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Abstract 

In the light of the Convention on the Rights of the Child gaining legal status in Sweden this 

thesis examines the implementation of the convention on a municipal level, specifically the 

implementation of Article 12 and children’s right to participate in all matters affecting them. 

With this purpose objectives and means are examined and compared between two 

municipalities: the municipality of Uppsala and the municipality of Örebro. By creating a 

frame of analysis based on previous research and theory on children’s participation, a text 

analysis has been conducted on key municipal policy documents and a case study has been 

conducted of municipal channels for participation. In conclusion the implementation of 

Article 12 differs between the municipalities where the responsibility to realize children’s 

right to participate is a shared responsibility in Örebro municipality in comparison to Uppsala 

municipality where the responsibility lies with some departments. In Örebro municipality 

children’s participation is often defined as a right while it in Uppsala municipality often is 

defined as an instrument to reach other goals. The case study emphasizes the importance of 

critically examining who actually participates in initiatives for children’s participation, who 

has power over the agenda and with what effects. For the realization of children’s right to 

participate initiatives must be inclusive, important and with clear intentions and effects. 
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Introduktion och forskningsfråga 

Sverige är en av 195 stater som hittills ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter från 

år 1989. Med undertecknandet av denna har Sverige tillsammans med de andra 

konventionsstaterna åtagit sig att förbättra alla barns levnadsvillkor utifrån de universellt 

definierande rättigheterna barn har enligt barnkonventionen.1 I tjugofem år har arbetet med att 

förverkliga barns rättigheter pågått i Sverige och barnrättskommittén noterar i sina senaste 

slutsatser och rekommendationer från år 2015 det som gjorts för att erkänna och formalisera 

barnkonventionen i svensk lagstiftning. Dock uppmanar de också Sverige att vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att den nationella lagstiftningen fullt ut ska överensstämma med 

barnkonventionen.2 Detta skulle enligt bland annat UNICEF leda till att barnkonventionen 

implementeras bättre, det vill säga att den svenska staten på nationell och lokal nivå uppfyller 

sina tydliga rättsliga skyldigheter gentemot varje barn.3 Som svar på barnrättskommitténs 

upprepade kritik mot Sveriges implementering av barnkonventionen, har regeringen tillsatt en 

utredning som jobbar med att komma med ett förslag på hur barnkonventionen ska kunna bli 

svensk lag. Detta förslag väntas vara klart i februari 2016.4  

Efter 25 år med barnkonventionen verkar vi stå inför en förändring i arbetet med dess 

implementering, ett arbete som hittills varit bristande. En av flera utmaningar som identifieras 

i Sveriges femte periodiska rapport till barnrättskommittén är säkerställandet av 

barnkonventionens artikel 12, barnets rätt att komma till tals.5 Denna artikel är också känd 

som barnets rätt till delaktighet och håller enligt till exempel Bill Badham samman alla de 

andra rättigheterna. Detta eftersom att barn utan rätten till delaktighet hindras från att lägga 

anspråk på alla de andra rättigheterna de har.6 Artikel 12 behövs också för att barn och unga 

ska ges möjlighet att påverka beslut som rör dem samt utkräva ansvar, något som de annars 

inte har formellt rätt till i och med att vi i Sverige har en representativ demokrati för 

medborgare över 18 år.7 Gällande Sveriges implementering av artikel 12 har 

barnrättskommittén uttryckt en oro för att den inte fullt ut implementeras, även om de noterar 

att den numera är inkluderad i både socialtjänstlagen och skollagen.8  

Regeringen har det yttersta ansvaret för att främja och skydda alla barnkonventionens artiklar  

men även riksdagen, kommuner, landsting och statliga myndigheter har fullt ansvar inom sina 

ansvarsområden.9 Denna markering, vad gäller det allmännas ansvar, är sedan år 2011 en del 

av regeringsformen, vars första kapitels andra paragraf numera lyder: ”Det allmänna ska 

verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att 

barns rätt tas till vara”.10 Även om barns rättigheter faller under det allmännas ansvar har 

kommuner och landsting  ansvaret  för de flesta av verksamheterna som rör barns 

                                                 
1 FN:s konvention om barnets rättigheter 
2 United Nations Committee on the Rights of the Child, 2015 
3 UNICEF, 2014, s. 1-2 
4 Regeringen, 2015, Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) 
5 Socialdepartementet, 2012, par. 2 
6 Badham, 2004, s. 153; Heimer & Palme, under utgivning 
7 Barnombudsmannen, 2015b, s. 2 
8 United Nations Committee on the Rights of the Child, 2015, par. 19 
9 Regeringen, 2009, s. 8 
10 Socialdepartementet, 2012, par. 27; Regeringsformen (RF 1974:152), 1 kap. 2§ 
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levnadsvillkor och säkerställandet av deras rättigheter.11 Det är trots allt på den lokala nivån 

som många av de beslut som direkt påverkar barns och ungas vardag tas, allt från beslut om 

skolan till gatorna de går på, fritidsaktiviteter de får delta i och kulturen de har tillgång till. I 

syftet att utveckla arbetet för barnets rättigheter på den kommunala nivån finns sedan 2004 

Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. I partnerskapet ingår tjänstemän och 

förtroendevalda från tio kommuner som samverkar för implementeringen av 

barnkonventionen. Ett prioriterat område partnerskapet har är just barns och ungas 

inflytande.12  

Med avstamp från detta och i ljuset av att barnkonventionen förväntas bli lag, är det 

övergripande syftet med uppsatsen att undersöka hur kommuner arbetar strategiskt för att 

implementera barnkonventionen. Fokus ligger på artikel 12 och barnets rätt till delaktighet 

med utgångspunkt från att denna rättighet behövs om de andra rättigheterna i konventionen 

ska implementeras på ett effektivt sätt. I detta syfte ska en jämförande analys göras av två av 

partnerskapets medlemskommuner, Uppsala kommun och Örebro kommun, som genom sina 

medlemskap kan väntas ha liknande ambitioner gällande förverkligandet av barns rättigheter. 

Innan uppsatsskrivandets början vände jag mig till Uppsala kommuns avdelning för social 

hållbarhet och frågade dem vad de hade intresse av att veta. Kommunens arbete med 

barnkonventionen kom då upp som ett viktigt ämne från den politiska agendan eftersom de 

den senaste tiden har intensifierat arbetet med barnkonventionens implementering, som svar 

på dess framtida lagliga status. I Örebro kommun har barns rättigheter varit en uttalad 

prioritet i många år och kommunen är ett gott exempel som bland annat var med och startade 

partnerskapet.13 Det som kommer att analyseras och jämföras är mål i form av styrdokument 

och medel i form av kanaler för barns och ungas delaktighet och inflytande över kommunalt 

beslutsfattande. Genom en sådan analys vill jag kritiskt granska arbetet för att förverkliga 

barnkonventionen och identifiera förbättringsområden utifrån befintlig forskning om barns 

delaktighet. De forskningsfrågor som jag ställer är: 

– Hur söker kommuner att genom styrdokument och styrsignaler främja barns och ungas 

delaktighet?  

– På vilka sätt ges barn och unga möjlighet och förutsättningar att vara delaktiga i kommuners 

verksamhet? 

Uppsatsen kommer att mynna ut i en diskussion om den förändringspotential som finns 

utifrån kommunernas erfarenheter av arbetet med barnkonventionen samt en diskussion om 

de processer genom vilka barn exkluderas från möjligheter till delaktighet och inflytande. 

Eftersom barnkonventionens artiklar kan vara svåra att tolka har FN:s barnrättskommitté 

publicerat flera generella kommentarer där artiklar klargörs. Innan vi ger oss in i tidigare 

forskning om barns och ungas delaktighet följer nedan ett klargörande av barnkonventionen 

och dess tolvte artikels innebörd. 

                                                 
11 Regeringen, 2009, s. 16 
12 Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken, 2014 
13 Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken, 2015b, Om oss; Barnrättsakademin, 2013, Bakgrund 
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Barnkonventionen och artikel 12 

Barnkonventionen består av 54 artiklar av vilka 13 artiklar handlar om arbetet med 

barnkonventionen och 41 artiklar fastslår de medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheterna barn har.14 Ett barn är enligt barnkonventionens första artikel varje 

människa under 18 år.15 Av de 41 sakartiklarna har FN:s barnrättskommitté identifierat fyra 

generella principer, nyckelartiklar, som har betydelse för förståelsen och implementeringen av 

de övriga sakartiklarna. Bland nyckelartiklarna finns artikel 12 tillsammans med artikel 2 som 

handlar om ickediskriminering, artikel 3 paragraf 1 som fastställer att barnets bästa ska 

komma i främsta rummet och artikel 6 som betonar barns inneboende rätt till liv, överlevnad 

och utveckling.16 Enligt artikel 12 ska konventionsstaterna tillförsäkra ”det barn som är i 

stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.17 För 

detta ändamål och enligt den andra paragrafen ska dessutom ”barnet särskilt beredas 

möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett 

sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 

administrativa förfaranden som rör barnet”.18 

Barnets rätt att höras och bli taget på allvar är grundläggande för och ska tas hänsyn till i 

tolkningen av alla de andra rättigheterna i barnkonventionen. Ofta används begreppet 

delaktighet, även om det inte finns med i själva artikeln, för att betona att denna rättighet 

innebär en pågående process av informationsspridning och dialog som präglas av ömsesidig 

respekt mellan barn och vuxna.19 Artikel 12 ska som de andra artiklarna implementeras utan 

att diskriminera, men ålder och mognad ska enligt den första paragrafen tas i beaktande när 

barnets åsikter tillskrivs värde.20 När ett barn är kapabelt att bilda egna åsikter är inte 

åldersbestämt och ska heller inte enligt barnrättskommittén ses som en begränsning. Snarare 

ställer detta krav på att barnets kapacitet att forma en egen åsikt ska utvärderas.21 Barnets åsikt 

måste bedömas från fall till fall eftersom information, erfarenheter, miljö, sociala och 

kulturella förväntningar och annat bidrar till barnets utveckling.22 Eftersom barn kan erbjuda 

relevanta perspektiv och erfarenheter måste deras åsikter beaktas när beslut tas, i utvecklandet 

av policyer i förberedandet av lagförslag liksom i utvärdering.23 Konventionsstaterna är under 

strikt tvång att vidta alla lämpliga åtgärder för att denna rättighet ska implementeras.24 I detta 

ingår också att barn ska uppmuntras till att uttrycka sig fritt och ges en miljö som underlättar 

deras utövande av denna rättighet.25 För att kunna uttrycka sina åsikter fritt krävs till exempel 

barnets rätt till information och att barnet är informerat om möjliga val och beslut som kan tas 

                                                 
14 Barnombudsmannen, 2015a, Barnkonventionen 
15 FN:s konvention om barnets rättigheter, art. 1 
16 United Nations Committee on the Rights of the Child, 2003, par. 12 
17 FN:s konvention om barnets rättigheter, art. 12 par. 1 
18 Ibid., art. 12 par. 2 
19 United Nations Committee on the Rights of the Child, 2009, par. 2-3 
20 Ibid., par. 10 
21 Ibid., par. 20-21 
22 Ibid., par. 29 
23 Ibid., par. 12 
24 Ibid., par. 19 
25 Ibid., par. 11 
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och vad konsekvensen av dessa kan bli.26 Alla processer där ett barn eller en grupp barn hörs 

och deltar måste enligt barnrättskommittén bland annat vara transparanta och informativa, 

frivilliga, respektfulla, relevanta, inkluderande och dubbelriktade. Med dubbelriktade menas 

att barnet ska informeras om hur dess åsikter har tolkats och använts.27 Nedan följer en 

genomgång av tidigare forskning om delaktighet vilket kommer att ligga till grund för den 

analysram som sedan kommer att användas. 

