för kommun-
styrelsens ordförande som de bad 

skulle komma ner från sitt möte på 
åttonde våningen och för en gångs 
skull lyssna på dem. Men hon ville 
inte komma ner. Plötsligt ringde de 
dit poliser. Polisen försökte förhandla 
och frågade om ungdomarna inte 
kunde gå ut från huset så kunde 
kommunstyrelsens ordförande vinka 
ner från åttonde våningen och så 
kunde de läsa sitt tal i megafonen. 
”Nej, det vill vi inte”, sa ungdomar-
na, ”hon ska komma ner till oss”. 
”Okej”, sa polisen, ”ni kan få komma 
upp tre personer”. Men ungdomarna 
sa ”Nej, vi vill att hon ska komma 
ner till oss alla”. ”Okej, ni kan få gå 
upp tio personer, 15 personer”, fort-
satte polisen men ungdomarna stod 
på sig: ”Nej! Hon ska träffa oss alli-
hopa”. Men hon kom inte ner. 

– Till slut blev alla ungdomarna 
utslängde från kommunhuset. Då 
trodde jag återigen att de skulle tappa 
hoppet. Jag var så himla orolig för 
dem. Men de fortsatte att leta lokal. 
På en vecka hittade de en alternativ 
lokal för sin fritidsgård och fixade ett 
möte med tjänstemännen på en tid 
som passade dem, på ett ställe som 
passade dem. Och så sa de: ”Vi fixade 
det ni inte kunde göra på åtta år, 
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hitta en lokal för oss. Nu behöver vi 
bara ett ja, sedan fixar vi allt själva”. 
Och till slut fick de den lokalen, 
kommunen skulle betala. Helt plöts-
ligt fanns det pengar! Sedan fick de 
äldre ungdomarna sommarjobb, med 
riktiga löner, för att renovera lokalen 
och den kommer öppna nu i höst.

är den här typen av organisering  
och ungdomsaktioner vanligt? 
– Nej, det är alldeles för ovanligt!  
I Sverige finns en väldigt starkt tro  
på ”det goda samtalet och dialog”. 
Men problemet är att samtalen tar 
alldeles för lång tid. Ungdomar är 
inte ungdomar för alltid. Exempelvis 
när politikerna lade ner ungdoms-
gården i Alby och lovade en ny och 
det drog ut flera år på tiden så var 
ungdomarnas reaktion: ”Alltså jag 
kommer hunnit gifta mig och skaffa 
barn innan ni infriar löftet ni gav 
oss”. 

Var ”Alby är inte till salu” anled
ningen till att det inte brann bilar  
i Alby så som det gjorde i husby?
– Nej, alltså jag säger inte att Alby är 
inte till salu, eller något annat, liksom 
har ”räddat” Alby från att det brin-

ner bilar, för samma frustration finns 
där också. Men det var en sådan liten 
grej som fick ungdomarna att känna 
att de var betydelsefulla. Och de 
valde att kanalisera sin energi på ett 
annat sätt. Ungdomar vill känna sig 
behövda och de vill vara engagerade. 
Det är en myt att ungdomar är pas-
siva. Det är nästan kränkande att säga 
så egentligen. Men man måste bara 
visa vilka vägar som finns och säga 
till dem att ”du kan göra det”. Bara 
en liten pepp. Och sedan så gör de 
allting själva liksom.

TExT: LISA ERICSON 
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»
VAD säGeR  
BARNKoNVeNTioNeN?

»  Barnkonventionens viktigaste budskap är  
att varje barn har ett värde i sin egen rätt.

Barn ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och 
kunna påverka sin omvärld. Samtidigt har de rätt till 
att bli omhändertagna och skyddade.
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Barnkonventionen vilar på två ben där det ena benet handlar om rätten att vara 
människa och bemötas med värdighet och respekt. Barn ska betraktas som kom-
petenta utifrån sina egna individuella förutsättningar, och därmed också ha rätt 
till inflytande. Det andra benet handlar om barnets rätt till stöd och skydd från 
vuxenvärlden. Vuxna ska garantera barnet de rättigheter som uttrycks i konven-
tionen. Det kan handla om rätten att inte utsättas för övergrepp, rätten till sina 
föräldrar eller rätten att utvecklas. 

Även om förbättringar har åstadkommits när det gäller barnets rätt till skydd 
och stöd, återstår mycket, i världen och i Sverige. Många barn saknar fortfarande 
tillgång till grundläggande rättigheter och skyddet brister. Samtidigt verkar det 
vara minst lika svårt att leva upp till att se barn som subjekt, individer som ska 
bemötas med värdighet och respekt. För att kunna göra det krävs det att vi utma-
nar invanda föreställningar om barn. Att barn behöver tas om hand kan vara 
enklare för vuxna att ta till sig än att se barn som jämbördiga individer, men båda 
dessa aspekter är viktiga. När någon betraktas som en fullvärdig människa blir 
det svårare att acceptera kränkningar av grundläggande rättigheter. Och ett  
ensidigt omhändertagandeperspektiv kan i sig bli ett redskap för maktutövning. 

Barnkonventionens vägledande principer
Fyra av artiklarna i barnkonventionen kallas för vägledande principer. De ska 
beaktas vid tolkning av alla artiklar i konventionen. De bildar en helhet och 
artiklarna ska kombineras med varandra för att rättigheterna ska kunna garan-
teras. Genom de vägledande principerna får vi stöd att förverkliga barnkonven-
tionen och varje barns rättigheter. 

Om en kommun till exempel genomför hearingar, enkäter eller dialogmöten 
inför planeringen av ett nytt bostadsområde måste artikel 12 kombineras med 
artikel 2, 3 och 6. Vilka barn får komma till tals? Barn i olika åldrar tillför olika 
perspektiv, liksom att ett barn med en funktionsnedsättning kan se sådant som 
ett annat barn inte ser. Hur tar de vuxna hänsyn till varje barns bästa? Och hur 
skapar vi en säker och stimulerande miljö där rätten till liv och utveckling till-
godoses?
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kap 6 • Vad säger barnkonVentionen?

»

Artikel 12
Som en av barnkonventionens vägledande principer ska artikel 12 alltid 
finnas med i tolkning och genomförande. Hur ska man till exempel kunna 
förhindra att barn utsätts för övergrepp (artikel 19) om ingen är beredd att 
lyssna på barnets berättelser? Eller avgöra vad som är barnets bästa (artikel 3)  
om inte barnet själv får komma till tals?

I barnkonventionens artikel 12 står det: ”Konventionsstaterna ska tillför-
säkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt …uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse 
i förhållande till ålder och mognad.”

Flera av uttrycken i artikel 12 kan tolkas på olika sätt. Viss vägledning 
ger FN:s barnrättskommitté som är FN:s expertgrupp för granskning och 
stöd till de stater som åtagit sig att leva upp till konventionen. 

Barnkonventionens vägledande principer
Artikel 2: Alla rättigheter i konventionen ska gälla alla barn  
utan åtskillnad. Ingen får diskrimineras.  
Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
Artikel 6: Barnet har rätt till liv och utveckling. 
Artikel 12: Barnet har rätt till inflytande över beslut  
som berör barnet. 
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… det barn som är i stånd att bilda egna åsikter…
Barnrättskommittén anger inte någon åldersgräns för när man bör lyssna till 
barnets åsikter. Forskning visar att redan mycket små barn kan bilda åsikter. 
Staterna är skyldiga att i största möjliga utsträckning bedöma barnets kapaci-
tet. Det är inte barnets ansvar att först själv bevisa att hen faktiskt har en upp-
fattning i någon fråga.

… i alla frågor som rör barnet
Eftersom barn är samhällsmedborgare precis som vuxna, berörs de av de flesta 
frågor i samhället. Barns intressen är inte särintressen. Ett barn påverkas direkt 
av till exempel skoldagens upplägg eller tillgång till fritidsgårdar, men också 
indirekt av frågor som hur kommunen fördelar sina resurser, tillgång till kollek-
tivtrafik eller vårdnadshavares arbetstider. 

… varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse…
Att endast lyssna på barn räcker inte. Barnets åsikter ska också påverka det 
beslut som sedan fattas. Barnets bästa ska väga tungt och i enlighet med  
artikel 3 ”komma i främsta rummet”. Det betyder att barnets bästa ska ha 
större betydelse än andra överväganden på grund av barnets beroendeställning, 
juridiska status och mognad. Det här ställer krav på beslutsfattare som både 
bör ha rutiner för att inhämta barns synpunkter och strukturer för att väga in 
och bedöma dessa synpunkter inför beslut. 

… i förhållande till ålder och mognad.  
Begreppet ålder och mognad kan inte användas som en ursäkt för att inte 
lyssna på barn med hänvisning till att någon är för ung. Tvärtom – uttrycket 
förpliktigar. Den vuxne måste anpassa sig och sitt lyssnande till barnets ålder 
och mognad. Det kräver en förmåga att läsa uttrycksformer som till exempel 
lek och kroppsspråk, och innebär också att beslutsfattare måste se till att barnet 
har fått tillgång till information som är begriplig och relevant. Att få möjlighet 
att förstå en fråga skapar förutsättningar för inflytande på riktigt.
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kap 6 • Vad säger barnkonVentionen?

»
”Mamma har betalat för fotbollen så jag ska gå 

kvar där. Men sen får jag nog sluta, då ska jag  

leka vanligt istället. Till exempel spion.” 

Barn, 4 år 

”Jag tror att min gode man hade förstått mig bättre 
om hon hade gått igenom samma sak som jag. 
Bara en person som varit med om något liknande 
kan sätta sig in i hur det är att inte få träffa sin 
familj eller att få avslag på sin asylansökan.”

Flicka, 16 år

”För att påverka krävs det att man är så himla 
engagerad, och det finns inte tid till det. Det beror 
på samhällsstrukturerna, eftersom unga är i 
underläge och har mindre makt än vuxna måste vi 
jobba dubbelt så hårt för att bli respekterade.”

Ebba, 15 år
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”Jag vill ha sand i 
sandlådan på för-
skolan. Mjuk sand 
som går att gräva i.  
Vår sand är slut. 
Det vill jag säga 
till någon som har 
sand.”

Barn, 3 år
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kap 6 • Vad säger barnkonVentionen?

»
De yngsta barnens rätt till inflytande
De yngsta barnen lämnas ofta utanför när barn ska göra sina röster hörda.  
Men rätten till inflytande gäller alla barn. Det ställer dock större krav på 
vuxen världen. Information måste finnas tillgänglig för den som inte kan läsa 
och det måste finnas olika uttryckssätt för barnet att använda. Den vuxne 
måste också vara öppen och kunnig i att läsa barnets uttryck på olika sätt, 
genom kroppsspråk, teckningar eller lek. Här blir det tydligt att det inte är  
tillräckligt att ställa frågor till ett eller flera barn vid enstaka tillfällen för att 
rätten till inflytande ska vara uppfylld. De vuxna måste tvärtom se till att det 
finns möjligheter för barnen att uttrycka sina åsikter kontinuerligt, och vara 
öppna för att väga in barnets åsikter vid beslut.

Fler artiklar om inflytande
För att verkligt inflytande ska vara 
möjligt gäller det att skapa rätt för-
utsättningar. I barnkonventionen 
finns flera artiklar som hänger ihop 
med artikel 12 och som är viktiga 
för att möjliggöra inflytande.  