Teori och tidigare forskning om barns delaktighet 

Delaktighet och inflytande 
Sherry Arnstein definierar delaktighet i form av makt i sin kända och välciterade artikel A 

Ladder Of Citizen Participation. Medborgardelaktighet innebär enligt hennes definition en 

maktomfördelning som inkluderar de exkluderade i politiska och ekonomiska processer, alltså 

en inkludering som leder till omfördelning av fördelar. Delaktighet utan omfördelning av 

makt är enligt Arnstein en tom process. För att nyansera och kritiskt granska begreppet 

delaktighet skapade Arnstein en delaktighetsstege bestående av åtta steg eller grader av 

delaktighet, indelade i tre övergripande kategorier: icke-delaktighet, symboliska åtgärder och 

medborgarmakt. Den första kategorin innebär deltagande utan maktomfördelning, den andra 

kategorin innebär delaktighet utan inflytande och den tredje kategorin innebär olika grader av 

medborgarmakt och makt att fatta beslut. Även om en sådan kategorisering av delaktighet är 

en förenkling hjälper den oss att ifrågasätta vilken faktisk makt medborgare ges i 

delaktighetens namn.28 

Inspirerad av Arnsteins delaktighetsstege gjorde Roger Hart en egen version för att användas i 

kritiska diskussioner om barns delaktighet. Hart definierar delaktighet som en process av delat 

beslutsfattande och hans delaktighetsstege är indelad i två kategorier: icke-delaktighet och 

delaktighet. I kategorin icke-delaktighet och stegens första steg ingår manipulering, 

dekoration och symboliska åtgärder. Manipulering inträffar när barn inte är informerade och 

utan återkoppling konsulteras av vuxna. Dekoration innebär att barn används för att nå ett 

visst mål utan att vara informerade, till exempel genom att kläs i tröjor med budskap de inte 

själva väljer. Symboliska åtgärder innebär att barn inte är informerade men att de ges en röst i 

frågor som redan är bestämda av vuxna.29 Det de tre lägsta stegen har gemensamt är att barn 

inte är informerade om det de deltar i eller uttrycker en åsikt om. För att initiativ för barns 

delaktighet ska tillhöra den övre delen av stegen måste barnen förstå intentionen bakom 

initiativet, det vill säga veta vem som beslutade om att inkludera dem och varför. Deras 

delaktighet måste också vara frivillig och meningsfull. Delaktighetsstegens fjärde steg och det 

första i kategorin delaktighet innebär att barn på vuxnas beslut inkluderas och informeras om 

frågor. Det femte steget innebär att barnen är informerade och fungerar som konsulter för 

vuxna i projekt som vuxna själva har designat och styr. Det sjätte steget innebär att projekt 

initieras av vuxna men att beslutsfattandet är delat mellan vuxna och barn. Det sjunde steget 

innebär att barn initierar och styr projekt och det åttonde steget innebär att barn initierar 

                                                 
26 United Nations Committee on the Rights of the Child, 2009, par. 25 
27 Ibid., par. 134 
28 Arnstein, 1969 
29 Hart, 1992, s. 5, 8-10 
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projekt men tar beslut tillsammans med vuxna.30 Det åttonde steget klassificeras som högre 

delaktighet eftersom Hart anser att den högsta möjliga nivån av medborgarskap innebär en 

förståelse för att det ibland är nödvändigt att bjuda in andra till att vara delaktiga, eftersom 

andra kanske också påverkas av de beslut som fattas.31 Gerison Lansdown har en liknande  

kategorisering av barns delaktighet men där den högsta graden av delaktighet innebär att barn 

själva får bestämma och driva initiativ från start till beslut (child-led participation).32  

Att både Arnstein och Hart illustrerar grader av delaktighet som en stege kan få det att verka 

som att det högsta steget är det bästa, men detta steg är inte alltid uppnåeligt eller önskvärt. 

Hart uppmärksammar själv denna kritik och menar att olika barn vid olika tillfällen föredrar 

och är kapabla till att vara delaktiga i olika grad. Istället för att alla initiativ för barns 

delaktighet ska befinna sig högst upp på stegen menar Hart att alla initiativ ska designas på ett 

sätt som maximerar barns möjligheter att delta efter sina förmågor.33 Delaktighet är med 

andra ord ett nyanserat begrepp och bakom alla grader av delaktighet kan vi också ana olika 

syften. Symboliska åtgärder kan till exempel användas i syftet att legitimera vuxnas 

beslutsfattande, konsultation kan användas i syftet att informera beslut och när barn får 

bestämma över formen på initiativ kan syftet vara att ge dem reell makt. 

Barns och ungas delaktighet 
I sin handbok om barns och ungas delaktighet skriver Nigel Thomas och Berry Percy-Smith 

att vi inte kan förlita oss på att vuxna ska ta barns åsikter i beaktande. För att barn ska vara 

delaktiga krävs det att de får formulera sina egna värderingar, perspektiv, erfarenheter och 

visioner för framtiden. Barn måste få agera och när det är nödvändigt måste de få ifrågasätta 

de som har makten över deras liv.34 Snarare än att vara aktörer har dock barn länge haft rollen 

som socialiseringsobjekt.35 När barn väl inkluderas i politiska processer menar Joachim Theis 

att de ofta ses som bärare av information snarare än som medborgare eller politiska aktörer 

med rättigheter att upprätthålla och intressen att försvara.36 Lansdown tar det ett steg längre 

och menar att initiativ som ger plats för barns åsikter är viktiga men inte tillräckliga. Det är 

inte bara barns roll i dessa projekt som är bristande utan de engagerar oftast relativt få barn 

samtidigt som det exkluderar yngre barn. Dessutom baseras möjligheten att få delta ofta på 

tillåtelse från vuxna i nyckelpositioner, till exempel förtroendevalda, tjänstemän, rektorer och 

föräldrar. Om barns delaktighet ska vara hållbart och meningsfullt anser Lansdown att barn 

behöver mer makt att påverka sina liv till exempel genom klagomålsmekanismer, systematisk 

tillgång till information om rättigheter i till exempel skolan, att vuxna medvetandegörs om 

barns rättigheter, mekanismer för barns inflytande i offentliga beslut på alla nivåer och 

mekanismer för överklagande och revision av beslut.37 

                                                 
30 Hart, 1992, s. 11-15 
31 Hart, 2008, s. 24 
32 Lansdown, 2010, s. 20-21 
33 Hart, 1992, s. 11 
34 Thomas & Percy-Smith, 2010b, s. 3 
35 Ibid., s. 1 
36 Theis, 2010, s. 350 
37 Lansdown, 2010, s. 13-14 
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Det finns enligt Thomas en paradox vad gäller barns delaktighet. Å ena sidan är formerna för 

barns delaktighet bristande då de i den politiska sfären ofta efterliknar former för vuxnas 

delaktighet samtidigt som de i och med att barn inte har rösträtt inte är en del av den riktiga 

politiken. Å andra sidan existerar många andra former för delaktighet i det civila samhället 

som engagerar och involverar barn och unga men som inte på ett klart sätt hör hemma i den 

riktiga politiken. Alltså innebär de delaktighet men små möjligheter till inflytande.38 Det 

verkar med andra ord finnas en barriär mellan barn och unga och deras rätt att påverka beslut 

som rör dem. Initiativ för barns delaktighet i politiken tenderar också att handla om enstaka 

tillfällen och konsultation vilket enligt Theis gör lite för att inkludera barn och unga i viktiga 

beslut. I inkluderingen av barn och unga i politiska processer är det viktigt att bygga 

permanenta mekanismer för barns och ungas inflytande i offentliga beslut.39 Lansdown 

reflekterar kring det faktum av vi har ett ständigt flöde av barn som behöver inkluderas. En 

kvinna kan till exempel förespråka kvinnors rättigheter under hela sitt liv medan ett barn 

endast kan förespråka barns rättigheter under sin begränsade tid som just barn. Detta mönster 

ställer i sin tur höga krav på att initiativ för barns delaktighet ska vara långsiktigt hållbara.40 

Kanaler för delaktighet måste vara anpassade för att barn på ett enkelt sätt kan inkluderas och 

för att de växer upp och går vidare.41 Att åstadkomma en sådan strukturell förändring är dock 

svårare i syftet att inkludera barn än till exempel kvinnor eftersom vuxna lättare kan 

organisera sig själva på gräsrotsnivå och bilda egna nätverk.42 

Barn agerar inom vuxenritade ramar där delaktighet av många fortfarande betraktas som en 

vuxen aktivitet. Enligt Hugh Matthews et al. kan detta bero på tre saker: att det finns en 

diskurs som ifrågasätter lämpligheten i att engagera barn politiskt, att det finns tveksamheter 

kring barns kompetens och att även om det finns en tro på principen om barns delaktighet 

finns en osäkerhet kring vilken form detta ska ta och vad det kommer att ge för resultat.43 

Samtidigt finns det bland många idag en övertygelse om att inkluderingen av barns åsikter i 

beslut som tas innebär att besluten i sig blir bättre, mer informerade och att det innebär 

fördelar för barn. Bland annat Thomas och Percy-Smith menar att delaktighet i en tidig ålder 

leder till utveckling och ger barn möjlighet att mogna genom att få ansvar, lära sig att ta bra 

beslut samt interagera och lyssna till olika åsikter.44 Renate Kränzl-Nagl och Ulrike Zartler 

ser att den ökade prioriteringen av barn och unga som grupp i politiska dagordningar över 

Europa dock tenderar att fokusera på det inkludering tillför barn och unga snarare än vad barn 

och unga kan tillföra om de inkluderas.45 Det finns en tendens att se barn som blivande vuxna 

där fokus läggs på deras utveckling och framtida färdigheter. Ett sådant fokus på barnens 

framtid sker enligt Hugh Matthews och Melanie Limb på bekostnad av barnens nutid och kan 

resultera i att barn framstår som ofullkomliga vuxna samt ett ifrågasättande av deras kapacitet 

att vara delaktiga.46 Synen på barns delaktighet skiljer sig alltså mellan de som betraktar 

                                                 
38 Thomas, 2007, s. 207 
39 Theis, 2010, s. 350 
40 Lansdown, 2010, s. 17 
41 Matthews, 2001, s. 315 
42 Lansdown, 2010, s. 17 
43 Matthews et al., 1998, s. 136-137 
44 Thomas & Percy-Smith, 2010a, s. 360-361 
45 Kränzl-Nagl & Zartler, 2010, s. 164 
46 Matthews & Limb, 1998, s. 67 
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delaktighet som en strategi för att lära och de som betraktar delaktighet som en möjlighet att 

omdefiniera de strukturer där barn och unga ingår.47 I en diskussion om kanaler för barns 

delaktighet måste vi därför ställa oss frågan: delaktighet med vilket mål? Om målet är att ge 

barn och unga en möjlighet att påverka sina liv och beslut som rör dem idag för att de har 

rätten och kapaciteten, kan resultatet bli att strukturer där barn och unga ingår omdefinieras 

och anpassas till dem, förutsatt att de ges makt. Om målet är barns och ungas utveckling och 

framtid kan det leda till ett upprätthållande av vuxnas makt där barn och unga lär sig att som 

vuxna ta sin plats i existerande maktstrukturer. Vi kan också tänka oss ett tredje svar, att målet 

är legitimering av vuxnas beslut och social kontroll, vilket vi återkommer till nedan. 

Syftet och kontexten för delaktighet påverkas av politiska diskurser.48 Policydirektiv om att 

främja barns och ungas delaktighet i den offentliga sektorn har i bland annat Storbritannien 

ofta lett till uppstartandet av ungdomsråd.49 Ungdomsråd är en av de vanligaste kanalerna som 

etableras för ungas, det vill säga äldre barns, delaktighet i beslut som rör dem på en lokal 

nivå. Ungdomsråd kommer därför att vara i fokus eftersom studier om dem kan lära oss 

mycket om hur vi kan främja delaktighet men också hur vi undviker att främja icke-

delaktighet bland unga. 

Ungdomsråd 
Kännetecknande för ungdomsråd/ungdomsforum är att de fungera som utskott för etablerade 

former för beslutstagande och samlar unga för att ge dem en möjlighet att göra sina röster 

hörda.50 Genom ungdomsråd uppmuntras unga till att vara aktiva i beslut som tas och ges 

möjlighet till inflytande.51 Efter uppbyggnad och funktion har Matthews identifierat sex 

huvudtyper av ungdomsråd i Storbritannien. Ungdomsråd kan agera på uppdrag och bidra till 

pågående beslutsfattande (feeder organizations), de kan agera parallellt med och efterlikna 

existerande former för vuxnas delaktighet (shadow organizations) och de kan ha ett starkt 

lokalt fokus samt sträva efter att förbättra den lokala miljön genom ökad resurstilldelning 

(consultative organizations). Dessa kan i sin tur vara sakfrågespecifika med viljan att 

engagera unga i specifika pågående frågor från den politiska agendan, gruppspecifika eller ha 

ett fokus på lokalsamhället.52 Ungdomsråd skiljer sig i form framförallt i hur medlemmar till 

dem väljs och vem som sätter agendan. Formen för ett ungdomsråd samt vilka resurser som 

finns tillgängliga för det avgör i sin tur den påverkan det kan ha i form av inflytande och 

personlig utveckling.53 

Deltagare 

Deltagare i ungdomsråd kan vara framröstade av jämnåriga, självutvalda eller valda av vuxna. 

I Brian McGinleys och Ann Grieves analys av ungdomsråd i Skottland visade det sig att de 

unga medlemmarna i råden många gånger var handplockade av vuxna som ansåg dem 

                                                 
47 Matthews et al., 1998, s. 143 
48 McGinley & Grieve, 2010, s. 255 
49 Matthews, 2001, s. 300 
50 Matthews et al., 1998, s. 140; McGinley & Grieve, 2010, s. 254 
51 Middleton, 2006, s. 181 
52 Matthews, 2001, 301-307 
53 Middleton, 2006, s. 184 
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intressanta. Utifrån sitt resultat kunde de identifiera två kategorier av icke-deltagare: de som 

var engagerade på andra sätt men inte valdes ut av vuxna och de som inte kände till kanaler 

för delaktighet, till exempel för att de inte var engagerade i ungdomsorganisationer. Ett stort 

antal unga, ofta de redan socialt exkluderade och missgynnade, nekades alltså möjligheter till 

delaktighet på grund av denna form av medlemsurval.54 Ett sådant urval av vem som ska ingå 

i ett ungdomsråd kan leda till att de som kanske skulle gynnas bäst av en sådan kanal nekas 

möjligheten till delaktighet och de som redan är delaktiga på andra sätt bekräftas och ges mer 

inflytande.55 Detta kan i sin tur legitimera vissa barn som mer kapabla än andra. Om deltagare 

väljs av vuxna är det därför viktigt att ifrågasätta vem som faktiskt väljs och varför.  

I Michael Wyness analys av ungdomsråd i Storbritannien görs en jämförelse mellan en 

representativ modell för delaktighet där rådsmedlemmar röstas fram och en deliberativ modell 

för delaktighet med självurval. Den representativa modellen innebär att barns intressen 

representeras av andra barn som ges makt genom framröstning och har en hierarkisk relation 

till sina väljare. Även om de framröstade medlemmarna och deras väljare får en annan 

maktrelation innebär val som princip att representanterna kan hållas ansvariga inför sina 

väljare.56 Lansdown menar dock att det finns en stor risk för att existerande maktstrukturer 

återskapas och att de barn som väljs ut blir lika skyddade från andra barns ansvarsutkrävande 

som andra personer i maktpositioner.57 Att välja representanter genom röstning är en modell 

för delaktighet som är välanvänd och har legitimitet bland vuxna men liksom formerna för 

vuxnas delaktighet tenderar representationen också att vara bristande. Wyness drar slutsatsen 

att denna typ av medlemsurval kan ha en tystande effekt på redan marginaliserade grupper av 

ungdomar eftersom de som ställer upp i val tenderar att vara de redan välartikulerade, 

självsäkra barnen från akademiska bakgrunder.58  

Ett av ungdomsråden i Wyness analys skilde sig från de andra i och med att ungdomarna i det 

aktivt tog avstånd från representativitet genom röstning vilket ansågs leda till elitism och 

byråkrati. Rådets mål vara att representera stadens mångfald av unga vilket bäst ansågs 

uppnås genom självurval. Detta ledde dock också till elitism eftersom medlemmarna bestod 

av unga som antingen uppmuntrats till att delta av sina vänner eller som var medlemmar i 

olika ungdomsorganisationer och såg rådet som ett sätt att öka sitt inflytande.59 En deliberativ 

modell ledde till att medlemmar valdes av andra medlemmar utan någon klar koppling till 

dem de ansåg sig representera och att band knöts mellan jämnåriga med liknande attityder och 

engagemang.60 

Barn är inte en homogen grupp och återkommande i forskning om ungdomsråd och barns 

delaktighet är frågan om representativitet. Eftersom kanaler för delaktighet endast ger plats åt 

en liten grupp unga finns en tanke om att dessa ska agera som representanter för alla andra 

unga. Enligt McGinley och Grieve innebär delaktighet inkludering, aktivt medborgarskap och 

                                                 
54 McGinley & Grieve, 2010, s. 255-256 
55 Ibid., s. 258 
56 Wyness, 2009, s. 541-542 
57 Lansdown, 2010, s. 17 
58 Wyness, 2009, s. 549 
59 Ibid., s. 546-549 
60 Ibid., s. 550 
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ett löfte om att förebygga det demokratiska underskottet bland unga.61 Om det inte ska uppstå 

anklagelser om elitism måste gruppen deltagare enligt Matthews och Limb visa på en 

variation vad gäller kön, klass, etnicitet och förmågor. Anledningen är att elitistisk delaktighet 

resulterar i förespråkandet av högljudda, självsäkra och välartikulerade barns intressen på 

bekostnad av andra barn eftersom vuxnas beslutstagande legitimeras av dessa barns 

delaktighet utan att den tysta majoriteten får göra sig hörd. Detta i sin tur kan öka 

marginaliseringen.62 Behovet av representativitet kan komma från ett antagande om att de 

som inte får göra sig hörda har andra intressen och åsikter än de som får det och därför bäst 

representeras av någon från den egna gruppen. Barn liksom vuxna tillhör dock många olika 

grupper samtidigt och beroende på de erfarenheter och uppfattningar de har kan de uppleva 

olika problem och vilja påverka olika frågor. Strävandet efter att olika grupper av barn ska 

representeras kan också handla om symbolisk representation, att ju fler som känner igen sig 

bland de som ingår i ett ungdomsråd desto fler kommer att känna att de kan bli medlemmar 

själva och desto mer legitimeras det ungdomsrådet bland alla unga. 

Agendasättare 

Agendasättande är mycket viktigt när det gäller delaktighet. Hur frågor identifieras och 

diskuteras har betydelse för vilken roll unga har i beslut som tas, om det som beslutas om är 

frågor de unga tycker är viktiga eller om det de tycker är viktigt tystas eller förvrängs av 

vuxna som agerar i deras intressen.63 McGinley och Grieves drar dock slutsatsen att 

ungdomsråd innebär begränsade möjligheter att påverka beslut. Istället för att uppmuntra de 

unga att driva sina egna agendor tenderar de att innebära konsultation snarare än ett 

ifrågasättande av vuxnas agenda.64 Om en grupp unga samlas för konsultation kommer det de 

själva tycker är viktigt inte att framkomma, snarare deras åsikter om vad vuxna tycker är 

viktigt. Dock är vuxna beslutsfattare i en mycket bättre position att föra ungas intressen vidare 

till den politiska agendan än de unga själva.65 Om makten över agendan ligger i deltagarnas 

händer behövs inflytande om deras agenda ska bli en del av och påverka den politiska 

agendan. 

Påverkan 

Nyttan av delaktighet värderas ofta efter den påverkan det har och ungas delaktighet är inget 

undantag.66 En oklar form och avsaknaden av metoder för att övervaka processen och 

utvärdera påverkan har en negativ effekt på den nytta ett ungdomsråd bedöms ha.67 Vi måste 

kunna mäta det faktiska inflytandet, kvaliteten och påverkan av ungas deltagande. Om vi inte 

kan mäta detta kan vi heller inte enligt Lansdown kritiskt granska det som gjorts för 

delaktighet.68 

                                                 
61 McGinley & Grieve, 2010, s. 255 
62 Matthews & Limb, 1998, s. 75 
63 Matthews, 2001, s. 311 
64 McGinley & Grieve, 2010, s. 258-260 
65 Wyness, 2009, s. 540 
66 Matthews & Limb, 1998, s. 76 
67 Ibid., s. 72 
68 Lansdown, 2010, s. 20 



 

12 

Fördelar med initiativ för ungas delaktighet kan enligt Hart delas in i två kategorier: 

förbättringar i samhället och individuell utveckling.69 För att till exempel ett ungdomsråd ska 

kunna bidra till förbättringar i samhället krävs inflytande över beslut. Inflytande påverkas 

negativt om de unga som bjuds in till att uttrycka sina åsikter inte tas på allvar, inte är 

tillräckligt många för att dessa ska få tyngd och inte har ett tillräckligt stöd från vuxna.70 Ett 

av resultaten av Matthews studie av ungdomsråd i Storbritannien är att bristande syfte och 

otydliga mål för deltagande snabbt leder till en känsla av maktlöshet bland deltagarna.71 Det 

ungdomsrådet i studien som hade tydliga riktlinjer för handling och vars påverkan var 

märkbar hade också de ungdomarna som kände att deras åsikter hade betydelse.72 Kanaler för 

ungas delaktighet kräver dialog för att försäkra att resultatet av deras delaktighet är 

meningsfullt. Om inte deltagarna kan vara säkra på att deras åsikter kommer att respekteras 

och tas på allvar kommer de börja betrakta delaktighetsprocessen som ineffektiv och tappa sitt 

engagemang. Detta i sin tur kan påverka deras tro på demokratiska processer även som 

vuxna.73 Återkommande bland de som studerat ungas delaktighet är att bristande 

delaktighetsmekanismer tränar unga i icke-delaktighet.74 

Ungdomsråd påverkar ungas liv men enligt McGinley och Grieve främst på sätt som inte 

ifrågasätter vuxnas makt eller agendor.75 Flera studier bekräftar personliga effekter som ökat 

självförtroende, ökat intresse för sin omgivning, nya kontakter och ökad motivation.76 

Deltagande i ungdomsråd kan dessutom leda till deltagande i andra organiserade aktiviteter 

och kan uppmärksamma de unga på vilka kanaler som finns tillgängliga för deras åsikter.77 

Detta bygger dock på antagandet att de som deltar inte redan är aktiva i andra organisationer 

och inte redan känner till andra kanaler för delaktighet.  

Analysram 
Utifrån forskning om barns och ungas delaktighet har jag identifierat fyra problem eller 

kritiska punkter som särskilt viktiga: målet, vem som deltar, vem som sätter agendan och med 

vilken påverkan. Varav de tre sistnämnda punkterna också skulle kunna gå under rubriken 

medel. För att förstå hur kommuner genom styrdokument och styrsignaler främjar barns och 

ungas delaktighet måste vi fråga oss vilket mål de strävar efter att uppnå och varför. Målet 

med att ge barn och unga en möjlighet att påverka sina liv och de beslut som rör dem idag har 

jag i analysinstrumentet nedan översatt till delaktighet som rättighet. Delaktighet som 

rättighet innebär att barn och unga ges möjligheten till delaktighet för att det har ett 

egenvärde. Delaktighet kan även användas för att uppnå andra mål som till exempel barns och 

ungas utveckling och framtid eller legitimering av vuxnas beslutstagande. Detta har i 

analysinstrumentet översatts till delaktighet som instrument. Dessa två olika sätt att förstå 

delaktighet kan i sin tur påverka vilka medel som används. En stor skillnad mellan 

                                                 
69 Hart, 1992, s. 34 
70 Middleton, 2006, s. 183-186 
71 Matthews, 2001, s. 308 
72 Ibid., s. 313 
73 Matthews & Limb, 1998, s. 76 
74 Se t.ex. Matthews et al., 1998, s. 140 
75 McGinley & Grieve, 2010, s. 257 
76 Se t.ex. McGinley & Grieve, 2010, s. 257 
77 McGinley & Grieve, 2010, s. 257 
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kategorierna är att delaktighet definierat som ett instrument egentligen bara går att göra 

anspråk på med hänvisning till andra mål som med delaktighet kan uppnås. Om målet är 

något annat än delaktighet kan också medlet vara något annat, till skillnad från den 

oersättlighet delaktighet definierat som en rättighet innebär. Om vi till exempel kan visa på att 

den upplevda tryggheten har ökat kanske det inte längre finns samma behov av att förbättra 

den upplevda delaktigheten, särskilt inte om det finns ett samband mellan trygghet och andra 

faktorer än delaktighet. Dock har delaktighet som instrument fokus på delaktighetens positiva 

effekter och skulle på så sätt kunna verka mer drivande än delaktighet definierat som en 

rättighet. 

Forskningsfrågan om hur barn och unga ges möjlighet och förutsättningar att vara delaktiga i 

kommuners verksamhet måste förstås utifrån medel och hur kanaler för delaktighet ser ut vad 

gäller deltagare, agendasättare och påverkan. Dessa tre punkter sammanfattas i 

analysinstrumentet nedan. Frågan om deltagare har att göra med målgrupp, vem som deltar 

och om de gör det valda av jämnåriga, valda av vuxna eller genom självurval. Frågan om 

agendasättare handlar om vems agenda som drivs och vem som tar initiativet till frågor samt 

bestämmer vad som ska diskuteras. Påverkan handlar främst om hur åsikter förs vidare på en 

samhällsnivå men också om påverkan på individnivå i form av till exempel personlig 

utveckling. 

MEDEL – HUR GES BARN OCH UNGA MÖJLIGHETER ATT VARA DELAKTIGA? 

Deltagare 

 

Vilken är målgruppen? Vem deltar? 

Agendasättare Vem bestämmer vad som ska diskuteras? På vems initiativ? 

Påverkan 

 

Hur förs åsikter vidare? Finns det en annan påverkan? 

Kanaler för delaktighet har olika mål och ger olika barn olika möjligheter och förutsättningar. 

Påverkan en kanal för delaktighet har, måste därför ses mot ljuset av dess mål och vad som 

var tänkt att uppnås. Om målet är att ge unga färdigheter som medborgare kanske det inte är 

en prioritet att det de unga tycker får en direkt effekt i politiken, även om det som Matthews 

och Limb påstår går att argumentera för att bristande påverkan kan leda till bristande tro på 

demokratiska effekter.78 Vi kan placera in de ovannämnda kritiska punkterna i en triangel där 

målet påverkar utformningen av en kanal i form av vem som deltar och vem som sätter 

agendan. Utformningen av en kanal avgör i sin tur den påverkan delaktigheten kan ha och 

påverkan måste ses mot ljuset av målet.  

                                                 
78 Matthews & Limb, 1998, s. 76 

MÅL – VARFÖR SKA BARN OCH UNGA VARA DELAKTIGA? 

Delaktighet som rättighet 

 

För att delaktighet har ett egenvärde.  

Delaktighet som instrument 

 

För att delaktighet leder till ett annat mål.  
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Metod 

Eftersom många beslut som påverkar barn tas på den kommunala nivån är kommuner 

uppsatsens studieobjekt. Barnkonventionens tolvte artikel ger barn rätt till delaktighet i frågor 

som rör dem och på den kommunala nivån tas beslut om allt från utformningen av staden de 

bor i och gatorna de går på till skolorna de går i. Vad gäller barns och ungas delaktighet är det 

viktigt att ha i åtanke att skolorna också har ett stort ansvar. Enligt skollagen ska elever ges 

inflytande över utbildningen, ha möjlighet att ta initiativ till frågor inom ramen för detta 

inflytande och hållas informerade om frågor som rör dem.79 Kommuners arbete kring barns 

och ungas delaktighet och inflytande kanske därför sker mest via skolan. Skolan är mer 

påtaglig i barns och ungas vardag än den kommun som styr över den, men i skolan är också 

de beslut som barn och unga kan ha inflytande över begränsade till frågor som rör den egna 

skolgången. De beslut som tas i kommunerna rör ett bredare spektrum av deras vardag, inte 

minst kommunikationen till och från skolan och finansieringen av den. Mål och medel för 

delaktighet på den kommunala nivån är därför av stor vikt i arbetet med att förverkliga 

barnkonventionen generellt liksom dess tolvte artikel i synnerhet. Det breda spektrum av 

frågor som en kommun ansvarar för innebär också att arbetet för delaktighet kan se olika ut i 

olika delar av kommunen. Om vi ser till den kommunala nivån är det därför även intressant 

att studera vem som ges ansvaret att förverkliga barnkonventionen och ge barn och unga 

möjlighet till delaktighet. Ligger detta ansvar endast på den/de nämnderna som ansvarar för 

skolan eller är ansvaret på ett tydligt sätt kommungemensamt? 