Artikel 13 och 14 slår fast att 
barn har rätt att säga vad de tycker, 
att tänka fritt, att tro på vad hen vill, 
eller att välja att inte tro på något. 
Att känna trygghet i detta bidrar 
till ett öppnare samhälle med goda 
förutsättningar för delaktighet. Det 
gäller både vuxna och barn. 

Artikel 15 säger att barnet har 
rätt att bilda föreningar eller andra 
organisationer. Det är ofta tillsam-

”När det är barnens 
önskedag får barnen 
bestämma allt. Det 
är roligt! Men svårt 
att komma på saker 
att bestämma, fast 
några kom på jätte-
många saker.” 

Barn, 4 år 
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mans med andra som åsikter formas och utvecklas. Därför är föreningsfriheten 
viktig i ett demokratiskt samhälle. I en utsatt situation kan det vara lättare att 
framföra sina synpunkter tillsammans med andra. 

Artikel 17 handlar om rätten till information. Barn ska ha möjlighet att läsa 
bra tidningar, att hitta meningsfull information genom till exempel tv, radio 
och internet. Rätten till information är en nödvändig förutsättning för verkligt 
inflytande. Staterna uppmanas bland annat att ta fram barnanpassad informa-
tion i alla frågor som rör barnet. 

samtal och reflektion
• Barnkonventionen vilar på två ben där det ena benet beskriver vuxnas ansvar 
att ta hand om och skydda barnet och det andra handlar om barnets rätt att 
bemötas med värdighet och respekt. 
• Fundera tillbaka på din egen barndom. Kan du minnas något speciellt  
tillfälle när du bemöttes med respekt? Hur påverkade det dig? 
• Går det att hitta en bra balans mellan konventionens två ben, och i sådant 
fall på vilket sätt? 
• Enligt barnkonventionen ska barn ges inflytande i förhållande till ålder och 
mognad. När är ni beredda att ge barn inflytande i er verksamhet/organisa-
tion? Hur skulle riktigt små barn kunna utöva inflytande? 
• Fundera över artikel 17 och rätten till information. Hur skulle ni i er  
verksamhet/organisation kunna förbättra detta för att öka barnets möjlighet 
till inflytande? 
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kap 6 • Vad säger barnkonVentionen?

»
När rättigheterna kränks
Staten är ansvarig för att de internationella överenskommelser 
landet ratificerar följs. Det är vuxna, inte minst barnets för-
äldrar eller vårdnadshavare, som ska se till att barnet får det 
skydd och stöd hen behöver. När skyddet eller stödet brister är 
det staten som har det yttersta ansvaret. 

I Sverige är det kommuner via socialtjänsten som ska 
ingripa när ett barn far illa, men alla som möter barn ska ha 
kännedom om barnkonventionen och vara uppmärksamma 
på om ett barn befinner sig i en utsatt situation. Personer som 
träffar barn i sitt yrke omfattas enligt socialtjänstlagen av 
anmälningsplikt. Något sådant finns inte för privatpersoner, 
men alla som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta 
till socialtjänsten. 

För att stärka skyddet för barn antog FN:s generalförsam-
ling i december 2011 ett tredje tilläggsprotokoll till barnkon-
ventionen. Det handlar om att det ska vara möjligt för barn och 
deras ombud att föra fram klagomål till barnrättskommittén 
om de upplever att de fått sina rättigheter kränkta. Detta förut-
sätter att staten har erkänt kommitténs behörighet att ta emot 
och pröva sådana klagomål. Sverige har i skrivande stund 
(oktober 2014) varken skrivit under eller ratificerat det tredje 
tilläggsprotokollet. Nätverket för Barnkonventionen arbetar för 
att Sverige ska göra det. Inrättandet av en klagomekanism är 
viktigt av flera skäl, inte minst för att det ger barn bättre möj-
lighet att framföra synpunkter när rättigheterna har kränkts. 
Det är ett viktigt steg mot att förverkliga artikel 12. 
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Sveriges femte periodiska rapport till 
FN:s kommitté för barnets rättigheter 
om barnkonventionens genomförande 
under 2007–2012Ett STORT TACK  till alla barn och unga 

som bidragit med sina 
värdefulla synpunkter 

till den här rapporten!

”Det är vi barn  som ska förändra  världen”

Tilläggsrapport  2013

 Regeringens rapport 
skickas till barnrätts-

kommittén

Civilsamhällets rapport skickas 
till barnrättskommittén

Pre-session mellan 
barnrättskommittén 
och civilsamhället

Lista med frågor lämnas 
från barnrätts kommittén 

till regeringen

Utfrågning av  
regeringen

Sammanfattande slutsat
ser lämnas från barnrätts
kommittén till regeringen

Regeringen ansvarar för genom
förandet av barnkonventionen 
och de sammanfattande slut

satserna. Civilsamhället beva
kar genomförandet, följer upp de 
sammanfattande slutsatserna 
och förbereder nästa rapporte
ring genom att samla erfaren

heter och synpunkter från barn.

Regeringen ansvarar för genom

förandet av Barnkonventionen 

och de sammanfattande slut

satserna. Civilsamhället bevakar 

genomförandet, följer upp de 

sammanfatande slutsatserna och 

förbereder nästa rapportering 

genom att samla erfarenheter 

och synpunkter från barn.

Sveriges femte periodiska rapport til
l 

FN:s kommitté för barnets rä
ttigheter 

om barnkonventionens genomförande 

under 2007–2012Ett STORT TACK  

till alla barn och unga 

som bidragit med sina 

värdefulla synpunkter 

till den här rapporten!

”Det är vi barn  

som ska förändra  

världen”

Tilläggsrapport  

2013

 Regeringens rapport 

skickas till 
barn-

rättskommittén
Civilsamhällets rapport 

skickas till 
barnrättskom-

mittén
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kap 6 • Vad säger barnkonVentionen?

»
Att rapportera till FN – så funkar det
FN:s barnrättskommitté följer upp hur världens länder lever upp 
till barnkonventionen. Det görs i en femårig rapporteringscykel 
där både civilsamhället och staten deltar.

.• Regeringen lämnar in en rapport till barnrättskommittén 
om hur konventionen efterlevts i landet de senaste fem åren. 
Efter det lämnar civilsamhället in tilläggsrapporter som svar på 
regeringens rapport. I Sverige skickar bland annat Nätverket 
för Barnkonventionen in en rapport, baserad helt på barns egna 
röster och åsikter. Dessa har samlats in under hearings mellan 
barn och beslutsfattare som Nätverket genomför (se sid 58 och 
intervju Iréne sid 24). 2013 sammanställdes rapporten för första 
gången av barn.

• När rapporterna är inlämnade bjuds civilsamhället in  
till stängda möten (presession) med barnrättskommittén  
(se intervju med Kristian Isaksson sid 60).

• Baserat på rapporterna och mötena lämnar barnrätts
kommittén en lista med frågor till regeringen där de ber om 
förtydliganden inför utfrågningen. Regeringen svarar skriftligt 
och civilsamhället kan kommentera på svaret.

• Regeringen blir utfrågad av barnrättskommittén i Geneve. 
Mötet bygger på alla tidigare steg i processen. 

• Utifrån rapporterna och utfrågningarna formulerar barnrätts
kommittén ett dokument med sammanfattande slutsatser och 
rekommendationer som staten ska följa upp och redovisa i nästa 
rapport. 

Uppföljningen av hur länderna lever upp till barnkonventionen 
är viktig och leder till verklig förändring. I Sverige har det bland 
annat bidragit till att barnkonventionen fått en tydligare plats i 
läroplanen, att bättre statistik om barn har tagits fram och att 
fler formuleringar i svensk lagtext hämtats från konventionen.

Pre-session mellan 

barnrättskommittén 

och civilsamhället
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Nätverkets hearings
Nätverket för Barnkonventionen har under de senaste åren 
utvecklat metoden för hur röster från barn samlas in till tilläggs
rapporten. Syftet är att ge barn och vuxna beslutsfattare chan
sen att lyssna på varandra i samtal, där barnen har möjlighet att 
tala till punkt och berätta snarare än att ställa enstaka frågor. 
Varje år bjuds barngrupper från hela landet in för att prata om 
sina erfarenheter. Det kan till exempel handla om fattigdom, 
mobbning, barn som är placerade, flyktingmottagande eller 
skolan. Genom att variera teman från år till år har Nätverket för 
Barnkonventionen möjlighet att täcka många viktiga samhälls
frågor, och ge barn med olika erfarenheter möjlighet att göra 
sina röster hörda. Varje år sammanställs en hearingrapport 
som publiceras på www.barnkonventionen.se, och vart femte år 
sammanställs rapporterna till en helhet som skickas till barn
rättskommittén.
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kap 6 • Vad säger barnkonVentionen?

»
”Jag bor i ett hus och en lägenhet, och 
jag får gå själv från mamma till pappa. 
Det är roligt att gå själv, med en egen 
väska. Jag får packa den själv om jag 
vill, men ibland vill jag inte och då 
är det skönt att pappa eller mamma 
bestämmer och packar.” 

Barn, 7 år 
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»
Kristian 27 år   

Kristian Isaksson är en 27-årig kille 
vars engagemang och driv räcker till 
mycket men mest till barnrätt och 
teater. Som 13-åring blev Kristian 
invald i Plan Sveriges Barnpanel 
(senare Plans Ungdomsråd). Det 
visade sig vara ett steg som kom att 
påverka allt. Idag jobbar Kristian 
bland annat som koordinator för 
Plans Ungdomsråd, gruppen där  
han själv en gång ingick.

hur startade ditt engagemang?
– Jag var 13 år när jag kom med i 
Barnpanelen. Den känslan, att det 

”Ungdomarna ska 
känna i varje situa
tion om det är en 
form av inflytande 
som är okej för dem. 
och de ska veta att 
de har möjlighet att 
säga ifrån.”
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var någon som ville ha mina åsikter, 
var häftig. Bara att bli utvald som en 
av åtta bland 600 sökande byggde 
självförtroende. I gruppen respekte-
rades alla. Ålder och bakgrund hade 
ingen betydelse. I skolan är ålder så 
viktigt, men här sågs alla för att de 
hade något att komma med utifrån 
sina specifika förutsättningar. Det  
var nytt och annorlunda. För mig 
som är från landet handlade det också 
mycket om att träffa andra engage-
rade barn från olika ställen i Sverige. 
Och så förstås att möta vuxna som 
var genuint intresserade av vad jag 
hade att säga. Det kändes ofta att 
personalen var stolta över oss och  
gillade vårt engagemang. Under åren 
i Barnpanelen växte jag som männi-
ska. De vuxna och deras positiva och 
öppna förhållningssätt spelade  
en jättestor roll i det.