Driven av att skriva en uppsats om mänskliga rättigheter vände jag mig innan 

uppsatsskrivandet till Uppsala kommuns avdelning för social hållbarhet och frågade dem vad 

de behövde ökad kunskap om. Kommunens implementering av barnkonventionen kom då upp 

som ett ämne från den politiska agendan som blivit större på grund av den pågående 

utredningen om att göra den till lag. I syfte att tydliggöra kommunens vilja och inriktning 

gällande barn och ungdomar samt lyfta fram barn- och ungdomsperspektivet som mycket 

betydelsefullt i samtliga kommunala verksamheter antog Uppsala kommun år 2009 ett barn- 

och ungdomspolitiskt program. Detta program gällde mellan år 2010-2014 och ett av målen i 

programmet var att alla barn och ungdomar i kommunen skulle känna delaktighet och ha 

inflytande i frågor som rörde dem. Samtliga nämnder och kommunalt helägda bolag gavs av 

programmet ansvaret att tillfråga barn och unga om deras synpunkter, ta tillvara och redovisa 

dessa samt se till att de fick en effekt i kommunala beslutsunderlag.80 Barns och ungas 

delaktighet lyftes i uppföljningen för år 2012 fram som ett av två områden som behövde 

förbättras och i redovisningen för år 2013 angav flera nämnder och några bolag att de gjort 

barn och ungdomar delaktiga i frågor som rörde dem, dock utan att påvisa vilket inflytande 

denna delaktighet inneburit. Återkopplingen till barn och unga om deras delaktighet var 

dessutom bristande. I huvudsak redovisade nämnderna och bolagen sådant som redan görs 

och ändå skulle gjorts inom sina ordinarie uppdrag, oavsett om det var riktat mot 

medborgarna eller barnen och ungdomarna.81 Det barn- och ungdomspolitiska programmet 

hade över lag inte en stor effekt på arbetet för barns rättigheter och trots att den löpte ut år 

                                                 
79 Skollag (SFS 2015:802), 4 kap 9§ 
80 Uppsala kommun, 2009 
81 Barn- och ungdomsnämnden Uppsala kommun, 2013b 
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2014 finns i skrivandets stund ingen ersättning för programmet. Efter denna erfarenhet arbetar 

kommunen nu med att hitta former för att bättre kunna förverkliga barnkonventionen. Som en 

del i arbetet för barns rättigheter är Uppsala kommun medlem i Partnerskapet för barnets 

rättigheter i praktiken. Partnerskapet består av tjänstemän och förtroendevalda från tio 

kommuner som samverkar för att utveckla arbetet för barnets rättigheter, till exempel genom 

kollegiala granskningar där medlemmarna i partnerskapet utvärderar och analyserar varandras 

kommuner. I partnerskapet ingår Borlänge, Gävle, Haninge, Karlskoga, Degerfors, 

Trelleborg, Uppsala, Örebro och Östersunds kommuner, Angereds stadsdel i Göteborg samt 

Västerås stad.82 Det är ett unikt samarbete över kommungränser som även uppmärksammas 

av Barnombudsmannen.83 

Kommuner använder sig ofta av benchmarking som metod, där de utvärderar sina 

verksamheter i förhållande till kommuner som anses vara bäst inom ett visst område. En 

sådan jämförelse underlättar identifieringen av förbättringsområden och eftersom Uppsala 

kommun är med i partnerskapet och partnerskapskommunerna kan sägas dela ambition vad 

gäller arbetet med barnkonventionen blir det därför intressant att göra en jämförande analys 

av en annan partnerskapskommun. Förutsatt att storlek och styrning påverkar kommuners 

möjligheter att förverkliga barnkonventionen är Örebro kommun mest likt Uppsala men 

Örebro kommun är också ett gott exempel när det gäller arbetet med barnkonventionen. 

Kommunen var med och startade partnerskapet och är med och stödjer Barnrättsakademin 

som Örebro universitet startat med uppdraget att erbjuda kompetensutveckling och 

fortbildning om barnets rättigheter till yrkesgrupper, beslutsfattare och andra intressenter.84 

Örebro kommun antog år 2001 en barnvision enligt vilken ”Varje barn i Örebro, utan 

undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa 

och som, beroende på barnets mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter”. 

Barnvisionen och dess innebörd anses vara väl spridd bland politiker och tjänstemän i 

kommunen. På många ställen i organisationen har barnvisionen tillsammans med 

barnkonventionen använts som instrument vid planering och beslut.85 Sedan 2014 har Örebro 

kommun en Policy för barnets rättigheter som ersätter barnvisionen och som är ett 

styrdokument för förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommunen. Vad gäller artikel 12 

står det i policyn att ”Varje barn i Örebro kommun ska ha rätt att komma till tals och uttrycka 

sin mening och vara delaktig i frågor som rör barnet själv” och att dessa åsikter ska tas i 

beaktande i förhållande till barnets ålder och mognad.86 Örebro kommun har en lång 

erfarenhet vad gäller arbetet för barns rättigheter och det finns därför skäl att tro att Örebro 

kommun ligger i framkant vad gäller förverkligandet av barnkonventionen. Detta gör Örebro 

till en kommun som är intressant att jämföra Uppsala kommun med. Med ett större omfång 

hade det varit intressant att jämföra alla partnerskapkommunerna eftersom dessa i jämförelse 

med alla Sveriges kommuner med stor sannolikhet ligger i framkant med en delad ambition 

att utveckla arbetet för barnets rättigheter.  

                                                 
82 Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken, 2014 
83 Barnombudsmannen, 2015c, Pejling och dialog - Länkar 
84 Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken, 2015b, Om oss; Barnrättsakademin, 2013, Bakgrund 
85 Kommunledningskontoret Örebro kommun, 2014 
86 Örebro kommun, 2014b 
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Material 
För att kunna undersöka hur kommuner arbetar strategiskt för att implementera 

barnkonvention kommer jag både att analysera styrdokument och hur de konkret har arbetat 

med barns och ungas delaktighet genom åren.  

För att studera hur de valda kommunerna genom styrsignaler försöker främja barns och ungas 

delaktighet har jag valt att använda styrdokument som källmaterial. Styrdokument är 

intressanta att titta på eftersom de styrsignaler som sänds ut via dem bryts ner och följs upp av 

kommunernas nämnder och olika verksamheter. Det styrdokument som är i fokus är 

kommunernas Mål och budget. Denna typ av styrdokument är övergripande och visar den 

riktning som en kommun kommer att ta, till exempel vilka områden som ska vara prioriterade 

och vem som ska ansvara för vad. Mål och budget är kommunernas verksamhetsplaner efter 

vilken kommunernas olika nämnder formar sina verksamhetsplaner. Nämndernas 

verksamhetsplaner är tänkta att konkretisera de styrsignaler från Mål och budget som gäller 

de verksamheter som nämnderna ansvarar för. Dessa verksamhetsplaner har därför också valts 

ut som källmaterial. De nämnder som är i fokus i denna uppsats är de som ansvarar för 

skolan, samhällsplanering, kultur och fritid. Det finns även nämnder som ansvarar för till 

exempel social välfärd, vård och omsorg, men dessa tas inte med eftersom de ofta fokuserar 

på delaktighet på en individnivå, det vill säga individens delaktighet i sin behandling eller 

vilken hjälp en individ behöver få för att kunna vara delaktig i samhället. Uppsatsens fokus 

ligger på barns och ungas delaktighet som grupp och inflytande förknippat med 

samhällsförändring. 

Samtliga styrdokument är från år 2015 och vad gäller delaktighet kan vi ur dem uttyda vems 

delaktighet som utskrivs (medborgaren generellt eller barnet specifikt), vad målet med 

delaktigheten är (om det är en rättighet i sig eller ett instrument för att uppnå andra mål) och 

vems ansvar detta är (kommungemensamt eller endast vissa nämnders). Styrdokumenten från 

år 2015 visar på den ambition och det ansvar som kommunerna och nämnderna inom dem har 

gällande barns rättigheter och deras rätt till delaktighet i ljuset av att barnkonventionen blir 

lag. I dem konkretiseras också i viss mån de medel som de avser att använda för att nå de 

uppsatta målen. 

Kanaler för delaktighet 
För att studera hur kommunerna konkret har arbetat för barns och ungas delaktighet kommer 

jag också att analysera kanaler för delaktighet som kommunerna har eller har haft. Uppsala 

kommun lyfte Mötesplatsen och Dialogforum som kanaler, vilka båda har arrangerats av 

ideella föreningar som finansieras av kommunen. Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, 

arrangerade Mötesplatsen i tolv år fram till 2013 och Dialogforum är en pågående kanal som 

arrangeras av Fyrisgården i Uppsala, en förening som bland annat utför verksamheter för 

personer med funktionsnedsättningar. Örebro kommun lyfte Gymnasiefullmäktige och 

Medborgarbudget som kanaler för barns och ungas delaktighet. Gymnasiefullmäktige hölls 

för sista gången år 2013 och Medborgarbudget har av kommunen arrangerats i tre omgångar 

varav den sista var år 2015. Förutom för en av Medborgarbudgets omgångar har målgruppen 
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för samtliga kanaler varit ungdomar vilket är en tendens som också Lansdown ser vad gäller 

initiativ för barns delaktighet.87  

Dessa kanaler är inte det enda som i kommunerna har gjorts för barns och ungas delaktighet 

och inflytande men det är de största initiativen de haft som pågått under en längre tid och i 

någon mån varit regelbundna. Jag har valt att inte analysera punktinsatser eftersom sådana 

insatser har en begränsande effekt. De fyra kanalerna studeras dock inte för att mäta 

styrdokumentens effekt eftersom redovisningarna av dem är från innan år 2015. Kanalerna 

studeras för att se hur kommunerna konkret har arbetat för barns och ungas delaktighet medan 

styrdokumenten studeras för att se vilka mål kommunerna har i nuläget och vilka medel de 

planerar att använda för att nå dessa mål. Genom att studera vad som gjorts kan vi identifiera 

förbättringsområden och möjligheter som finns i framtiden givet dessa erfarenheter. Grunden 

för analysen av kanalerna är redovisningar av dem, skrivna av ansvariga för deras 

genomförande.  

För att få mer detaljerad information om de två kommunernas kanaler för ungas delaktighet 

har jag behövt genomföra intervjuer med ansvariga. Totalt har jag intervjuat sju 

nyckelpersoner för min studie. Två av dessa är de ansvariga för det strategiska arbetet att 

implementera barnkonventionen från Uppsala respektive Örebro kommun. Från Uppsala 

kommun har jag intervjuat Ingela Hagström som är avdelningschef för 

kommunledningskontorets avdelning för social hållbarhet. Från Örebro kommun har jag 

intervjuat Daniela Redzic Alkaissi som jobbar som planerare på kommunledningskontorets 

enhet för hållbar utveckling. Både Hagström och Redzic Alkaissi deltar som tjänstemän i 

Partnerskapets möten. För att komplettera redovisningarna för Mötesplatsen har jag intervjuat 

Lisa Skiöld och Martin Price från Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU). Skiöld är 

verksamhetschef för BOiU och Uppsalas egen barnombudsman. Hon var med under 

Mötesplatsens sista år. Price är länsbarnombudsman och var med när Mötesplatsen började. 

Från Fyrisgården har jag intervjuat Ulrica Backlund som är biträdande verksamhetschef och 

som har varit aktiv i Dialogforum. För att komplettera redovisningarna om 

Gymnasiefullmäktige har jag intervjuat Elisabeth Lindéus som är planerare på 

förvaltningskontoret Ringgatan i Örebro kommun och som var med i arbetet med 

Gymnasiefullmäktige när det sist arrangerades år 2013. Från Örebro kommuns 

förvaltningskontor Samhällsbyggnad har jag intervjuat Julia Runesson som också är planerare 

och som varit med i projektet medborgarbudget.  

Intervjuerna har genomförts efter att jag gått igenom redovisningarna av kanalerna för att få 

mer information och för att förtydliga det som varit otydligt. De tre intervjuerna med 

nyckelpersonerna från Örebro kommun har genomförts via telefon på grund av avståndet och 

de fyra intervjuerna med nyckelpersonerna i Uppsala kommun har genomförts via möten. De 

sju personer jag har intervjuat har jag intervjuat som representanter för den kommun de jobbar 

i och/eller den kanal de haft ansvar för. Intervjufrågorna har skilt sig beroende på vad det är 

för information som har saknats angående respondenternas ansvarsområden men samtliga 

intervjuer har varit semistrukturerade och haft utgångspunkt i källmaterialet.88 Det jag velat 

                                                 
87 Lansdown, 2010, s. 13-14 
88 Kvale & Brinkman, 2014 
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veta mer om är kanalernas mål, form och påverkan samt vad som varit positivt med dem och 

vad som behövt förbättras. I Uppsalas fall har jag också frågat om hur kontakten mellan de 

ideella föreningarna och kommunen fungerat. 

Utöver intervjuerna genomförde jag också en deltagande observation 12-13 november 2015 

då Partnerskapet hade en konferens i Uppsala. Under konferensen höll bland annat Uppsalas 

barnombudsman Lisa Skiöld ett föredrag och även Sveriges barnombudsman Fredrik 

Malmberg. En programpunkt var kommunpresentationer där många av de deltagande 

kommunerna pratade om just initiativ de har för barns och ungas delaktighet och inflytande. 

Dessa två dagar var mycket intressanta eftersom de belyste vilka problem 

medlemskommunerna har i arbetet med att förverkliga barnkonventionen men också vilka 

möjligheter de ser och hur de ska samarbeta vidare. Detta för oss vidare till frågan om 

generalisering. 

Generalisering 
De kommuner som är medlemmar i partnerskapet är drivande i arbetet med att implementera 

barnkonventionen. De har en ambition att förbättra och har genom sitt medlemskap startat 

många initiativ i detta syfte. Resultatet bli därför främst generaliserbart till partnerskapet 

snarare än alla Sveriges kommuner. Utifrån kommunpresentationerna verkar kommunernas 

kanaler för delaktighet falla inom tre kategorier: fullmäktige, råd och politikercaféer (eller 

luncher). Fullmäktige representerar den formella delaktighetskanalen som efterliknar den 

vuxna formen för beslutstagande och politikercafé den mer informella delaktighetskanalen 

som grundar sig i samtal utan beslutstagande. De kanaler som Uppsala och Örebro kommun 

har lyft går att placera in i dessa kategorier där båda Uppsalas kanaler är former av 

politikercaféer medans Örebro kommuns Gymnasiefullmäktige tillhör kategorin fullmäktige 

och Medborgarbudget hamnar någonstans mellan ett råd och ett fullmäktige. Utöver sådana 

typer av kanaler har till exempel Haninge kommun ett projekt för inflytande via 

mobilapplikation Speak app där förtroendevalda/tjänstemän kan ställa snabbfrågor till 

kommunens ungdomar och få direkta svar. Även Västerås kommun har ett liknande projekt 

med delaktighet genom en sms-panel där politiker och ungdomar kan skicka frågor och 

synpunkter till varandra.89 Även om resultatet främst blir generaliserbart till 

partnerskapskommunerna kan de problem som identifieras här vara problem som många 

andra kommuner känner igen eller bör tänka på i arbetet för barns rätt till delaktighet.  

Operationalisering och användandet av analysramen 
Engelskans participation kan översättas till de två närliggande begreppen deltagande och 

delaktighet. Begreppet deltagande likställs i uppsatsen med medverkan, att vara med om 

något. Delaktighet likställs med medskapande och används för att betona aktörskap. 

Delaktighet är ett mer aktivt begrepp än deltagande och innefattar olika grader av inflytande. 

Inflytande kan i sin tur beskrivas som den påverkan ens medskapande har. En ungdom kan till 

exempel vara delaktig i ett ungdomsråd men om de frågor rådet lyfter inte ger en effekt i 

politiken saknas inflytande. Fokus för artikel 12 och för uppsatsen ligger på delaktighet. 

                                                 
89 Kommunpresentationer, 2015, Deltagande observation 
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I analysramen jag presenterade i samband med avsnittet om teori och tidigare forskning 

preciserade jag fyra kritiska punkter för analysen: målet, vem som deltar, vem som sätter 

agendan och med vilken påverkan. Målet med delaktighet och varför barn och unga ska vara 

delaktiga delas i analysinstrumentet in i två kategorier: delaktighet som rättighet och 

delaktighet som instrument. Att förstå delaktighet på detta sätt gör det möjligt att bättre förstå 

hur barns och ungas delaktighet främjas och ger därför mätningen högre validitet, det vill säga 

att det som är avsett att mätas också mäts. Analysinstrumentet för målen används främst i 

analysen av styrdokumenten. Operationaliseringen av delaktighet som en rättighet är när 

delaktighet uttrycks som något som ska vara. I styrdokumenten sker detta till exempel när 

delaktighet belyses som ett förbättringsområde eller när det ställs krav på att det ska vara en 

del av olika kommunala verksamheter, exempelvis: ”Det är avgörande att barns rätt till 

delaktighet tas hänsyn till i alla beslut som rör dem”. Operationaliseringen av delaktighet som 

ett instrument är när det uttrycks som något som är tänkt att åstadkomma något annat, som 

lust att lära eller demokrati, till exempel: ”Delaktighet och inflytande är viktigt för barns lust 

att lära”. Ett antal saker är viktiga att ha i åtanke i användandet av analysinstrumentet för mål. 

Delaktighet har många närstående begrepp och kan formuleras på olika sätt. Jag har därför 

varit uppmärksam på användandet av bland annat begreppen inflytande, deltagande och 

dialog, och huruvida dessa i styrdokumenten använts synonymt med delaktighet definierat 

som ovan. Jag har även varit uppmärksam på när delaktighet och inflytande beskrivs utifrån 

medborgaren, invånaren och alla, med utgångspunkten att barn och unga också tillhör dessa 

kategorier. Det är dock viktigt att inte likställa medborgarens delaktighet med barnets 

eftersom barn och unga kan tillhöra de allmänna kategorierna på andra villkor än vuxna och 

eftersom målet med delaktighet kan beskrivas på olika sätt beroende på vem det syftar till att 

inkludera. Medborgarens möjligheter till delaktighet kan beskrivas uteslutande som en 

rättighet medan barns möjligheter till delaktighet beskrivs som ett instrument. Alla grupper 

där barn inte ingår, till exempel medarbetare, äldre eller föräldrar, inkluderas inte i analysen.  

Även fakta som till exempel ”elevenkäter visar på delaktighet” inkluderas inte. I användandet 

av analysinstrumentet ingår viss tolkning vilket innebär att om någon annan skulle utföra 

samma studie kanske resultatet skulle se något annorlunda ut. Men på det stora hela borde 

reliabiliteten inte påverkas allt för mycket vad gäller mönster som går att se med hjälp av 

analysinstrumentet. 

Analysinstrumentet för medel och hur barn och unga ges möjlighet och förutsättningar att 

vara delaktiga utgår från de tre andra kritiska punkterna: vem som deltar, vem som sätter 

agendan och med vilken påverkan. Detta analysinstrument används främst för att analysera 

kanalerna för delaktighet och för att göra dem jämförbara. I styrdokumenten står det också om 

medel för delaktighet men dessa beskrivs inte tillräckligt tydligt för att kunna uttyda 

analysinstrumentets tre kategorier. Vad gäller styrdokumenten handlar medel om hur 

kommunen har tänkt konkretisera målen medan fallstudien finns med för att studera hur 

kommunerna konkret har arbetat med frågan. Deltagare, agendasättare och påverkan 

diskuteras i den tidigare forskningen som kritiska punkter för hur barn och unga ges utrymme 

att vara delaktiga. Dessa kategorier kan därför användas för att med hög validitet uttyda de 

mekanismer som ökar och minskar de möjligheter och förutsättningar barn och unga ges till 
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delaktighet. I analysens koppling till teori förekommer även här viss tolkning vilket påverkar 

analysinstrumentets reliabilitet. 

Metodproblem 
Det är viktigt att ha i åtanke att barnperspektivet, att ta hänsyn till vilka konsekvenser beslut 

får för barn, inte är det enda som ska genomsyra de kommunala verksamheterna. För båda 

uppsatsens studieobjekt har jämställdhetsintegrering under en längre tid varit en prioriterad 

fråga. Örebro kommuns Mål och budget betonar också behovet av ett mångfaldsperspektiv i 

beslut som tas. Det finns alltså ett antal perspektiv som måste tas hänsyn till samtidigt som 

fokus måste ligga på verksamheten i sig, till exempel på att utbilda, att anlägga parker och att 

anordna fritidsaktiviteter. Frågan om barnkonventionens förverkligande är därför komplicerad 

i och med att när den är en prioritet är den en av flera prioriteter. Barnperspektivet är 

dessutom inte detsamma som barnets perspektiv som endast uppfylls om barnet tillfrågas sina 

åsikter.90 Vi kan därför tänka oss att det är lättare att integrera ett barnperspektiv i olika 

verksamheter eftersom ett sådant perspektiv endast kräver att vuxna beaktar de möjliga 

konsekvenser beslut kan få för barn, snarare än en inkludering samt tolkning av barns åsikter. 

I skrivandets stund hade både Uppsala och Örebro kommun antagit Mål och budget för år 

2016 men eftersom verksamhetsplanerna för 2016 inte var antagna har jag analyserat 

styrdokumenten för år 2015. Det är värt att nämna att Uppsala kommun har gjort många 

ändringar med hänsyn till bland annat delaktighet och barns rättigheter i 2016 års Mål och 

budget, vilket tyvärr inte kommer med i analysen då det inte funnits verksamhetsplaner 

tillgängliga kopplade till målen för år 2016. Även i Örebro kommuns Mål och budget för 

2016 har ändringar gjorts, dock inte så stora att det skulle påverka analysen. Styrdokumenten 

uppdateras varje år men i dem finns också ett längre perspektiv än det kommande året. 

Ett annat metodproblem är subjektiviteten i redovisningarna av kanalerna och i intervjuerna. 

Redovisningarna är skrivna av vuxna som haft viktiga roller i dem vilket kan ha påverkat 

vilka effekter och brister som uppmärksammas. Om det varit möjligt hade det därför varit 

intressant att som komplement till redovisningarna även intervjua de unga som tog del av 

dessa initiativ för deras delaktighet. För även om målet med en kanal har varit att deltagarna 

ska lära sig om politiska processer eller få samtala med politiker måste vi fråga oss i vilket 

syfte ungdomar deltar. Om vi skulle fråga deltagarna varför de väljer att vara med skulle de 

kanske svara att de vill påverka, oavsett vad kanalens mål för dem är. Eftersom de jag 

intervjuat spelat en stor roll i det jag intervjuat dem om kan självklart personliga tankar kring 

frågorna jag ställt ha påverkat deras svar. Det som har prioriterats i intervjuerna har dock varit 

att veta mer om hur saker och ting gått till, snarare än vad de tyckt. De jag har intervjuat har 

dessutom själva påpekat brister och möjligheter till förbättringar. Samma problematik uppstår 

i intervjuerna som i redovisningarna, att det är de vuxnas uppfattning jag fått en bättre bild av 

snarare än de deltagande ungdomarnas. Men förståelsen av kanalerna kan inte vara helt 

objektiv eftersom de skapats för vissa mål och följts upp med dessa mål i åtanke.  

                                                 
90 Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken, 2015a, Liten ordlista 
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Analys 

Analysen är uppdelad i två delar: delaktighet i styrdokument och kanaler för delaktighet. I den 

första delen besvaras forskningsfrågan om hur kommunerna genom styrdokument och 

styrsignaler främjar barns och ungas delaktighet och i den andra delen besvaras 

forskningsfrågan om de möjligheter och förutsättningar barn och unga ges att vara delaktiga i 

kommunernas verksamheter. 

Delaktighet i styrdokument – Uppsala kommun 

Mål och budget 2015 

Mål 

Uppsala kommuns övergripande styrdokument Mål och budget hade till och med år 2015 

namnet Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) och sträcker sig mellan åren 2015-2018. 

Kommunens vision är att Uppsala ska vara ”en rättvis och jämställd kommun där alla är 

delaktiga och där människor och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och 

långsiktigt hållbar miljö”.91 Delaktighet är en rättighet för uppsalabor och i budgetens 

inledande kapitel om utvecklingsförutsättningar identifieras delaktighet också som en av flera 

stora globala samhällsutmaningar.92 Delaktighet uttrycks med andra ord som viktigt. Vikten 

av att medborgare är fria och själva får bestämma över sina liv, vilket vi kan tolka som 

delaktighet, beskrivs tillhöra den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Men hållbar 

utveckling har i övrigt främst fokus på miljön och klimatförändringar.93 

Barns och ungas delaktighet nämns i två kapitel: Pedagogisk verksamhet och Kultur, idrott 

och fritid. Den pedagogiska verksamhetens inriktning och fokuseringar delas in i tre delar: 

Kunskap för alla, En god arbetsmiljö för alla och Kompetenta barn, elever och personal.  

Trygghet och en god arbetsmiljö pekas ut som förutsättningar för en god kunskapsutveckling 

men det står vidare att elevernas roll och deltagande i arbetsmiljöarbetet behöver förtydligas 

och stärkas.94 Om detta är för att förbättra kunskapsutvecklingen eller för någon annan 

anledning förtydligas inte. Vad gäller kompetens står det att elevers lust att lära minskar under 

de senare skolåren och ”att vara delaktig i och ha inflytande över sin utbildning stärker barns, 

elevers och föräldrars engagemang”.95 Här är delaktighet och inflytande instrument för 

engagemang och lusten att lära, men inte bara för barn och elever utan också för föräldrar. Ett 

av flera inriktningsmål för kommunens pedagogiska verksamhet är att ”Barn och ungdomars 

delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov” och en resultatindikator på 

detta inriktningsmål är elevers uppfattning om hur delaktiga de är i skolan (i vilken mån 

lärarna lyssnar på dem, planerar undervisningen med dem samt tar hänsyn till deras åsikter).96 

Delaktighet är ett instrument för att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till barns och 

elevers behov. 