Upplevde du några svårigheter? 
– Jag var engagerad i många år och 
det fanns såklart både positiva och 
negativa upplevelser. Men jag minns 
ett specifikt tillfälle när jag var så 
otroligt besviken. Då var jag bland  
de äldre i gruppen, 16 år. Jag 
upplevde att vi hade använts som 

de koration på ett event. Min lösning 
blev att helt fräckt skicka ett argt mail 
om händelsen till alla på kontoret, 
hela personalen. Reaktionerna var 
starka och väldigt olika. En del skrev 
att det var bra att jag sa ifrån, men 
många var väldigt kritiska och ifråga-
satte mig. De negativa kommenta-
rerna satt kvar längst. Som vuxen 
kan jag se att jag hade kunna göra 
annorlunda, men samtidigt tycker jag 
att de vuxna måste känna sitt ansvar. 
Är unga inbjudna till att delta måste 
vuxna kunna hantera både när det 
blir rätt och fel. Det är viktigt att 
kunna vara storsint och ta ansvar för 
ett misslyckande. Mitt engagemang 
och förtroende stukades av reaktio-
nerna. Jag kände mig dumförklarad, 
som att många såg mig som en jobbig 
tonåring. Men engagemanget mins-
kade inte. Jag var väldigt lojal med 
organisationen.

– Som ledare för unga idag vill 
jag att ungdomarna själva ska kunna 
identifiera nivåerna av deltagande.  
De ska känna i varje situation om  
det här är en form av inflytande som 
är okej för dem. Och de ska veta att 
de har möjligheten att säga ifrån.  
Jag måste få dem att känna att de kan 
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»
kap 7 • intervju – kriStian

vara uppriktiga gent-
emot mig. Att även om de är kritiska 
eller negativa så är deras reaktion 
ändå i grunden någonting positivt 
för Plan. Där försöker jag som ledare 
uppmuntra dem att leda sig själva 
och reflektera över vad inflytande är. 

Vilka nycklar ser du för att möjliggöra 
delaktighet och inflytande?
– Det kräver att arbetet är förankrat 
och stabilt, annars måste vi börja om 

hela tiden. Det 
måste finnas 
ett ägandeskap 
och ansvar 

från hela orga-
nisationen, inte 

bara hos enstaka 
personer.  

– Å andra sidan kan 
några ibland behöva  

gå lite före. Vi kan inte  
lägga all kraft på att på-

verka de minst övertygade, 
men det är viktigt att inte 

stå ensam, vilket tyvärr många 
av dem som jobbar med barns 

inflytande i organisationer och 
kommuner gör idag.  

– Det händer ju ibland att svaret 
är ”jag har inte tid”. Så är det förstås, 
tid är en bristvara, men det är också 
en fråga om förhållningssätt. Det 
säger något om det är just ungdoms-
deltagandet och barnen som väljs 
bort. Ofta tänker jag att det handlar 
om att verkligen våga lyssna på barn 
och låta dem styra sin egen verksam-
het. Det gäller både förutsättningarna 
för träffar och möten och verksamhe-
ten i stort. Att våga låta saker ta tid 
och inte komma med färdiga resultat. 
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Den bästa processen kan se olika ut 
men förhållningssättet är att lyssna, 
prata och stötta. Plans Ungdomsråd 
har nyligen arbetat fram en kampanj, 
och det har varit en lång och ganska 
jobbig process, men organisationen 
och jag har vågat bara vara där och 
stötta istället för att förenkla och lösa 
alla problem på vägen. Det känns 
otroligt bra nu. Ungdomsrådet har 
skapat en helt grym kampanj och  
det är värt så mycket mer när de har 
gjort det själva. 

Du var Nätverket för Barnkonven
tionens barnrepresentant i Geneve 
2003. hur var det?
– Jag är stolt över mycket i mitt liv, 
men att ha varit med i den proces-
sen är en av de saker jag är mest stolt 
över. Vi i dåvarande Barnpanelen 
hade varit med på Nätverkets hea-
rings och ställt frågor till politiker. 
2003 blev vi utvalda att representera 
Nätverket när rapporten skulle pre-
senteras för barnrättskommittén. 
Tillsammans hade gruppen några 
förberedande möten kort inpå resan. 
Vi läste igenom de tidigare rappor-
terna och lyfte våra egna frågor, med 
instruktionerna att representera fler 

än oss själva. Det kändes bra att vi 
själva fick välja vad vi ville framföra. 

– Resan var spännande och hek-
tisk. Vi fick se FN-huset, och idag 
kan jag förstå hur viktigt det var för 
att ge mening och förstå uppdraget. 
Jag minns tydligt hur vi kände att  
vi hade alla hearing-barnens för-
väntningar på våra axlar. 

– Gruppen hade två möten med 
kommittén. Det första var det for-
mella, vi skulle trycka på en knapp 
och prata i mikrofon på engelska. 
Nervöst och ovant. Det var så häftigt 
att känna att kommittén verkligen 
lyssnade. Jämfört med hearingarna 
kände vi ett tydligare intresse för  
våra åsikter från de vuxna och fick  
en direkt respons. 

– Det andra mötet var i en min-
dre grupp utan mikrofoner i ett mer 
informellt samtal. Idag tänker jag att 
det är fantastiskt att de kunde få oss 
att känna oss trygga i en så vuxen 
miljö, med höga stolar och enorma 
mahognybord. De lyckades skapa ett 
förtroligt samtal där vi verkligen upp-
levde att de ville att vi skulle berätta 
hur det var. Och vi kände att vi fick 
fram det vi ville säga.

– Efter de två formella mötena 
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skulle fler samtal ske i ett annat rum. 
Jag var så trött att jag somnade på 
plats. Helt utmattad. Det var såklart 
pinsamt. Men det säger något om 
urladdningen och ansträngningen för 
en 16-åring. Och på något sätt var 
jag ändå nöjd och kände att de andra, 
både barn och vuxna, förstod. 

har du några råd du själv hade velat 
få som engagerat barn?
– Jag vet ju mer idag hur man skulle 
kunna föra fram sina åsikter i vuxna 
sammanhang och få gehör för dem, 
alltså hur barnen skulle kunna anpassa 
sig. Men det vill jag inte ska behövas. 
De vuxna ska kunna anpassa sig och 
skapa forum som passar barnen, 
språkligt, tidsmässigt och trygghets-
mässigt. 

– Vad jag däremot vill ge barn 
jag möter är en känsla av att det hela 
tiden går framåt. Att inte se det som 
ett stort misslyckande om en sak inte 
blir som man tänkt sig, utan ta med 
det man lärt sig in i nästa projekt.

 TExT: TOVE KJELLANDER
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»

lyssNA!

»  Att vuxna ser det som självklart att lyssna 
aktivt på barn är kanske det allra viktigaste

för barns inflytande. För om ingen lyssnar finns det 
inte någon anledning att prata. Vad är ett bra samtal, 
och hur talar man med barn på bästa sätt? 



68

Arbetet med barns inflytande börjar i ett förhållningssätt som bygger på vär-
dighet och respekt, vilket ofta grundas i möten och samtal. Vare sig det hand-
lar om ett systematiskt arbete med ungdomshearingar eller spontana möten 
vid ett köksbord är ett bra samtal själva utgångspunkten. Barn har rätt att bli 
lyssnade på. Det vardagliga samtalet med fotbollstränaren, kompisars föräldrar 
eller klassläraren kan ha stor betydelse, men det kräver att de vuxna är genuint 
intresserade av vad barnet har att säga. 

Ett bra samtal handlar om hur vi bemöter varandra. En vuxen har i egen-
skap av att vara vuxen makt över ett barn. Genom ointresse, ignorerande eller 
andra härskartekniker sätter vuxna ibland hinder för konstruktiva samtal med 
unga. För det positiva samtalet krävs det nyfikenhet och en öppenhet för andra 
människor, vuxna som barn. Att lägga bort sina föreställningar om vad den 
andre ska säga leder till ett aktivt och intresserat lyssnande. 

”Det finns vuxna att tala 
med, men det behöver 
vara mer öppet och till-
gängligt. Barn ska inte 
behöva ta första steget, 
det kan kännas läskigt

och man kan känna sig 
utpekad”. 

Ur Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport
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»
”När min 9-åring hade kompisar 
hemma och de satt och åt ’mellis’  
i vårt kök brukade jag passa på att 
göra något annat som behövde bli 
gjort. Nu har jag slutat med det.  
Det har blivit ett fantastiskt tillfälle 
att sitta ner och lyssna på deras 
samtal, prata med dem om stort och 
smått och vad som är viktigt i deras 
liv. Ibland handlar det om stora vik-
tiga frågor, men för det mesta om 
vardagligheter och småsaker. Om jag 
inte sitter där så går jag miste om 
det som rör sig i deras huvuden. Jag 
tycker att det är märkligt att jag inte 
självklart gjort så tidigare.” 

Mamma till 9-årig pojke
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Att lyssna systematiskt för att ge inflytande
Ibland kan det vara nödvändigt att arbeta mer systematiskt med att inhämta 
barns synpunkter inför en specifik fråga. Det kan handla om upplevelser av 
vårdsituationer, farliga platser längs en skolväg eller skoldagens upplägg. För 
att göra barnens synpunkter rättvisa är det viktigt att se inflytande som en  
process snarare än ett enstaka projekt. För den som har planer på att genomföra 
till exempel en hearing med barn finns det några viktiga saker att tänka på. 

 
Förberedelse
• Involvera barnen i förberedelsearbetet. Hur vill de komma till tals och vilka 
barn ska tillfrågas? Tänk på att ta hänsyn till artikel 2 om icke-diskriminering. 
• Inför samtalet eller samtalen är det viktigt att vara tydlig med syftet.  
Ge barnen förutsättningar att förstå sammanhanget, varför de ska delta  
och hur åsikterna ska användas. 
• Deltagandet ska alltid vara frivilligt, ingen är skyldig att dela med sig av  
sina åsikter. 
• Tänk på att skapa en miljö som signalerar att barnen är viktiga och att  
deras synpunkter kommer att tas på allvar. 

”Jag tycker att vuxna i skolan borde börja lyssna 
mer om det har hänt något, för oftast så lyssnar 
dom lite och sen lägger undan det. Eller vuxna

överhuvudtaget borde bli mer sociala.” 

Ur Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport
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»
Genomförande
• Se till att alla får möjlighet att komma till tals. Tänk på att det finns många 
sätt att uttrycka sig på och att barn behöver olika mycket tid. 
• Ställ frågor som uppmanar att tänka fritt: Vad tror ni händer om vi gör så  
här i stället? Om du hade ett trollspö, vad skulle du ändra på då? Låt hur-  
och vad-frågorna dominera. Det är viktigt att inte styra barnen.  
• Var prestigelös. Bli inte provocerad om ett barn kommer på en enklare  
och bättre lösning än du själv kommit på. Våga avstå från att ha rätt.  
• Undvik att problematisera genom att säga till exempel: ”det är inte så  
enkelt som det ser ut”, eller ”det har vi provat förut”. Att alltför snabbt ta  
sig rätten att tolka vad som är möjligt är att missbruka sin makt som vuxen.  
• Var nyfiken och lyssna aktivt! 
• Återkoppla och återge det du hört, och låt berättaren korrigera om du  
uppfattat något felaktigt. Att bli tolkad på ett sätt hen inte känner igen sig  
i skapar maktlöshet.

efterarbete
• Ge feedback och återkoppling så att barnen vet vad som hände med deras 
berättelser och åsikter. Särskilt viktigt blir det när beslutet tar en annan väg 
än den som föreslagits av ett eller flera barn. Låt barnen få veta varför beslutet 
togs och hjälp dem att undersöka andra sätt att uppnå sina önskningar på. 
• Låt barnen träffa någon eller några beslutsfattare. Det kan vara värdefullt 
både för barnen och för dem som fattar besluten. 

”Ni vuxna ska lyssna på barnen mera. Vi vet bättre än er 
om barnen och ni måste vara aktiva lyssnare. Barnen vill 
ha det bättre i skolan och hemma. Ni måste hjälpa oss.” 

Ur Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport
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”Jag tycker att hemma i vår kommun, i Gagnef då, kan vi nog 
säga till om rätt mycket. Plus att vi har den här sms-panelen.  
De kom ut till alla skolorna och sa ’Nu har vi skaffat en sån 
här sms-panel’. Vi skulle få ett sms i veckan och då ställer 
politikerna en fråga till alla ungdomar som man får svara 
på och säga vad man tycker. Sen får man se resultatet 
efteråt. Det brukar hända saker sen så det är bra”. 

Linnea, 14 år

”Jag önskar 

att alla vuxna 

skulle prova 

på att verkli-

gen lyssna på 

barn. Att ta sig 

tiden, sitta ner, 

inte en gång 

utan många, 

och anstränga 

sig för att 

förstå.”

Ungdomsledare

”Det är de högljudda som 

lärarna lyssnar på, och 

dem som lärarna väljer för 

saker, de tysta har ingen 

kraft. Till exempel om det 

är ett aggressivt barn som 

kräver och som får mycket 

uppmärksamhet men ett 

tyst barn kanske har samma 

problem. Ofta har pratiga 

barn en bättre relation med 

lärarna.”
Ur Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport
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»
Det finns många metoder för organisationer som vill lyssna på barns röster. 
Några av dem finns i läslistan längst bak i boken. Det är viktigt att inte låta 
metoden komma i vägen för arbetet utan låt den vara en hjälp för att till  
exempel dokumentera, skapa bra miljöer och lyfta röster från särskilt utsatta 
grupper.

samtal och reflektion
• Tänk på ett bra samtal som du haft med någon, barn eller vuxen.  
Varför var samtalet bra? Vilka lärdomar finns att dra av dessa erfaren - 
 heter som kan användas i mötet med barn? 
• I vilka sammanhang förs det samtal med barn i er verksamhet/organisation? 
Hur skulle ni kunna skapa fler möjligheter att prata med varandra? 

”Det är de högljudda som 

lärarna lyssnar på, och 

dem som lärarna väljer för 

saker, de tysta har ingen 

kraft. Till exempel om det 

är ett aggressivt barn som 

kräver och som får mycket 

uppmärksamhet men ett 

tyst barn kanske har samma 

problem. Ofta har pratiga 

barn en bättre relation med 

lärarna.”
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»
Thomas 65 år 
Tiffany 22 år

Tiffany Larsson har under två år varit 
ungdomsrådgivare åt biskop Thomas 

”Det blir som en 
ögon öppnare för 
besluts fattare att 
se att det går ju  
faktiskt att fråga 
unga människor.”

Söderberg i Västerås, ett uppdrag som 
nu är avslutat. I dag har biskopen fyra  
nya rådgivare i åldrarna 16-22 år. 
Thomas Söderberg har varit biskop  
i mer än sex år, och fick överta bollen  
med ungdomsrådgivare från sin före-
trädare som ställde frågan om han 
kunde tänka sig att fortsätta med 
detta. 

är det viktigt med ungdomsrådgivare?
Thomas: För mig var det självklart. 
Varför skulle vi inte lyssna just på 
ungdomar, vem skulle kunna argu-
mentera emot en sådan sak? För 



76

mig handlar det om att vi alla 
är människor. Vi behöver inte 
alltid göra upp så stora planer, 
det handlar om att mötas. 
Och inte alla samtal behöver 
leda fram till något djup-
lodande. De är en del av 
en större process. 

Tiffany: Vi unga  
är nog ganska ovana 
att komma med våra 
tankar om saker. Vi 
är så vana att äldre 
beslutar saker åt en.  
Jag tror att vi kan bli bättre på  
att ta ställning och ta oss an nya 
utmaningar. För vi vill vara med  
och besluta om saker som rör oss. 

Thomas: Som biskop förväntas jag 
ofta att vara tydlig, sätta ner foten. 
De beslut jag fattar är mina, men 
frågan är vilka jag lyssnar på för att 
få ett så bra beslutsunderlag som 
möjligt. Kan beslut också formas av 
dem som är röstsvaga? Att få lyssna 
in detta, här finns en kärna som 
är väsentlig och ta med det i mitt 
beslutsfattande. Man kan inta tala 
om unga endast som kyrkans eller 
samhällets framtid, i så fall är ju  
jag snart kyrkans dåtid. Vi är alla 

kyrkans nutid. Utgångspunkten är  
att vi ska ta ett gemensamt ansvar för 
vår nutid. 

Vad innebär det att vara ungdomsråd
givare, hur går det till rent praktiskt? 

Tiffany: Vi fyra ungdomsrådgivare 
träffas två gånger per termin tillsam-
mans med biskopen. Då sitter vi ner 
runt bordet för att samtala. Thomas 
tar upp de frågor som han vill ha syn-
punkter på och vi rådgivare tar upp 
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sådant som vi vill prata om. En gång 
om året ordnar biskopen en middag 
för rådgivarna och flera aktiva unga 
från olika delar av organisationen. 
Det gör att man känner sig upp-
skattad, och det är viktigt. 

hur kommer man på vad man ska ta 
upp vid era möten?

Tiffany: Det räcker att man lägger 
fram det man själv tänker. Det är det 
som är så bra, han lyssnar och tar till 
sig det vi säger. 

Blir ni tagna på allvar, tycker du?
Tiffany: Ja, absolut! En gång har  

vi också varit med på kyrkomötet.  
Då pratade vi innan om vad som 
kunde komma upp. Under mötets 
gång bollade vi tankar med varandra 
och med Thomas. Om det var något 
som vi inte förstod kunde Thomas 
förklara. Men vi rådgivare är också 
olika, vi kunde samtala om frågor och 
tycka olika, diskutera med varandra. 

Thomas: Och så har rådgivarna 
tillgång till mitt direktnummer,  
vilket de flesta inte har. Tanken är  
att de snabbt ska kunna nå mig,  
”Jag har hört om det här, vad säger 
du om det?”. 

Förutom de regelbundna träffarna 
finns ungdomsrådgivarna med på 
mötet med förtroendevalda, och på 
de internationella resor som bisko-
pen gör. Tiffany har själv varit med 
i både Etiopien och Moçambique, 
och det handlar inte om några 
turistresor. 

har du mött något motstånd, eller 
blivit ifrågasatt för dina unga råd
givare?

Thomas: Nej, ingen har haft 
synpunkter eller åsikter. Men det 
är klart, man märker att det ibland 
väcker uppmärksamhet. Jag minns 
på en av resorna, jag tror att det var 
vid ett tillfälle i Moçambique när 
alla skulle ställa sig upp och presen-
tera sig. Det var många som tappade 
hakan, ska en biskop ha en rådgivare 
som är ungdom? Vi har en kultur 
där vi ofta talar om ungdomar, inte 
med. När jag var ung ansågs man 
inte ha någon erfarenhet och barn 
och unga skulle lära sig att vänta 
tills de hade fått den där erfarenhe-
ten. Det är viktigt att inse att varje 
människa har sin erfarenhet, och  
att nyfiket lyssna efter den erfaren-
heten. 



78

Går det att utmana den kulturen?
Thomas: Ja det är ju det vi gör. 

Genom att börja göra. Det går inte 
att bara tala om det, utan det gäller 
att visa. Och det faktum att ung-
domsrådgivarna är med på de här 
mötena tror jag betyder oerhört 
mycket. Du, Tiffany, berättade om 
när ni var med på ett sådant möte,  
ett kyrkofullmäktige, hur många  
som reagerade.

Tiffany: De flesta som var där 
tyckte det var så roligt att Thomas 
hade ungdomsrådgivare. De ställde 
frågor om hur man kan involvera 
unga i församlingarna mer. Det blir 
som en ögonöppnare för beslutsfat-
tare att se att det går ju faktiskt att 
fråga unga människor.

hur upplever du det att vara råd
givare, och tycker du att det gjort 
någon skillnad?

Tiffany: Det känns bra att få 
komma med sina synpunkter, att  
vara en del av gemenskapen. Jag  
har fått mer insikt om vad kyrkan  
gör på alla nivåer. Jag har sett att  
det finns mycket bra, jag tror att  
jag blivit mindre cynisk mot det  
som görs inom kyrkan. Och jag  

tror att vi har bidragit till att vissa 
saker blivit bättre. Förut visste ung-
domar inte riktigt vart man kunde 
vända sig om man hade synpunkter. 
Nu vet man det. 

hur har du som rådgivare blivit 
bemött?

Tiffany: Mest med positiva frågor, 
”Jaha, är du ungdomsrådgivare? Kan 
man verkligen föra fram vad man 
vill?”. Det kan man.
 
har det aldrig varit svårt att ha  
ungdomsrådgivare?

Thomas: Svårt, nej det kan jag 
inte se. Det är som det alltid är i 
mänskliga relationer. Ibland får vi 
för oss att det skulle vara annorlunda 
än andra mänskliga perspektiv. Det 
handlar om att vara människa. Vi ska 
inte prata om saker som om det vore 
tillägg till livet. I den helhet som vi 
kallar för liv ryms allt: miljöperspek-
tiv, ungdomsperspektiv och så vidare. 
Det är ingenting apart, vid sidan 
av allt det andra. Men det är klart, 
när jag var yngre och började jobba 
med konfirmander kunde jag tänka: 
Hur ska det här gå? I min barndom 
umgicks jag mest med tanter och 



79

»
kap 9 • intervju – tHOMaS OCH tiFFanY

farbröder, så jag kan inte säga att  
jag hade någon vana vid ungdomar. 
Det var egentligen bara att bestämma 
sig för att vara den jag är. Inte förstäl-
la mig, eller tro att jag behövde vara 
någon annan än mig själv. För det 
avslöjas alltid. Jag behöver inte göra 
mig ”ungdomlig”. 

om ni skulle ge råd till både unga  
och vuxna som vill bli bättre på att 
samtala, vad skulle det då vara? 

Tiffany: Jag vill uppmana alla unga 
att stå på sig. Vi unga kan vara dåliga 
på det. Vi är vana att andra tar beslut 
åt oss. Det har blivit som en kultur. 
Och för vuxna kan det krävas trä-
ning. Vuxna har olika erfarenheter  
av att prata med ungdomar. Är man 
van vet man att man kan behöva 
lirka, få ungdomar att vilja prata. 
Särskilt när det gäller ungdomar 
som inte är vana vid att säga vad 
de tycker. 

Thomas: Gör inte saker  
så förfärligt märkvärdiga.  
Det handlar om att mötas. 
Här ligger ett ansvar hos 
den som är beslutsfat-
tare eller vuxen, att vara 
beredd att ta första steget. 

Men det handlar också om kontinui-
tet, att prata regelbundet. Inte alla 
samtal behöver leda fram till något 
djup lodande. 

hur har du som biskop påverkats av 
att ha ungdomsrådgivare?

Thomas: Det har berikat mitt liv. 
Det har varit väldigt spännande att se 
hur vi växer tillsammans. 