                                                 
91 Uppsala kommun, 2014, s. 4 
92 Ibid., s. 5-7 
93 Ibid. 
94 Ibid., s. 21-23 
95 Ibid. 
96 Ibid., s. 26 
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I avsnittet om kultur, idrott och fritid refereras det till riksdagens då nya ungdomspolitik, att 

”alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 

inflytande över samhällsutvecklingen”.97 Även om riksdagens ungdomspolitik betonar vikten 

av ungas inflytande över samhällsutvecklingen nämns den i Uppsalas Mål och budget endast i 

samband med kultur, idrott och fritid, alltså en väldigt begränsad del av samhällsutvecklingen. 

Utifrån riksdagens ungdomspolitik ska det enligt kommunens övergripande styrdokument 

finnas mötesplatser för ungas delaktighet och inflytande i samhällsplaneringen inom fritids- 

och kulturverksamheterna. Kultur ges en stark koppling till demokrati och föreningslivet ges 

också ansvar att samla unga i påverkansarbete. Barns och ungas delaktighet i utformningen av 

olika verksamheter inom kulturområdet prioriteras.98  

Uppsala ska enligt visionen vara en kommun där alla är delaktiga men i Mål och budget för 

2015 är det få gånger delaktighet nämns. Till skillnad från barns och ungas delaktighet 

formuleras medborgarens delaktighet som en rättighet. Barns och ungas delaktighet är 

begränsad till skolan med målet att skapa engagemang och lust att lära, samt till kultur, idrott 

och fritid där det är en rättighet och något som ska prioriteras. 

Medel 

Delaktighet problematiseras som en av många samhällsutmaningar men ges inte i detta 

styrdokument förslag på konkreta lösningar. Den enda formulering om medel återfinns under 

kapitlet Styrning, ansvar och uppföljning. Här nämns det att syftet och målbilden med 

Uppsala kommuns organisation och styrning bland annat är att ”skapa en god dialog mellan 

kommunen och medborgarna” samt att organisationen ska vara tillgänglig och öppen.99 Under 

kapitlet Utvecklad medborgardialog och fler digitala tjänster verkar denna dialog dock röra 

enstaka medborgares kontakt med kommunen snarare än kanaler för inflytande i kommunala 

beslut.100 

Verksamhetsplaner 2015 

Mål 

1 januari 2015 var en ny nämndorganisation på plats i Uppsala kommun. Innan denna 

ansvarade Barn- och ungdomsnämnden för barn och unga inom förskola, grundskola, 

grundsärskola, fritidshem- fritids- och kulturverksamheter, medan ansvaret för bland annat 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan låg på Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.101 

För en ökad kontinuitet i utbildningssystemet ligger numera ansvaret för alla pedagogiska 

verksamheter, från förskola till gymnasieskola, under samma nämnd: Utbildningsnämnden.102 

Ansvaret för kultur- och fritidsområdet ligger numera under Kulturnämnden.103 Kommunens 

övergripande styrdokument om den pedagogiska verksamheten, kultur och fritid har alltså 

                                                 
97 Uppsala kommun, 2014, 39 
98 Ibid., s. 39-40 
99 Ibid., s. 70 
100 Ibid., s. 50 
101 Barn- och ungdomsnämnden Uppsala kommun, 2014, s. 3; Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Uppsala kommun, 2014, s. 3 
102 Utbildningsnämnden Uppsala kommun, 2015, s. 4 
103 Kulturnämnden Uppsala kommun, 2015, s. 3 
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konkretiserats i fyra verksamhetsplaner för år 2015. Det finns verksamhetsplaner för Barn- 

och ungdomsnämnden samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som är anpassade för 

den då kommande omorganisationen och i mars 2015 ersattes dessa av Utbildningsnämndens 

samt Kulturnämndens verksamhetsplaner. 

Delaktighet i Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan är mer ett faktum än ett mål. 

Enligt uppföljning och analys av grundskolan har de skolor där eleverna är delaktiga i arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling visat sig vara de skolor där eleverna också i 

hög grad känner att de är lika mycket värda. Detta bevis som man hittat om delaktighetens 

positiva effekter mynnar ut till ett uttryckt behov av ett intensifiera arbetet för likabehandling 

och jämställdhet samt att arbeta mer medvetet med att öka förståelsen för demokratiska 

värderingar.104 Delaktighet är ett instrument för andra positiva effekter men målet är 

likabehandling. Vad gäller gymnasieskolan ligger fokus i Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan främst på att skolmiljön ska vara trygg och 

kunskapsorienterad. Delaktighet handlar om valet av utbildning snarare än i utbildningen.105 

I Utbildningsnämndens verksamhetsplan ges barns och ungas delaktighet mer plats än 

verksamhetsplanerna från den föregående nämndorganisationen. Utöver ett fokus på trygghet 

upprepas det övergripande inriktningsmålet om att barn och ungdomars delaktighet bidrar till 

att verksamheten anpassas till deras behov.106 Delaktighet är ett instrument för att uppnå mål 

som anpassning och engagemang, men det lyfts också som något som måste förbättras. Elever 

ska uppmuntras till delaktighet i undervisning och kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och 

lyhördhet för andras åsikter och önskemål. Delaktighet hänger tätt ihop med demokratiska 

värderingar vilka betonas kräva medvetet arbetet och kvalificerade uppföljningar och analyser 

av resultaten för delaktighet och inflytande på skol- och kommunnivå. Även om delaktighet är 

ett instrument betonas det att resultatet av elevers uppfattning om hur delaktiga de är ska 

förbättras.107 

Innan omorganisationen ansvarade Barn- och ungdomsnämnden för fritid och kultur och i 

nämndens verksamhetsplan finns en tydlig markering av det i Mål och budget övergripande 

fokus på prioriteringen av barns och ungas delaktighet i utformningen av olika verksamheter 

samt att barn och ungdomar i fritidsverksamheten ska ges möjlighet att omsätta sina idéer till 

handling. Det anges inga medel för detta arbete annat än ett mål om att enkätresultaten för 

delaktighet och lärande ska öka i samtliga fritidsverksamheter. Nämnden ansvarar för att 

återkoppla hur resultaten av arbetet för delaktighet och lärande förhåller sig mellan 

fritidsverksamheterna.108 Vad gäller kultur och fritid är delaktighet mer en rättighet än ett 

instrument. Dessa prioriteringar från Mål och budget finns även med i Kulturnämndens 

verksamhetsplan. Här finns ett särskilt kapitel om barn och unga där det står att de ska 

erbjudas ett rikt kulturliv och att deras delaktighet i utformningen av olika verksamheter 

prioriteras.109 Fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas huvudsakliga inriktning är i 

                                                 
104 Barn- och ungdomsnämnden Uppsala kommun, 2014, s. 11 
105 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun, 2014, s. 7-11 
106 Utbildningsnämnden Uppsala kommun, 2015, s. 5 
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108 Barn- och ungdomsnämnden Uppsala kommun, 2014, s. 16-19 
109 Kulturnämnden Uppsala kommun, 2015, s. 6 
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Kulturnämndens verksamhetsplan barn- och ungdomskultur, delaktighet och möjlighet att 

utveckla intressen.110 

I verksamhetsplanerna för Idrott- och fritidsnämnden, Gatu- och samhällsmiljönämnden, 

Plan- och byggnadsnämnden samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden lyser delaktighet, och 

särskilt barns och ungas delaktighet, med sin frånvaro.111 

Medel 

Som ett medel för det övergripande målet om att väl underbyggda och aktiva val gör att barn 

och elever hamnar i verksamheter som passar just dem och deras familjer, finns det i 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan planer på att inrätta ett 

ungdomsråd för hållbar utveckling och tillväxtfrågor.112 Detta medel finns inte med i 

verksamhetsplanerna i den nya nämndorganisationen och det övergripande målet om barns 

och ungas delaktighet konkretiseras inte. Med målet om en trygg och kunskapsorienterad 

skolmiljö finns i Utbildningsnämndens verksamhetsplan en plan för 2016-2018 om att 

elevernas roll och deltagande i arbetsmiljöarbetet ska förtydligas och stärkas genom 

elevskyddsombud som företräder skolans elever i arbetsmiljöarbetet.113 För att under år 2015 

förbättra elevernas trivsel, välmående och delaktighet från förskoleklass till årskurs 9 ska 

också ett mätsystem införas där dessa tre faktorer följs genom samtliga årskurser i 

grundskolan.114 För att nå målet om barns och ungas delaktighet i utformningen av olika 

verksamheter prioriterar Kulturnämnden insatser som bland annat främjar inflytande och 

delaktighet i beslut om vilka föreningar som beviljas bidrag.115 

Delaktighet i styrdokument – Örebro kommun 

Mål och budget 2015 

Mål 

Delaktighet och inflytande är begrepp som återkommer genom hela Örebro kommuns Mål 

och budget, Övergripande strategier och budget 2015 med plan för 2016-2017. Nästintill alla 

Örebro kommuns nämnder ingår i ett av de tre övergripande programområdena Barn och 

utbildning, Social välfärd och Samhällsbyggnad.116 Målen för åren 2015-2018 är knutna till 

de fyra strategiska områdena Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barns och ungas behov 

och Trygg välfärd. Delaktighet är en viktig del av strategiområdet Människors egenmakt inom 

vilket ett mål är att människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka och att Örebro 

kommun ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska beslut.117 Delaktighet 

formuleras nästan uteslutande som en rättighet och som ett ansvar Örebro kommun har 

gentemot örebroarna. Inflytande och möjligheter att påverka bedöms vara tätt sammanflätat 

                                                 
110 Kulturnämnden Uppsala kommun, 2015, s. 13 
111 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppsala kommun, 2014; Idrott- och fritidsnämnden, 2014; Plan- och 
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med tillgången till tillförlitlig information och kommunen ska därför arbeta för ”en smartare 

och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och 

effektivitet i verksamheten”.118 Delaktighet beskrivs som en viktig faktor för hållbarhet och 

under rubriken ”Program för social hållbarhet” nämns det övergripande syftet som Örebro 

kommun har att verka för att skapa ett rättvist, jämlikt och inkluderande samhälle. I detta 

samhälle ska varje individ räknas, ha tillgång till utbildning och arbete samt känna tillhörighet 

och delaktighet. Ett program för social hållbarhet som beskriver hur Örebro kommun ska 

jobba med de sociala frågorna och mot vilka mål, ska tas fram.119 

En av de viktigaste hörnpelarna för ett socialt hållbart samhälle beskrivs vara den barnpolitik 

som bedrivs i kommunen, med syftet att barnperspektivet ska vara utgångspunkt för beslut 

och åtgärder som rör barn. Barnets rättigheter beskrivs som ett kommunövergripande arbete, 

till skillnad från Uppsala kommuns Mål och budget för 2015.120 Dialogen med barn är något 

som betonas i olika sammanhang och det finns på flera håll en ambition att jobba med och 

förbättra barns och ungas delaktighet specifikt liksom medborgaren generellt. Barns och 

ungas delaktighet betonas i de två programområdena Barn och utbildning och 

Samhällsbyggnad. I programområdet Barn och utbildning ligger fokus på eleverna och att 

dessa ska ha inflytande i skolan samt vara delaktiga och involverade i sin egen lärprocess. 

Vidare står det att barnens och ungdomarnas men också föräldrarnas och personalens 

inflytande i förskolan och skolan ska öka.121 ”Barn och ungdomar i Örebros förskolor och 

skolor har rätt till reell delaktighet och inflytande över sin egen skolgång och verksamhet i 

stigande grad utifrån ålder och mognad”. Barn och ungas delaktighet är med andra ord en 

rättighet men det står också att möjligheten för elever att tycka till och påverka sin studiemiljö 

behövs för att skapa en trygg skola.122 Inom programområdet Samhällsbyggnad ska barn och 

unga vara delaktiga i samhällsplaneringen, något som Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar 

med. Det finns en ambition om att barns och ungas erfarenheter av det offentliga rummet 

måste tas till vara på bättre och att man kan bli ännu bättre på att skapa möten, föra dialog och 

utveckla strukturer för att inkludera barn och unga i planering och beslut.123 Delaktigheten 

uttrycks här inte som ett instrument utan som något som måste tas tillvara på bättre. 

Genom läsningen av Örebros Mål och budget framstår medborgarnas samt barns och ungas 

delaktighet som ett viktigt mål i sig och något som det inom flera områden arbetas för att 

förbättra. 

Medel 

För att förverkliga det som står i barnkonventionen, den nationella strategin för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige samt Örebro kommuns egen policy för barnets rättigheter, ska det 

under mandatperioden tas fram en handlingsplan. Utgångspunkten för detta arbete är att 

stärka och sprida kunskap om barnrätts- och barnperspektivet i teori och praktik och hur man 

på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med och låta barn och ungdomar komma till tals 
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utifrån sina olika förutsättningar.124 Ett annat återkommande medel för delaktighet är 

medborgardialog som ges ett separat kapitel där det betonas att kommunen ska utvecklas i 

dialog med invånarna och att Örebroarnas möjligheter till inflytande och delaktighet ska öka. 