TExT: EMMA FAGERSTRAND
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»
iNFlyTANDe äR iNGeN 
eNGåNGsFöReTeelse

»  Verkligt inflytande bygger på ett systematiskt 
arbete. Så var börjar man för att förbättra 

arbetet med detta i sin organisation? Ett sätt att börja 
kan vara att helt enkelt prata om hur långt organisa
tionen kommit och vad som kan förbättras. Det kan till 
exempel göras med hjälp av de modeller och nivåer för 
inflytande som finns.
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Arbetet med att ge barn inflytande börjar i en reflektion kring de förhållnings-
sätt vi bär med oss, men det kan inte stanna där. Att lyssna på barn ska inte 
vara en engångsföreteelse, och därför behövs det strukturer som löpande fångar 
upp och tar tillvara barns tankar. Det handlar om att skapa bra former och 
rutiner för inflytande som gör barnets synpunkter rättvisa. 

Ett sätt att identifiera utmaningar och komma vidare är att utgå från de 
nivåer för delaktighet som beskrivits av forskaren Harry Shier. Samtalsfrågorna 
nedan tar avstamp i de nivåer och de utmaningar som formulerats av Shier i 
hans delaktighetsmodell. 

harry shiers modell
Harry Shier beskriver fem nivåer för delaktighet. För varje nivå ökar graden av 
delaktighet och på varje nivå ställs också nya krav på organisationen som hel-
het; beslutsfattare, chefer eller anställda. På alla nivåer måste barnets inflytande 
få genomslag på ett konkret sätt.  

På nivå 4 och 5 går man längre än vad barnkonventionen kräver, så varför 
skulle en organisation välja att göra det? Om beslutsfattare verkligen låter 
barnets bästa väga tungt i ett beslut blir det inte nödvändigtvis någon kvalitets-
skillnad för barnen i själva beslutet eller insatsen, men däremot ökar barnets 
känsla av ägandeskap, tillhörighet och tillit till den egna förmågan att ta 
ansvar. 

På var och en av de fem nivåerna finns tre steg av engagemang: öppningar, 
möjligheter och skyldigheter. Öppningar: Det finns en vilja hos de vuxna 
att arbeta på den här nivån. Möjligheter: Förutsättningarna för att arbeta på 
den aktuella nivån är uppfyllda. Det kan handla om resurser, kunskaper eller 
arbetssätt. Skyldigheter: Organisationen åtar sig genom till exempel en policy 
att arbeta på den här nivån, och inflytande blir en självklar del av organisatio-
nens arbetssätt. 
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kap 10 • Inflytande är Ingen engångsföreteelse 

»

1    Barn blir lyssnade till. 

2    Barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter.

3    Barns åsikter och synpunkter beaktas.

4    Barn involveras i beslutsfattande processer.

5    Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandet.

 Öppningar

    Möjligheter

    Skyldigheter

5

1

2
3

4
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Nivå 1: Barn blir lyssnade till
På den här nivån tar barnet eller barnen själva initiativ till 
att uttrycka en åsikt. Vuxna gör inga organiserade försök att 
ta reda på vad barnen tycker inför viktiga beslut, men om 
barnen spontant framför åsikter så lyssnar man. 

 Vad händer i er verksamhet/organisation när barn och unga spontant  
framför synpunkter? Lyssnar ni eller svarar ni avvisande? Försök att komma  
på konkreta exempel på när detta har hänt hos er. Vilka är utmaningarna  
med att lyssna på barns spontana åsikter? 

 Tror du att det är lätt eller svårt för barn att framföra synpunkter i  
organisationen? Hur kan ni arbeta för att det ska bli ännu lättare?

Nivå 2: Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter
Barn befinner sig i beroendeställning till vuxna. Det är alltid den 
vuxne som ska ta ansvar för att så långt det är möjligt överbrygga 
den maktrelationen. Barnen måste känna sig trygga och det bör  

finnas språkliga förutsättningar, tid och verktyg för att uttrycka sina åsikter 
på ett sätt som passar barnen, till exempel genom olika skapande aktiviteter. 
På den här nivån är den vuxne mer aktiv i att stödja barnens möjligheter att 
uttrycka sig. 

 Finns det i organisationen/verksamheten en vilja att arbeta så att barn  
lättare kan uttrycka sina åsikter? I vilka frågor eller inom vilka områden  
skulle det kunna vara relevant att aktivt arbeta med att lyssna på barn?

 Har ni kunskap om på vilket sätt barnen i er verksamhet skulle vilja  
komma till tals? 

 Vad finns det för förutsättningar i form av kunskap och material om  
olika metoder för barns möjlighet till inflytande? Hur skulle de kunna  
förbättras och utvecklas? 

1

2
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kap 10 • Inflytande är Ingen engångsföreteelse 

»
Nivå 3: Barns åsikter och synpunkter beaktas 
Här handlar det om att barnens synpunkter också får påverka de beslut man 
fattar, precis som artikel 12 i barnkonventionen uppmanar till. 
Det betyder att organisa- tionen bör ha en beslutsprocess med 
rutiner som gör det möjligt att beakta barnens åsikter. 

 Vad skulle det innebära för er att låta barns synpunkter påverka verksam-
heten? Är du/ni beredda att öka barnens inflytande? Finns det några farhågor 
kring detta? 

 Hur ska det gå till? Finns det rutiner i beslutsprocessen som gör det möjligt? 
Till exempel: Vem ansvarar för att barnens synpunkter inhämtas, hur presen-
teras synpunkterna för beslutsfattare, hur syns de i beslutsprotokollet, och så 
vidare?

 Hur skulle ett policybeslut om barns inflytande i er organisation kunna 
se ut? Vad behöver ni göra för att ett sådant beslut ska kunna fattas? Var bör 
beslutet fattas?

Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer 
Här är barn inte bara delaktiga inför beslut, utan de är även med 
när själva beslutet fattas. Kanske finns en eller flera representanter 

som också har tilldelats en röst i en styrelse eller vid ett årsmöte. Barnen är inte 
i majoritet utan de vuxna har fortfarande ett veto. 

 Finns det en vilja i verksamheten/organisationen att involvera barn i  
beslutsfattandet? Är ni beredda att ta det steget? 

 Hur skulle det konkret kunna gå till? Vad i verksamheten behöver  
förändras för att bli mer barnvänligt, som till exempel språkbruk, tider,  
platser och rutiner för förberedelse? Vilka sammanhang kan vara relevanta, 
vilka barn ska finnas med och hur kan de få goda förutsättningar att delta?

3

4
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Nivå 5: Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattandet
Precis som på den tidigare nivån finns barn och ungdomar med 
när besluten fattas och barnen har också fått en röst, men här delas 
makten på lika villkor, vuxna är inte i en självklar majoritet. Detta 

kräver ett verkligt engagemang och en vilja från de vuxna att dela med sig av 
makten. På den här nivån delar man också ansvaret för besluten, om barnen 
vill det – de ska aldrig tvingas. Det är viktigt att fundera över i vilka samman-
hang det passar att befinna sig på den här nivån. 

 Finns det områden där det är särskilt lämpligt att dela beslutsfattandet  
med barn? Är ni beredda att ta det steget?  

 Vilka möjliga risker finns, ur barnets perspektiv, med att dela ansvaret? 
Vilka skulle fördelarna kunna vara? 

 Vilket stöd kan ni behöva ge barnen?
 

5
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kap 10 • Inflytande är Ingen engångsföreteelse 

»
”Oftast har fröken bestämt 
ganska mycket hur vi ska göra. 
Som exempel när vi gjorde löv-
tavlor så fick vi välja mellan att 
göra en fågel, räv, varg, lodjur 
eller fisk. Och då om man ville 
göra något annat av löven så 
sa fröken att ”nej, så får man 
inte göra”. Dom bestämmer vad 
man får göra och inte. Fast det 
är inte bara den grejen, det är 
flera stycken grejer där vuxna 
bestämmer. Jag tycker att vi 
skulle få bestämma vad vi ska 
göra ibland.” 

eli, 6 år
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inflytande vid strategiska beslut 
Det är ofta lättare att involvera barn i beslut som berör barnen direkt, som 
exempelvis ombyggnation av lekplatser eller andra verksamheter för barn. Det 
kan upplevas svårare för barn att ha åsikter på policynivå, när det inte handlar 
om en konkret sakfråga. Vad ska man fråga barnen inför ett budgetarbete eller 
ett arbete med en verksamhetsplan? För att göra barn rättvisa i den här sortens 
arbete krävs ett kontinuerligt barnperspektiv. Organisationen behöver se barn 
som en lika självklar del av verksamheten som vuxna och alltid lyssna nyfiket 
på barn i och utanför verksamheten. Det kan ske spontant, men också genom 
olika typer av hearings. Frågorna i samtalen med barnen bör då vara öppna, så 
att de inte riskerar att bli ledande. Barnen kan också vara de som ställer frågor 
till beslutsfattare eller andra vuxna. Det ger en bra inblick i vad som är viktigt 
för de barn som deltar. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys nämns av FN:s barnrättskommitté 
som ett redskap som kan användas för att se till barnets bästa 
när beslut fattas. En sådan analys innebär att man på förhand 
prövar hur barnet eller barnen kommer att påverkas av ett 
specifikt beslut. Syftet är att kompensera för att barn saknar 
politisk makt. Vid en barnkonsekvensanalys måste barns 
röster alltid vara en självklar del. 
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kap 10 • Inflytande är Ingen engångsföreteelse 

»

inflytande är en process
En organisation som arbetar med barn och ungas inflytande behöver kon-
tinuerligt utvärdera och reflektera över processen för att kunna fortsätta att 
utvecklas. För att arbetet ska bli meningsfullt måste personer med mandat att 
fatta beslut i organisationen delta i det här arbetet tillsammans med barn och 
unga. Det är bra att göra en handlingsplan om vem som ska göra vad och när. 
Genom handlingsplaner förtydligas ansvaret, vilket stärker strukturerna för 
formellt inflytande. 

Det går att använda Shiers fem nivåer löpande i arbetet för att identifiera 
hinder och framsteg. Att lyfta det som är svårt och utmanande är ett sätt att 
hitta möjliga utvecklingsområden och kunna ta ett första steg till förbättringar. 
Barns delaktighet bör genomsyra verksamheten och inte vara något som ligger 
vid sidan av. Att förverkliga rätten till inflytande är de vuxnas ansvar. 

”Jag har hört att andra fick träffa en advokat innan sitt 

möte på Migrationsverket. Det fick inte jag. Ingen för-

klarade för mig hur asylprocessen fungerar. Nu är min 

intervju på Migrationsverket redan klar, så det enda jag 

kan göra är att vänta på deras beslut.”

Flicka, 17 år

”Jag bor på ett ställe där en lekpark ska byggas om, men de vuxna 

bestämmer HELT hur det ska bli, och de ska inte ens vara där.”
Ur Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport
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”Många gånger är den största utmaningen 
för elevråd att få förtroende, både från 
skolledning, lärare och elever. Elevrådet 
tas inte riktigt på allvar utan ses som ett 
alibi. Skolan ser inte alltid att de har en 
roll i att stötta upp elevernas organise-
ring och då fungerar det inte så bra. Det 
gör i sin tur att eleverna tycker att elev-
rådet ändå inte gör något, fast de kanske 
kämpar så hårt de kan. Därför är det vik-
tigt att elevråden visar när de faktiskt 
får igenom förslag som eleverna kommit 
med och att skolan värderar elevernas 
inflytande högt.” 