Som ett medel för delaktighet ska medborgardialog integreras som en del i styrningen och 

föregå större beslut i så stor utsträckning som möjligt. Alla nämnder ska dessutom utse 

lämpliga områden för detta i sina verksamhetsplaner. Medborgardialog beskrivs innebära att 

medborgare och förtroendevalda möts i samtal ”om inriktningar och prioriteringar av den 

kommunala verksamheten”.125 Frågan är om detta är ett medel även för barns och ungas 

delaktighet och inflytande, om de nås av informationen om när sådana dialoger hålls och om 

de ges möjlighet att genom dessa uttrycka sina åsikter. Att ungas möjligheter till inflytande 

och delaktighet ska öka i politiska beslut och processer beskrivs dock också som ett mål för 

medborgardialogen. Det finns dessutom planer för skapandet av ett forum för 

ungdomsdemokrati för att stärka ungas inflytande. Det medel som anges i detta syfte är 

medborgarbudget (vilket är en kanal för delaktighet som kommer att analyseras i uppsatsens 

efterkommande kapitel, dock inte som en studie av effekt). Målgruppen är avgränsad till barn 

och unga och pengarna som de ska få besluta om tas från investeringsplanen.126 

Verksamhetsplaner 2015 

Mål 

De fyra strategiska områdena från kommunens Mål och budget återkommer i nämndernas 

verksamhetsplaner. I programnämnden Barn och utbildning betonas det angående människors 

egenmakt att ”barnen/eleverna ska ha ett reellt inflytande över sin förskola/skola och vara 

delaktiga och involverade i sin egen lärprocess”. Vidare står det att denna upplevelse av 

delaktighet och inflytande ska öka bland eleverna, med fokus på högstadiet och 

gymnasieskolan.127 Med andra ord uttrycks delaktighet som en rättighet i sig och som en 

rättighet som ska tillgodoses bättre men elever ska också ges möjlighet att tycka till och 

påverka sin studiemiljö för att skapa en trygg skola.128 I strategin för att skapa förutsättningar 

för individens lärande ligger fokus på att eleverna ska uppnå de mål som finns.129 Till skillnad 

från Uppsala kommuns styrdokument dras här inga paralleller mellan lärande och delaktighet.  

Inom programområdet Barn och utbildning ingår inte bara programnämnden med samma 

namn utan också Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden. Vad gäller 

människors egenmakt har Förskolenämnden ett fokus på vårdnadshavares möjligheter till 

aktivt inflytande och delaktighet i verksamheten, men barnen ska genom ett utforskande 

arbetssätt ges möjligheter till inflytande och delaktighet i sina egna lärprocesser.130 

Grundskolenämnden betonar också att eleverna ska ges möjlighet och känna delaktighet i sitt 

eget lärande och Gymnasienämnden arbetar med att öka eleverna egenmakt genom större 

delaktighet och påverkan på verksamheterna. Detta är ett arbete som utvecklas och som 

uttrycks behöva bli mer likvärdigt mellan skolor.131 Elever i gymnasieskolan ska inte bara 
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vara delaktiga i det egna lärandet utan också ges möjligheter till ”inflytande och påverkan på 

sin dagliga verksamhet”.  

Även inom programområdet Samhällsbyggnad identifieras delaktighet som ett särskilt viktigt 

område att utveckla. Örebroarna måste enligt programnämnden Samhällsbyggnad involveras 

mer i de gemensamma utmaningarna ”genom information, dialog och medskapande”. Här 

betonas det att det inte bara gäller kvinnor och män utan även flickor och pojkar. Ett särskilt 

arbete uttrycks behövas för att utveckla metoder för just barns delaktighet som engagerar och 

där de får göra sina åsikter hörda.132 Inom programområdet Samhällsbyggnad ingår 

Fritidsnämnden och Kulturnämnden. I båda nämndernas verksamhetsplaner betonas deras 

fortsatta arbete med inkludering i verksamheterna, arbetet med att alla medborgare ska känna 

sig delaktiga oavsett kön, ålder eller ursprung.133 Inom det strategiska området Människors 

egenmakt uttrycker Kulturnämnden att de ska arbeta för att involvera och inspirera ungdomar 

till att utveckla och ta ansvar för fritidsgårdarnas verksamheter och att väsentlig del av 

fritidsgårdarnas arrangemang ska initieras och genomföras av ungdomar.134 Det verkar med 

andra ord finnas planer på att inte bara ge ungdomar möjligheten till delaktighet i de 

verksamheter som påverkar dem utan också uppmuntra dem till att ta sådana möjligheter. 

Medel  

I verksamhetsplanerna uttrycks flera medel för att nå de uppsatta målen. Inom 

programområdet Barn och utbildning ska dialog ske vid större verksamhetsförändringar.135 

För att ge barnen på Örebros förskolor möjlighet och förutsättningar för reellt inflytande och 

delaktighet i sina lärprocesser används ett projektinriktat/utforskande arbetssätt.136 I 

Gymnasienämndens verksamhetsplan nämns till exempel klassråd, programråd och elevkårer 

som forum som ska stärkas för elevernas inflytande, påverkan och kunskaper om 

demokratiska processer. Även utvärderingar av det egna lärandet används som medel för att 

skapa en större delaktighet.137 

Medborgardialog uttrycks inom programområdet Samhällsbyggnad vara en metod och ett 

förhållningssätt i planering, utveckling och verkställande som samtliga nämnder inom 

programområdet förväntas arbeta med. Medborgardialog ska integreras som en del av 

styrningen och programnämnden har ett uppdrag att för kommunen utveckla formerna för 

denna dialog. I denna utveckling ingår ungdomsdialog.138 Medborgardialog går liksom i 

budgeten under det strategiska området Människors egenmakt men här ingår det också inom 

det strategiska området Barns och ungas behov, där utvecklandet av forum för ungdomsdialog 

nämns. Denna ungdomsdialog ska bidra till att barns och ungas behov tas hänsyn till.139 

Ungdomsdialog återkommer som ett utvecklingsområde i verksamhetsplanerna för 

Kulturnämnden och Fritidsnämnden. I verksamhetsplanerna finns planer på tre 
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exempeldialoger med ungdomar utifrån en modell framtagen av Kulturhuset, i vilka 

nämndernas ledamöter skulle delta i.140 Medborgardialog generellt och ungdomsdialog 

specifikt bedöms vara strategiskt viktigt, och vad gäller barn och unga, behövas för att deras 

behov ska tas hänsyn till. Det finns också klara ambitioner att förbättra dialogen med unga 

eftersom de under året ska ha testat en framtagen modell för att denna dialog ska bli så bra 

som möjligt. 

Vad gäller barns och ungas delaktighet togs det inom programområdet Samhällsbyggnad fram 

en handbok för barns och ungas delaktighet i samhällsplanering, riktad till tjänstemän som 

arbetar med stadsbyggnad. Att involvera barn och unga beskrivs vara en del av 

Stadsbyggnads ordinarie verksamhet och handboken syftar till för att stödja arbetet i dialog 

med barn och unga för att deras erfarenheter ska tas tillvara på.141 Programområdets skapande 

av förutsättningar för att barns och ungas behov ska tas hänsyn till i samhällsplaneringen, är 

tänkt att leda till att barn och unga ska känna sig delaktiga i ”planeringen av sitt framtida 

Örebro”.142 

Hur främjas barnets rätt till delaktighet genom styrdokument och 

styrsignaler? 

Vad gäller det strategiska arbetet för att implementera barnkonventionen och ge barn och 

unga möjligheter till delaktighet är Örebro kommun tydligare i sin målbeskrivning och i att 

detta är ett kommungemensamt arbete. I Uppsala kommuns Mål och budget för 2015 är barns 

och ungas delaktighet begränsad till den pedagogiska verksamheten, kultur och fritid medan 

människors egenmakt (och däribland delaktighet) är ett strategiskt område med tillhörande 

mål för hela Örebro kommun. Delaktighet formuleras som en av många samhälleliga 

utmaningar Uppsala kommun möter men medel som konkretiseras för möta denna utmaning 

är få. Vad gäller barn och unga som grupp är delaktighet ofta ett instrument för att nå andra 

mål snarare än ett mål som behöver medel för att uppnås. I Örebro kommuns styrdokument 

kan vi hitta flera konkretiseringar av målen för delaktighet, särskilt för barns och ungas 

delaktighet. Det finns i dessa dokument en tydligare ambition för ökad delaktighet vilket 

formuleras som en rättighet. Det uttrycks även att barn och unga ska vara delaktiga, inte bara i 

skolan för att skollagen säger det utan också i till exempel samhällsplanering för att de har 

rätten till det.  

Genom att analysera kommunernas styrdokument kan vi alltså se hur de vill arbeta med 

delaktighet, varför barn och unga ska vara delaktiga och med vilka medel de tänkt nå dessa 

uppsatta mål. Nedan följer analysen av kommunernas kanaler för delaktighet, det vill säga hur 

kommunerna konkret har arbetat för att ge framförallt ungdomar möjligheten till att vara 

delaktiga och ha inflytande, samt vilka problem som kan uppstå beroende på hur denna 

möjlighet har sett ut. 
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Kanaler för barns och ungas delaktighet 

Mötesplatsen – Uppsala kommun 

Barnombudsmannen i Uppsala, BOiU, är en ideell förening som funnits sedan 1988 och som 

finansieras av Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län.143 Fram till år 2013 

arrangerade BOiU Mötesplatsen fler gånger årligen som en kanal för ungas delaktighet.144 

Mötesplatsen startade på initiativ av unga som ville ha en mötesform som inte var beslutande, 

som hade ett fokus på innehållet och som skulle inspirera alla deltagare.145 Tanken bakom 

Mötesplatsen var tillgänglighet och möjlighet till lättsammare samtal och formen den fick var 

tänkt att göra politiken mer tillgänglig för unga och ge förtroendevalda en möjlighet att träffa 

unga och höra deras upplevelser och viljor för förändring.146  

Att en ideell förening ansvarar för kontakten mellan förtroendevalda, tjänstemän och unga är 

ett speciellt arrangemang och i intervjuerna med Uppsalas barnombudsman Lisa Skiöld och 

chefen för Uppsala kommuns avdelning för social hållbarhet Ingela Hagström, frågade jag 

vad de ansåg var fördelarna och nackdelarna med detta. Fördelen enligt Skiöld var att 

stärkandet av barns röster är BOiUs jobb och något de har mycket kunskap om.147 En fördel 

båda nämnde var att unga förmodligen tycker det är enklare att ta kontakt med BOiU än med 

kommunen, och att en inbjudan till delaktighet från BOiU är mer lockande än en inbjudan 

från kommunen.148 BOiU är trots allt en förening som arbetar för barns rättigheter. En nackdel 

Hagström nämnde för ett sådant arrangemang var risken att kommunen skjuter över 

ansvaret.149 Detta fick medhåll från Skiöld som ansåg att vad gäller Mötesplatsen fick BOiU 

hela ansvaret av kommunen. Ett tätare samarbete hade underlättat och kommunen hade 

behövt komplettera med specifika frågor de ville ta upp på mötena.150  

En annan effekt av att en ideell förening har ansvaret för en delaktighetskanal är att även 

politiker och förtroendevalda blir målgruppen. De förtroendevalda och tjänstemän som deltog 

i Mötesplatsen kom från till exempel barn- och ungdomsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden 

och socialnämnden för barn och unga.151 Även utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

deltog vid Mötesplatsen inom ramen för nämndens medborgardialog med ungdomar.152 Det 

var upp till nämnderna att välja representanter som skulle delta i Mötesplatsen och lyssna på 

ungdomarna som kom dit.153 Att inte alla nämnder fanns representerade kunde vara ett 

problem då inte alla frågor som kom upp låg inom dessa fyra nämnders ansvarsområden. 

Mötesplatsen redovisades för kommunen och BOiU sammanställde även mötesrapporter till 
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berörda nämnder om frågor som hade med nämndernas ansvarsområden att göra.154 Eftersom 

frågor om bussar var återkommande deltog även representanter från Uppsalas länstrafik.155 

Deltagare 

Alla ungdomar var välkomna att delta på Mötesplatsen och de bjöds in via till exempel 

sociala medier och affischer på skolor och fritidsgårdar.156 Under Mötesplatsens sista år hölls 

den sex gånger under vilka totalt 198 unga och 95 vuxna deltog.157 En anledning bakom 

beslutet att sluta arrangera Mötesplatsen var att BOiU inte tyckte att de nådde ut till en 

tillräckligt bred grupp.158 I redovisningen för år 2013 uttrycks en tro på att andra former för 

delaktighet kan fungera bättre i syftet att engagera flera.159 BOiU ville att fler än till exempel 

elevrådsungdomar skulle känna att de gavs möjlighet att få vara med, men mycket energi 

behövde läggas på att få dit folk.160 Även om tanken bakom en öppen inbjudan till delaktighet 

är att alla ska känna att de kan delta verkar Mötesplatsen ha påverkats av självurval på samma 

sätt som ungdomsrådet i Wyness analys, att det var de redan engagerade ungdomarna som 

deltog.161 Numera jobbar BOiU mer uppsökande för att fler ska inkluderas och under tiden då 

Mötesplatsen fanns hölls några Mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden i detta 

syfte.162 

I en utvärdering från år 2013 lyfts en Mötesplats om sammanslagningen av två skolor som det 

bästa tillfället deltagarmässigt och BOiU härleder detta till att ämnet var bra och väldigt 

tydligt.163 Denna Mötesplats liknade snarare en medborgardialog och arrangerades i 

samarbete med kommunen men på initiativ av en elev.164 Frågor som direkt berör de unga 

men också beslutsfattare kan vara frågor som lockar fler till att delta och denna fråga var inte 

bara tydlig utan fanns också på den politiska agendan. Detta gjorde förmodligen att inte bara 

ungdomarna kände sig mer angelägna att delta utan också de förtroendevalda som ville 

legitimera sitt beslut. 