Mimmi Garpebring, ordförande sveriges elevråd – svea
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kap 10 • Inflytande är Ingen engångsföreteelse 

»
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»
Ayysha 15 år

Förra sommaren fick fem ungdomar 
ett annorlunda sommarjobb i Sandvi-
kens kommun. Deras uppgift var att 

”Det skulle vara en 
häftig känsla, att ha 
varit en av dem som 
gjort att det har 
blivit förbättringar 
i sand viken.”

ta fram förslag till förbättringar  
i kommunen utifrån sina egna  
åsikter och enkätsvar från andra 
unga. Ayysha är en av kommun-
utvecklarna. 

hur känns det att snart presentera 
resultatet för kommunledningen?

– Det är nervöst, jag har scen-
skräck! Men det känns också bra för 
jag är verkligen redo att presentera 
vad vi kommit fram till. Vi sommar-
jobbade i tre veckor med våra förslag. 
Nu ska vi äntligen visa rapporten för 
kommunen. Det känns annorlunda 
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mot att presentera något i skolan 
eftersom det här inte kommer att 
betygsättas. Det är ovant. Men det 
gör också att det känns lite lättare. 
Dessutom ska det bli kul att presen-
tera eftersom vi har jobbat väldigt 
seriöst med det här och jag har  
tränat mycket på presentationen.  

är det första gången rapporten  
presenteras?

– Vi har haft ett tidigare möte 
med politiker i en nämnd, men det 
blev inte alls bra. Vi blev bemötta på 
ett dåligt sätt och det kändes som att 

de tyckte att vi hittade på. Jag blev 
ganska nervös och hade inga ord 
för att svara. Det kändes som att de 
ställde frågor som de inte ville att vi 
skulle kunna svara på. Det gjorde 
mig lite ledsen och jag var inte alls 
nöjd efteråt. 

ändå vill du göra ett nytt försök?
– Ja, absolut! Dels är jag bättre 

förberedd idag, och om inte jag kan 
svara vet jag att det alltid är någon 
av de andra kommunutvecklarna 
som kan. Men vi har också gjort för-
hållningsregler som alla i mötet ska 
följa. Vi har pratat mycket om de här 
reglerna, de har blivit viktiga för oss. 
Så viktiga att vi bestämde oss för att 
skriva in dem i rapporten. Det borde 
vara självklarheter egentligen, det är 
inga konstiga saker utan handlar om 
att vi vill att vuxna ska lyssna, ta oss 
på allvar och att alla ska ha en trevlig 
attityd mot varandra.



95

»
kap 11 • intervju –  ay yscha

Det är dags för presentationen. Ayyshas 
kollega Ivet inleder. Hon ber alla del-
tagarna i mötet, nämndordförande, 
förvaltningschefer, kommundirektör, 
kommunstyrelsens ordförande och 
övriga kommunalråd, att följa de 
förhållningsregler som ungdomarna 
har arbetat fram och som handlar 
om jämlikhet, lyhördhet och med-
mänsklighet. De flesta nickar upp-
muntrande och instämmer. Så börjar 
kommun utvecklarna sin presentation 
där de under en timme går igenom 
utvecklingsområden för kommunen.      
   Ayysha pratar bland annat om 
trygghet, vilket hon illustrerar med 
en bild hon tagit kvällen innan på en 
gångväg bakom sjukhuset. Bilden är 
absolut kolsvart. Först hörs spridda 
fniss i rummet, men snart infinner 
sig allvaret.  
   Idéerna lämnas sedan över i form 
av stora inslagna paket till den per-
son som är ansvarig för frågorna. 
Störst pakethög samlas framför 
kommunstyrelsens ordförande och 
utbildningsförvaltningen. Efter en 
frågestund tackar ungdomarna för sig 
och pustar ut i ett konferensrum två 
trappor upp. 

hur känns det nu?
– Jag är jättenöjd och stolt! Det 

är häftigt att känna att det gick så 
bra när jag har tränat så mycket. 
Och jag tycker att politikerna och de 
andra tog emot det bra. Jag upplevde 
verkligen att de lyssnade. Det känns 
mycket bättre än efter förra presenta-
tionen. 

har ni haft inflytande nu?
– Ja, eller jag vet ju inte riktigt än 

hur mycket vi har kunnat påverka, 
men det känns som om det kommer 
att leda till något. Det var flera som 
sa att vår rapport var viktig. Jag hop-
pas att de tar den till sig och att de 
förstår att vi är seriösa. Men det är 
svårt att säga nu om vi har kunnat 
påverka på riktigt. Det får vi se. För 
att det ska vara inflytande på riktigt 
så krävs det att några av våra förslag 
verkligen genomförs – att det blir 
bättre belysning, fler aktiviteter eller 
någon annan av våra punkter. Det 
skulle vara en häftig känsla, att ha 
varit en av dem som gjort att det  
har blivit förbättringar. Min dröm-
förhoppning är ju att allt uppfylls!  
I så fall är jag säker på att Sandviken 
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”Vi har i vårt arbete med denna rapport märkt  
att det ibland kan vara svårt för vuxna att veta  
hur man ska bete sig i möte med unga. Kommun-
utvecklarna har därför tagit fram tre förhåll-
ningsregler som är bra att ha med sig.”

Jämlikhet – Vi har alla samma status och alla  
åsikter är lika mycket värda. Att bli tagen på 
allvar är en självklarhet.

Lyhördhet – Låt alla berätta det de önskar  
och lyssna på det som sägs.

Medmänsklighet – Alla ska ha en positiv  
och trevlig attityd gentemot varandra.

”VI är NU!” kommunutvecklarnas rapport Sandviken 2014
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»
kap 11 • intervju –  ay yscha

skulle bli mycket bättre, tryggare  
och kanske till och med känt för att 
ta hand om sina ungdomar. Men 
om ingen av punkterna genomförs 
skulle det kännas väldigt respektlöst. 
Om inget händer med våra förslag då 
måste vi göra något åt det, följa upp 
på något sätt. 

Men om de skulle förklara varför  
era förslag inte genomförts?

– Det är ju bra om de berättar hur 
de tänker kring förslagen, så att vi 
vet hur tidsplanen ser ut eller varför 
det inte händer något. Men om inget 
händer, då har vi ju inte fått påverka 
och då har det inte varit inflytande. 
Det viktigaste är nog ändå att det 
händer något. Sen kanske vissa saker 
tar väldigt lång tid, och då måste de 
såklart berätta det på något sätt.

Gillar du politik?
– Jag verkligen älskar politik!  

Jag är politiskt engagerad, och jag 
känner att jag påverkar genom det. 
Jag påverkar när jag pratar med folk, 
skriver insändare eller genom det 
här sommarjobbet. En insändare är 
viktigare än man kan tro, för politi-
ker läser ju tidningen. Och då känns 

det bra att de har läst vad jag skrivit. 
Men jag önskar att det fanns fler sätt 
att påverka. Jag sitter till exempel 
i elevrådet och tycker att politiker 
från kommunen borde komma och 
lyssna på oss. Och så borde det vara 
tydligare vad elevrådet egentligen får 
bestämma om, så att man vet.

hur skulle du vilja bli bemött av 
vuxna när du uttrycker dina åsikter?

– Det handlar egentligen mest 
om att de ska lyssna. Men också att 
vuxna verkligen ska ta till sig det 
unga säger. Då måste de samtidigt 
visa att de är intresserade, till exem-
pel genom att ställa frågor och vara 
nyfikna. Som våra förhållningsregler: 
jämlikhet, lyhördhet och medmänsk-
lighet.

TExT: TOVE KJELLANDER
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»

iNFlyTANDe På låTsAs

»  Manipulation, dekoration och deltagande 
utan tillräckliga förutsättningar kan i för

längningen leda till att barnet tappar tilltron till äkta 
delaktighet. Om barns förtroende missbrukas uppfylls 
inte barnkonventionens uppmaning att möta barn med 
respekt och värdighet. Hur kan falsk delaktighet se ut? 
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Den kanske mest kända beskrivningen 
av delaktighet skapades av psykologi-
professorn Roger Hart 1992. Hart 
beskriver inflytande som en stege  
med åtta pinnar där graden av delak-
tighet ökar ju högre upp man kom-
mer. Det mest intressanta med Harts 
stege är de tre nedersta pinnarna där 
han beskriver vad vuxna ibland kall-
lar för delaktighet eller inflytande, 
men som egentligen är skenbar 
delaktighet. 

Manipulation  
– nedersta trappsteget  
När vuxna får barn att säga det 
de vill att de ska säga och sedan 
låtsas att initiativet kommer 
från barnen handlar det om 
manipulation. Kanske ställs 
ledande frågor, ”Visst vill väl 
du att…”. Ett annat exempel 
kan vara när en kommun 
låter barn rita teckningar av 
sin favoritlekplats. Utan att 
barnet förstått hur teck-

8. Initierat av barn, delat med vuxna

7. Initierat och styrt av barn

6. Initierat av vuxna, delat med barn

5. Konsulterad och informerad

4. Anvisad, men informerad

3. Tokenism

2. Dekoration

1. Manipulation

ningarna ska användas och utan att någon återkoppling sker används dessa  
och presenteras som barnens förslag. Om man däremot återkopplar till barnen, 
för ett samtal om hur bilderna ska tolkas, och skapar ett antal riktlinjer för 
lekplatser baserat på förslagen är det inte längre manipulation.
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kap 12 • Inflytande på låtsas

»
Dekoration – andra trappsteget 
Dekoration är när barn används eller utnyttjas av vuxna för att något ska se bra 
ut. Ett exempel kan vara när barn får framträda på en konferens iklädda t-shirts 
med något budskap som de vuxna vill framföra. Barn finns där som ett trevligt 
inslag och inte för att verkligen bidra med sina synpunkter, men till skillnad 
från manipulation så låtsas inte vuxna att initiativet kommer från barnen. 

Tokenism – tredje trappsteget
Tokenism är när barn har tilldelats en röst, kanske som deltagare i en panel eller 
ett styrelsemöte, men de har inte getts tillräckliga förutsättningar att påverka 
ämnet eller frågeställningarna. Kanske används ett språkbruk med facktermer 
som gör att det blir svårt att förstå. Ibland förutsätts barnen representera andra 
ungdomar utan att de har fått möjlighet att rådgöra med dem som de antas 
representera. Men om barnen som deltar däremot får vara med och planera sin 
medverkan och känner sig bekväma i sammanhanget kan det i stället bli ett bra 
exempel på verkligt inflytande.

”Jag satt i en panel med bara vuxna en gång,  
det var supernervöst. Den första frågan jag fick 
var som en lång rad med ord jag aldrig hade hört 
förut. Hon bredvid mig fattade direkt att det var 
jobbigt och räddade mig, men jag kände mig så 
sjukt dum. Och jag vågade aldrig säga till han  
som ställde frågan.”

Flicka, 16 år 
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”Jag deltog en gång i en konferens som handlade 
om att öka barns och ungas inflytande. Märkligt 
nog deltog inte några barn eller ungdomar. Det 
var som att man var rädd att barnens deltagande 
skulle upplevas som endast symbolisk. För att 
inte riskera att göra fel avstod man helt. Jag tror 
att vi måste bli bättre på att vara generösa mot 
varandra och mot barnen, och inse att vi alla lär 
oss om detta. Sker det i verklig dialog med barnen 
borde det inte bli helt fel. Och blir det fel får vi 
göra annorlunda nästa gång.”

Vuxen i barnrättsorganisation

”Att folk skrattar åt en är vanligt. Och att folk 

ska nedvärdera en genom att säga till exempel 

’men va, visste du inte det’.” 

Flicka, 15 år

“Children are undoubtedly the most photographed 

and the least listened to members of society.”

Roger Hart, forskare 
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kap 12 • Inflytande på låtsas

»
Att våga försöka
Harts stege är ett trubbigt instrument för att mäta delaktighet, men den fung-
erar utmärkt som påminnelse om att arbetet med att möjliggöra inflytande kan 
gå väldigt fel. Barn som deltar i processer utan tillräckliga förberedelser eller 
uppföljning riskerar att tappa tilltron till deltagande. Och barnets rättigheter 
har dessutom kränkts. Det är vuxna som har ansvar för att deltagandet sker 
på ett bra sätt. Många processer flyttar sig mellan nivåer av inflytande över 
tid. En ny deadline kan göra att organisationen väljer att inte prata med barn, 
ny personal kan sakna de rätta kunskaperna och barnets förutsättningar kan 
ändras. Det är viktigt att under hela processen fortsätta reflektera kring hur 
inflytandet ser ut, också tillsammans med barnen. Det går inte heller alltid att 
direkt avgöra vad som är verklig delaktighet. Är barnen med från början och 
är nöjda med formen finns det ingen anledning att avstå från något som i ett 
annat sammanhang skulle kunna beskrivas som skenbart inflytande. Rädslan 
att göra fel får inte leda till att vuxna avstår från att ens försöka. Genom ett bra 
förhållningssätt med öppenhet och lyhördhet mellan vuxna och barn kan vi 
säkerställa att vi inte hamnar på stegens nedersta pinnar.

samtal och reflektion
• Har det hänt att du blivit involverad i något för syns skull?  
Hur upplevde du det? 
• Finns det erfarenheter från den egna verksamheten/organisationen då  
ungdomars inflytande endast varit symbolisk? Vad kan ni göra för att  
undvika att det blir på det sättet i framtiden? 
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”Personligen tycker jag att det 
är synd att vuxna inte tar barn 
på allvar, eller att de till och med 
saknar förtroende för oss. Jag har 
själv erfarenheter av att lärare, 
familj och familjevänner tror att 
man är totalt inkompetent bara 
för att man inte har åren inne. Att 
man bara är en omyndig ungdom 
full med pubertetshormoner som 
skapar en massa problem för  
samhället.” 

elma huskic, 16 år Plans ungdomsråd
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kap 12 • Inflytande på låtsas

»
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oM ciTATeN
Sid 5: ”Om barnen fick bestämma allt skulle det bli lite orättvist. Och om alla 
vuxna bestämmer allting då blir det också orättvist. Men om båda bestämmer  
lite då blir det inte orättvist.” 
Eli Ekström, 6 år, intervju av Lisa Ericson, 21 oktober 2014.  

Sid 6: ”För många ungdomar är maktlöshet en självklarhet. Att det finns vissa 
rum som de inte rör sig i och vissa samtal de inte deltar i, och att de begränsar sig 
själva. Men inte ens att de ifrågasätter det, utan de bara konstaterar att så är det! 
Den här bitterheten är värst när den slår över till passivitet. Därför har vi fått visa 
alternativ på hur man kan engagera sig.”
Nabila Abdul Fattah, socialpedagog och en av drivkrafterna bakom kampanjen 
”Alby är inte till salu”, intervju av Lisa Ericson, juni 2014.

Sid 18:”Unga har rätt mycket att säga men vi vågar ibland inte” 
Yasseniya, 18 år, Unga Örnars barnrättsforum, maj 2014.

Sid 19: ”Många vuxna bestämmer över mig. Mamma och pappa mest. Men  
alla fröknarna bestämmer också över mig. Och några andra vuxna, jättemånga. 
Men jag bestämmer över min kropp. Jag skriker STOPP!” 
Barn 4 år, intervju av Tove Kjellander, september 2014.

Sid 20: ”Barn är gjorda av ondska, korruption och tarvlighet. För att formas  
till goda medborgare behöver barn disciplin och bestraffning.” 
Thomas Hobbes, filosof 

»
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”Vuxna liksom bara inte lyssnar. De gör som de vill. För det är de som bestämmer 
på skolan. Och det är de som bestämmer hemma.” 
Eli Ekström, 6 år, intervju av Lisa Ericson, 21 oktober 2014.

Sid 22; ”Jag tycker att barn ska ha lika stort inflytande som alla andra. Fast om 
det berör barnen mycket som i en skolklass så tycker jag att barnen ska ha mer 
inflytande och bestämma mer än de vuxna. Fast vuxna då kan få kommentera  
och komma med förslag och så.”
Linus, 12 år, Unga Örnars barnrättsforum, maj 2014.

”Vi bemöter inte barnen med allvar därför att de har sina liv framför sig.” 
Janusz Korczak, pedagog och läkare. ”Barnets rätt till respekt”, Natur och  
kultur 1988. Först utgiven 1928.

”Ett argument som framförs för att barn ska få det bättre är att de då kommer  
att få det bättre som vuxna; bli friskare, klokare. Då gör man barndomen till  
en förberedelse för vuxenlivet. Nej, barn behöver inte bara framtidstro, barn  
behöver nutidstro.” 
Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare Region Skåne och kommissionär  
i Malmökommissionen, ur programmet Tendens P1, 15 april 2014.

Sid 32; ”När barnen möter en tillåtande attityd från de vuxna blir de inspirerade 
och tar ansvar för sina handlingar på ett påtagligt sätt.” 
Elisabeth Arnér, förskollärare och forskare, från ”Barns inflytande och delaktig-
het i förskolan – ett utvecklingsarbete i Örebro kommun”.

sid 33:
”I slutändan känns det som att vuxna tror att de vet vad unga vill, därför struntar 
de i att fråga oss.”
Amanda, 19 år, Unga Örnars barnrättsforum, maj 2014.
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Sid 35: ”Att följa barnen, att se dem växa med uppgifterna och ta plats är det 
häftigaste jag varit med om. Barnen som för ett år sedan tyckte allt var meningslöst 
sitter plötsligt och ringer kommunkontoret för att kräva att få framföra sina syn-
punkter.” 
Barnstrateg i svensk kommun, intervju av Tove Kjellander, barnrättsdagarna 2014.

”Många av dem som jobbar här har inte vuxit upp här, de vet inte hur det är att 
under sin barndom inte ha busskort för att kunna ta sig någonstans. Visst, de är 
schyssta och så, men det känns inte som att de kan förstå hur det är …” 
Pojke 15 år, ”Jag är bara 15år, men ibland känns det redan som att det är kört” 
– ungas röster om socialt utanförskap i Sverige. David Pålsson, UNICEF Sverige, 
2013.

”Respektera det som är just nu, varje timme och dag. Hur skall barnen kunna 
klara sig i morgon om vi inte tillåter dem ett medvetet och ansvarigt liv idag?”
Janusz Korczak, pedagog och läkare. ”Barnets rätt till respekt”, Natur och  
kultur 1988. Först utgiven 1928.

sid 36: ”När delaktighet och inflytande tolkas som individens rätt att bestämma 
uppkommer rädslan att barn ska styra och ställa och komma med orimliga krav 
som vuxna måste tillgodose.” 
Klara Dolk ”Bångstyriga barn – makt normer och delaktighet i förskolan”,  
Ordfront (2013)

Sid 37: ”På samma sätt som en man inte har samma tolkningsföreträde i feminist-
frågor, kan inte vuxna ha det i frågor som rör barn och unga.” 
Ebba Bergkvist, 15 år, ordförande Rädda barnens ungdomsförbund,  
lokalgrupp Stockholm. Intervju av Alexandra Wittgren, 16 juni 2014.  
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Sid 38: ”Jag har missat mycket i skolan och nu känns det som att det är kört. Det 
känns som att det är uppbyggt så, att chanserna ska bli mindre och mindre. Att 
dom som redan har det bra får det bättre, medan dom som har det sämre får det 
sämre. Vissa har en backup, har det bra hemma med saker och föräldrar som säger 
åt en att plugga. Jag är bara 15 år, men ibland känns det redan som att det är 
kört, jag har så mycket att ta igen…” 
Pojke 15 år, ”Jag är bara 15år, men ibland känns det redan som att det är kört” 
– ungas röster om socialt utanförskap i Sverige. David Pålsson, UNICEF Sverige, 
2013.

”När det kom till att inhämta barnets åsikter slog mig tanken både en och två 
gånger om barnet skulle ha något att säga om det här. Kanske var det svårt för 
henne att förstå? Men så fel jag hade. Informationen jag fick var kort men otroligt 
koncis och logisk. Förutom givande så var det en upplevelse att diskutera en så ’stor’ 
fråga med ett barn. Jag hade gärna suttit längre och ställt djupare frågor om jag 
hade haft tid.” 
Vuxen deltagare i forskningscirkel. ”Barnkonsekvensanalys – ett verktyg för 
underbyggt beslutsfattande eller omöjlig att genomföra?” Elizabeth Englundh, 
SKL 2013, från skl.se

Sid 51: ”Mamma har betalat för fotbollen så jag ska gå kvar där. Men sen får jag 
nog sluta, då ska jag leka vanligt istället. Till exempel spion.” 
Barn 4 år, intervju av Tove Kjellander, september 2014.

”För att påverka krävs det att man är så himla engagerad, och det finns inte tid  
till det. Det beror på samhällsstrukturerna, eftersom unga är i underläge och har 
mindre makt än vuxna måste vi jobba dubbelt så hårt för att bli respekterade.”
Ebba Bergkvist, 15 år, ordförande Rädda barnens ungdomsförbund, lokal-
grupp Stockholm. Intervju av Alexandra Wittgren, 16 juni 2014.  
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”Jag tror att min gode man hade förstått mig bättre om hon hade gått igenom 
samma sak som jag. Bara en person som varit med om något liknande kan sätta sig 
in i hur det är att inte få träffa sin familj eller att få avslag på sin asylansökan.”
Flicka 16 år,  ”Flykten slutar här – ett studiematerial om barn på flykt och om 
mottagandet i Sverige och EU.” Maria Ahlsten, 2013.

Sid 52: ”Jag vill ha sand i sandlådan på förskolan. Mjuk sand som går att gräva i. 
Vår sand är slut. Det vill jag säga till någon som har sand.” 
Barn 3 år, intervju av Tove Kjellander, september 2014.

Sid 53: ”När det är barnens önskedag får barnen bestämma allt. Det är roligt! 
Men svårt att komma på saker att bestämma, fast några kom på jättemånga saker.” 
Barn 4 år, intervju av Tove Kjellander, september 2014.

Sid 59: ”Jag bor i ett hus och en lägenhet, och jag får gå själv från mamma till 
pappa. Det är roligt att gå själv, med en egen väska. Jag får packa den själv om  
jag vill, men ibland vill jag inte och då är det skönt att pappa eller mamma 
bestämmer och packar.” 
Barn 7 år, intervju av Tove Kjellander, september 2014.

Sid 68: ”Det finns vuxna att tala med, men det behöver vara mer öppet och till-
gängligt. Barn ska inte behöva ta första steget, det kan kännas läskigt och man  
kan känna sig utpekad”. 
Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport 2013,  
från www.barnkonventionen.se

Sid 69: ”När min 9-åring hade kompisar hemma och de satt och åt ’mellis’ i vårt 
kök brukade jag passa på att göra något annat som behövde bli gjort. Nu har jag 
slutat med det. Det har blivit ett fantastiskt tillfälle att sitta ner och lyssna på 
deras samtal, prata med dem om stort och smått och vad som är viktigt i deras liv. 
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Ibland handlar det om stora viktiga frågor, men för det mesta om vardagligheter 
och småsaker. Om jag inte sitter där så går jag miste om det som rör sig i deras 
huvuden. Jag tycker att det är märkligt att jag inte självklart gjort så tidigare.” 
Mamma till 9-årig pojke, intervju av Tove Kjellander, 2014.

sid 70: ”Jag tycker att vuxna i skolan borde börja lyssna mer om det har hänt 
något, för oftast så lyssnar dom lite och sen lägger undan det. Eller vuxna 
överhuvudtaget borde bli mer sociala.”
Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport 2013,  
från www.barnkonventionen.se

Sid 71: ”Ni vuxna ska lyssna på barnen mera. Vi vet bättre än er om barnen  
och ni måste vara aktiva lyssnare. Barnen vill ha det bättre i skolan och hemma. 
Ni måste hjälpa oss.” 
Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport 2013,  
från www.barnkonventionen.se

Sid 72: ”Jag önskar att alla vuxna skulle prova på att verkligen lyssna på barn.  
Att ta sig tiden, sitta ner, inte en gång utan många, och anstränga sig för att förstå.” 
Ungdomsledare, barnrättsorganisation, intervju av Tove Kjellander, 2014.

”Jag tycker att hemma i vår kommun, i Gagnef då, kan vi nog säga till om rätt 
mycket. Plus att vi har den här sms-panelen. De kom ut till alla skolorna och sa 
’Nu har vi skaffat en sån här sms-panel’. Vi skulle få ett sms i veckan och då ställer 
politikerna en fråga till alla ungdomar som man får svara på och säga vad man 
tycker. Sen får man se resultatet efteråt. Det brukar hända saker sen så det är bra”. 
Linnea, 14 år, Smart Ungdom Barnreporterpodden:  
www.abfpod.se/pod/barnreporterpodden

”Det är de högljudda som lärarna lyssnar på, och dem som lärarna väljer för saker, 
de tysta har ingen kraft. Till exempel om det är ett aggressivt barn som kräver och 
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som får mycket uppmärksamhet men ett tyst barn kanske har samma problem. 
Ofta har pratiga barn en bättre relation med lärarna.” 
Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport 2013,  
från www.barnkonventionen.se

Sid 87: ”Oftast har fröken bestämt ganska mycket hur vi ska göra. Som exempel 
när vi gjorde lövtavlor så fick vi välja mellan att göra en fågel, räv, varg, lodjur 
eller fisk. Och då om man ville göra något annat av löven så sa fröken att ’nej, så 
får man inte göra’. Dom bestämmer vad man får göra och inte. Fast det är inte 
bara den grejen, det är flera stycken grejer där vuxna bestämmer. Jag tycker att vi 
skulle få bestämma vad vi ska göra ibland.” 
Eli Ekström, 6 år, intervju av Lisa Ericson, 21 oktober 2014.

Sid 89: ”Jag bor på ett ställe där en lekpark ska byggas om, men de vuxna  
bestämmer HELT hur det ska bli, och de ska inte ens vara där.” 
Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport 2013,  
från www.barnkonventionen.se

”Jag har hört att andra fick träffa en advokat innan sitt möte på Migrationsverket. 
Det fick inte jag. Ingen förklarade för mig hur asylprocessen fungerar. Nu är min 
intervju på Migrationsverket redan klar, så det enda jag kan göra är att vänta på 
deras beslut.” 
Flicka 17 år, ensamkommande från Afghanistan. ”Flykten slutar här – ett  
studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU.”  
Maria Ahlsten, 2013.

Sid 90: 
”Många gånger är den största utmaningen för elevråd att få förtroende, både från 
skolledning, lärare och elever. Elevrådet tas inte riktigt på allvar utan ses som ett 
alibi. Skolan ser inte alltid att de har en roll i att stötta upp elevernas organisering 
och då fungerar det inte så bra. Det gör i sin tur att eleverna tycker att elevrådet 
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ändå inte gör något, fast de kanske kämpar så hårt de kan. Därför är det viktigt 
att elevråden visar när de faktiskt får igenom förslag som eleverna kommit med  
och att skolan värderar elevernas inflytande högt.”
Mimmi Garpebring, ordförande Sveriges elevråd – Svea, intervju av Lisa Ericson, 
oktober 2014.

Sid 101: ”Jag satt i en panel med bara vuxna en gång, det var supernervöst.  
Den första frågan jag fick var som en lång rad med ord jag aldrig hade hört förut. 
Hon bredvid mig fattade direkt att det var jobbigt och räddade mig, men jag 
kände mig så sjukt dum. Och jag vågade aldrig säga till han som ställde frågan.” 
Flicka16 år, intervju av Tove Kjellander, Visby juli 2014.

Sid 102: ”Jag deltog en gång i en konferens som handlade om att öka barns och 
ungas inflytande. Märkligt nog deltog inte några barn eller ungdomar. Det var 
som att man var rädd att barnens deltagande skulle upplevas som endast symbolisk. 
För att inte riskera att göra fel avstod man helt. Jag tror att vi måste bli bättre 
på att vara generösa mot varandra och mot barnen, och inse att vi alla lär oss om 
detta. Sker det i verklig dialog med barnen borde det inte bli helt fel. Och blir det 
fel får vi göra annorlunda nästa gång.”
Vuxen i barnrättsorganisation, intervju av Tove Kjellander, 2014.

“Children are undoubtedly the most photographed and the least listened to  
members of society.”
Roger Hart, “Children’s Participation. From Tokenism to Citizenship.” 1992

”Att folk skrattar åt en är vanligt. Och att folk ska nedvärdera en genom att säga 
till exempel ’men va, visste du inte det’.” 
Ebba Bergkvist, 15 år, ordförande Rädda barnens ungdomsförbund, lokal-
grupp Stockholm. Intervju av Alexandra Wittgren, 16 juni 2014.  
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Sid 104: 
”Personligen tycker jag att det är synd att vuxna inte tar barn på allvar, eller att 
de till och med saknar förtroende för oss. Jag har själv erfarenheter av att lärare, 
familj och familjevänner tror att man är totalt inkompetent bara för att man inte 
har åren inne. Att man bara är en omyndig ungdom full med pubertetshormoner 
som skapar en massa problem för samhället.” 
Elma Huskic, 16 år, Plans ungdomsråd, ur tidningen Barnens Framtid, nr 3 2014.



116



117

läslisTA
Forskning och fakta om Barnkonventionen, barndom och rätten till inflytande
Konventionen om barnets rättigheter. Från www.regeringen.se och  
www.barnombudsmannen.se

Elisabeth Arnér, Barns inflytande och delaktighet i förskolan – ett utvecklings-
arbete i Örebro kommun. Från www.elisabetharner.se

Arnér & Tellgren, Barns syn på vuxna – att komma nära barns perspektiv.  
En intervjustudie genomförd med 6-åriga barn. Studentlitteratur (2006).

Cederborg & Warnling-Nerep, Barnrätt: En antologi. Norstedts juridik (2014).

Klara Dolk, Bångstyriga barn – makt normer och delaktighet i förskolan.  
Ordfront (2013).

Elizabeth Englundh, Barnets bästa i främsta rummet. Liber (2009).

Elizabeth Englundh, Barnkonsekvensanalys – ett verktyg för underbyggt  
besluts fattande eller omöjlig att genomföra? SKL (2013). Från www.skl.se

Lars H. Gustafsson, Förskolebarnets mänskliga rättigheter. Studentlitteratur (2011).

Lars H. Gustafsson, Växa – inte lyda. Norstedts (2010).

Roger Hart, Children’s Participation. From Tokenism to Citizenship. (1992).  

Sven Hartman, Barnets bästa – en antologi. Bilaga till SOU 1997:116. 

Janusz Korczak, Barnets rätt till respekt. Natur och kultur (1988).

Markström, Simonsson m fl., Barn, barndom och föräldraskap. Carlssons (2009).

Birgitta Quarsell, Barns perspektiv och mänskliga rättigheter: godhetsmaximering 
eller kunskapsbildning? Pedagogisk forskning i Sverige, årgång 8, nr1/2 (2003).

»



118

Harry Shier, Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations.  
Children & Society 15 (2001). Från www.harryshier.net där också andra 
böcker och artiklar av Harry Shier finns tillgängliga.

John Wall, Ethics in Light of Childhood. Georgetown University Press (2010).

Rapporter, metod och inspirationsmaterial
Nätverket för Barnkonventionens tilläggsrapport 2013.  
Från www.barnkonventionen.se

Maria Ahlsten, Flykten slutar här – ett studiematerial om barn på flykt  
och om mottagandet i Sverige och EU. Unicef (2013).

Child Rights Connect, globalt barnrättsnätverk som samordnar rapporteringen  
till FN. www.childrightsconnect.org

Maja Frankel, Vår förbannade rätt: en bok om ungas rättigheter.  
Atlas (Unicef ) (2004). 

Dönnerstad & Sanner, Håndbok for forandrere. Forandringsfabrikken (2006).

Gerdes & Fagerstrand, Barnets rätt. Sensus studieförbund (2012).

Petter Iwarsson, Samtal med barn och ungdomar – erfarenheter från arbetet  
på BRIS. Gothia (2007).

Cecilia Moore, En hjälp till dig som anar att barn far illa.  
Från Bris www.barnperspektivet.se/barnets-rattigheter/om-ett-barn-far-illa

Johan Strid, Påverkanstorg. Från konfrontation till dialog. (2003). 

David Pålsson,”Jag är bara 15 år, men ibland känns det redan som att det är kört”  
– Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige. UNICEF Sverige (2013).



119

Diskrimineringsgrunden ålder är inte i första hand avsedd för att gälla barn  
– en granskning av diskrimineringslagstiftningen och dess undantag gällande ålder. 
Rädda barnens Ungdomsförbund. 
Från www.rbuf.se/sites/default/files/dokument/rapport_amo.pdf

Barnreporterpodden, Unga Örnar. Från www.abfpod.se/pod/barnreporterpodden

Sensus metod- och materialbank. www.sensus.se

Samtal med barn och ungdomar – en studiehandledning.  
Framtagen i samarbete med Bris. Från www.sensus.se

Barn och ungas politiska villkor. Sveriges elevråd SVEA,  
Centrum mot rasism och Rädda Barnens Ungdomsförbund (2010).

Barnrättsakademins barnrättsspel med handledning.  
Från www.oru.se/barnrattsakademin/Ovrigt/Peace-and-Rights-4-kids/

Barnombudsmannens material från www.barnombudsmannen.se: 
Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter.  
(BI 2009:03). 
Unga direkt – en metod för att lyssna till barn. 
Att arbeta praktiskt med barnkonventionen – faktablad.
Barnkonsekvensanalyser – uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga.
Allmänna kommentarer till Barnkonventionen från Barnrättskommittén  
översatta till svenska

VI är NU! 2014, Kommunutvecklarnas rapport Sandviken (2014).

Din röst! Projekt av Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU).  
www.boiu.se/dinrost



120