Agendasättare 

Teman och frågor för varje tillfälle bestämdes på förhand av en grupp funktionärer 

tillsammans med personalen på BOiU. Exempel på frågor som har diskuterats är sommarjobb, 

bussar och mobbing. Funktionärerna var ofta gymnasieelever men de kunde även ha kvar 

denna roll en tid efter att de gått ut gymnasiet. De intervjuades och valdes av personalen på 

BOiU och genom åren har de ibland varit timanställda. Funktionärerna ansvarade till exempel 
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för att plocka upp vad ungdomarna ville diskutera och att se till alla kom till tals under 

Mötesplatserna.165 

Påverkan 

BOiUs roll i Mötesplatsen var att se till att det blev en dialog mellan de förtroendevalda, 

tjänstemännen och ungdomarna. De skulle vara en neutral part utan agenda och ansvarade inte 

för att driva frågorna.166 Deltagarnas inflytande berodde då på vilka vuxna beslutsfattare som 

fanns närvarande och huruvida dessa tog med sig frågor från Mötesplatsen till politiken. I 

redovisningen från år 2013 skriver BOiU att Mötesplatsen under åren har påverkat viktiga 

frågor och lett till delaktighet bland unga i beslut som fattats.167 Ett exempel är skolbusskort 

som efter ungas inflytande blev giltiga kvällstider.168 Det påpekas dock att kommunens 

demokratiska processer försvårat uppföljningen av de konsekvenser frågor från Mötesplatsen 

fått i politiken.169 Strukturella hinder ledde till att BOiU som bäst endast kunde följa upp 

konkreta frågor, men även på den fronten skriver de att de har misslyckats.170 BOiUs 

uppföljning försvårades också av att Mötesplatsen inte alla gånger resulterade i konkreta 

sakfrågor.171 Frågor som är vaga är svåra att göra politik av och ännu svårare att mäta effekten 

av. Enligt Lansdown behövs metoder för att utvärdera effekten om vi kritiskt ska kunna 

granska de som gjorts för delaktighet.172 Denna brist i kontakten med kommunen gör det svårt 

att utvärdera den delaktighet som Mötesplatsen faktiskt inneburit. Deltagarna kan mycket väl 

ha känt sig delaktiga men om de frågor som kom upp inte fick effekter kanske delaktighet var 

mer än känsla än en verklighet. Om deltagarna till följd av svårigheten att utvärdera effekten, 

kände att deras åsikter inte tagits på allvar kan detta enligt Matthews och Limb i sin tur 

påverkat deras engagemang och tro på kommunens demokratiska processer.173 

Svårigheten att följa upp är en av anledningarna BOiU nämner till varför de efter 12 år av 

Mötesplatser beslutade sig för att testa andra kanaler för delaktighet. I redovisningen för år 

2013 skriver de att ”dialoger blir bäst när de som beslutar i specifika frågor själva tar 

initiativet och för dialogen”.174 Om initiativet att möta unga regelbundet skulle komma från de 

som faktiskt bestämmer kanske dessa skulle vara mer måna om att föra frågorna vidare. 

Enligt Uppsalas barnombudsman behöver politiken lära sig att efterfråga barns och ungas 

åsikter.175 Kopplingen mellan ungdomarnas delaktighet och deras inflytande, kanalen in i 

politiken, var med andra ord oklar. Denna slutsats påminner om Thomas paradox vad gäller 

barns delaktighet, att de former för delaktighet som existerar i det civila samhället engagerar 

många unga men inte på ett klart sätt hör hemma i politiken.176 
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Dialogforum – Uppsala kommun 

Dialogforum arrangeras av Fyrisgården, som liksom BOiU är en ideell förening. De får 

verksamhetsbidrag av och har flera uppdrag från Uppsala kommun för att utföra verksamhet 

för personer med funktionsnedsättningar.177 Eftersom det kring unga med 

funktionsnedsättning fattas många beslut å deras vägnar såg Fyrisgården ett behov av en kanal 

för dessa ungas delaktig. Dialogforum startade på Fyrisgårdens initiativ och dess form och 

fokus på trygghet och samtal inspirerades av BOiUs Mötesplatsen.178 Dialogforum blev sedan 

ett uppdrag från kommunen som har deltagande representanter från barn- och 

ungdomsnämnden samt idrott- och fritidsnämnden.179 Forumet har funnits sedan år 2004  med 

målet att ge förtroendevalda, tjänstemän och ungdomar möjlighet att föra dialog om hur det är 

att vara ung med en funktionsnedsättning i Uppsala.180 Syftet är att ungdomarna genom 

Dialogforum ges en möjlighet att påverka, göra sina röster hörda och få uttrycka sig på ett sätt 

som passar dem, och som resultat växa och vara del av samhällsutvecklingen. Fokus ligger 

dock på de unga snarare än sakfrågorna i sig.181 

Liksom Mötesplatsen är målgruppen inte bara ungdomar utan också förtroendevalda och 

tjänstemän, eftersom Dialogforum arrangeras av en ideell förening. I min intervju med Ulrica 

Backlund, biträdande verksamhetschef på Fyrisgården, frågade jag bland annat om de 

förtroendevaldas och tjänstemännens roll i Dialogforum. Deras roll är att sitta och lyssna men 

Backlund betonade också vikten av att frågor som kommer upp jobbas vidare med ett tydligt 

sätt, att de inte ramlar mellan stolarna.182 

Deltagare 

Dialogforums målgrupp är ungdomar med utvecklingsstörning, dolda funktionsnedsättningar 

och lindrig utvecklingsstörning samt ungdomar från socialpsykiatrin.183 Ungdomarna som 

deltar i Dialogforum kommer från två skolor med vilka Fyrisgården har ett samarbete, och 

som även deltar i Fyrisgårdens verksamhet. Fyrisgården arbetar för att fler skolors ungdomar 

ska få vara med.184 Vilka ungdomar som deltar beror därför till stor del på skolorna i vilka 

målgruppen går och om dessa väljer att samarbeta med Fyrisgården och vara en del av 

Dialogforum, eller inte. De deltagande skolorna spelade en stor roll för de ungas deltagande 

eftersom deras deltagande förbereddes i helklass under skoltid. 

Agendasättare 

Fyrisgården betonar i sin redovisning av år 2013 vikten av förberedelse. Dialogforum är inte 

bara mötet med förtroendevalda och tjänstemän utan också mötena innan med syftet att ge 

ungdomarna möjlighet att fördjupa sig, känna sig trygga i och våga lyfta sina frågor.185 De 

Dialogforum som arrangerades år 2014 började med workshops på de skolor som Fyrisgården 
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samarbetar med. I dessa fick ungdomarna uppmärksamma frågor inom fyra av Fyrisgården 

valda teman: skola, fritid, arbete och framtid. De mest återkommande frågorna från 

temaborden sammanfattades sedan och togs med till klassrummen där ungdomarna fick 

diskutera och komma på argument tillsammans med sina lärare. I klassrummen delades sedan 

de olika frågorna ut till eleverna som fick träna på att presentera och formulera dessa.186  

Exempel på ämnen som dykt upp på mötena är mobbing, ledsagning, skolskjuts och namnet 

”särskola”. Många frågor har varit återkommande och detta är något som har kritiserats av 

förtroendevalda och tjänstemän. Dock kan en anledning till att frågor varit återkommande 

vara att de inte tagits vidare. Det finns ett behov av att utveckla formerna för uppföljning.187 

Påverkan 

Liksom Mötesplatsen går ungdomarnas inflytande via de deltagande nämndrepresentanterna 

och liksom Mötesplatsen är inte alla nämnder representerade i Dialogforum. I bland annat 

redovisningen för år 2013 uttrycks svårigheten att bedöma Dialogforums påverkan på beslut, 

men författaren är övertygad om att de förtroendevalda som deltagit ” är en erfarenhet rikare 

när de ska ta beslut gällande målgruppen”.188 Här kan man ställa sig frågan om denna 

erfarenhet som förtroendevalda blivit rikare är en ny erfarenhet som därför har potential att 

påverka dennes beslutsfattande eller om de deltagande förtroendevalda redan hade en 

ståndpunkt i arbetet för hur livet kan bli bättre för de med funktionsnedsättningar. Men att 

faktiskt träffa unga som vet hur det är att ha en funktionsnedsättning och få konkreta förslag 

på förbättringar måste underlätta för förtroendevalda att förespråka dessa frågor. Exempel på 

effekter som Dialogforum haft i politiken är att namnet särskola tagits bort från några skolor 

på ungdomarnas önskning. Även sommarjobb för unga med funktionsnedsättning har skapats 

i kommunen på grund av Dialogforum.189  

Backlund nämnde i intervjun att de märker att de unga som varit med flera gånger har fått ett 

större självförtroende, lärt känna politiker och börjar ta egna initiativ.190 Sådana effekter av 

kanaler för delaktighet är också betydande men samtidigt som det kan vara givande att få 

samtala med förtroendevalda och tjänstemän är det viktigt att de unga upplever att de blir 

hörda och att deras frågor inte ramlar mellan stolarna. Brister i det inflytande som deltagarna 

har är märkbar för ungdomarna vilket leder till att flera frågor är återkommande. Risken är då 

att delaktighetsprocessen börjar betraktas som ineffektiv.191 

Dialogforum liknar Mötesplatsen på många sätt. Fokus ligger på kreativitet, trygghet och 

samtal snarare än beslut och att dessa ska vara informerade. Fokus ligger på de deltagande 

unga och deras utveckling snarare än politiken och beslut som tas. Att inte ha de politiska 

effekterna i fokus kan leda till att de unga känner att det de tycker inte får gehör. Blir det 

ingen politisk effekt kan effekten istället bli frustration och misstro till politiken och snarare 

än känsla av att inte vara delaktig.  

                                                 
186 Backlund, intervju, 2015.11.26 
187 Fyrisgården, 2013, s. 4 
188 Ibid. 
189 Backlund, intervju, 2015.11.26 
190 Ibid. 
191 Matthews & Limb, 1998, s. 76 



 

34 

Gymnasiefullmäktige – Örebro kommun 

Örebro kommun har i tre omgångar arrangerat Gymnasiefullmäktige som en kanal för ungas 

delaktighet och sist det arrangerades var år 2013.192 Denna kanal hade en tydlig politisk vilja 

bakom sig och nämns som ett mål i till exempel Örebros Övergripande strategier och budget 

2013 under rubriken Inflytande och delaktighet.193 Målet med Gymnasiefullmäktige var att 

tillgodose elevers möjlighet till påverkan och inflytande och att ge dem möjlighet att komma 

så nära verkligheten som möjligt. Men målet var också att få fram förslag på förbättringar. 

Denna form för ungas delaktighet valdes på grund av dess fokus på just elevdemokrati och 

elevers inflytande i skolan.  

Fördelen med att imitera vuxna former för delaktighet är att de unga får en förståelse för och 

lär sig hur det fungerar i den vuxna världen. Genom att efterlikna en redan accepterad och 

etablerad form för delaktighet existerar en sådan typ av kanal vid sidan av vuxnas 

beslutsfattande, som ett skuggfullmäktige, och ifrågasätter därför inte vuxnas makt.194 

Förutsatt att det innebär en positiv erfarenhet för eleverna kan effekten bli ett ökat politiskt 

engagemang och en ökad tilltro till politiken. Om erfarenheten av deltagandet tvärtom är 

negativ ger dock detta en negativ effekt.195 Nackdelen med att efterlikna vuxna former för 

delaktighet är att de också exkluderar på liknande sätt. I detta fall var alla kommunens sex 

gymnasieskolor med i initiativet.  Dock exkluderades elever från fristående skolor från denna 

möjlighet att påverka den demokrati de lever och verkar i. Men genom att begränsa vad 

motionerna fick handla om till skolfrågor, begränsades automatiskt målgruppen till de elever 

som gick i skolor som hade kommunen som huvudman.  

Deltagare 

Deltagarna var gymnasieelever från kommunens gymnasieskolor. Varje deltagande skola 

hade en kontaktperson som nästan uteslutande var lärare. Denna kontaktperson utsåg i 

resonemang med andra lärare lämpliga klasser för deltagandet men också lämpliga elever för 

rollen som delegat. Delegaterna var de som deltog under själva Gymnasiefullmäktige, där de 

fick presentera sina skolors motioner och rösta. Är 2013 valdes mellan 5-10 delegater ut per 

skola och av dessa gick många sitt sista år på gymnasiet. En del fick rollen som delegat för att 

de redan hade ett stort politiskt engagemang. De deltagande klasserna skrev motioner 

tillsammans, men vissa motioner skrevs av delegaterna själva. Motionerna skulle tas fram 

utifrån kommunens mall och eleverna arbetade med dessa under till exempel 

samhällskunskapslektionerna. Skolornas kontaktpersoner skickade sedan in skolans framtagna 

motioner till kommunen, vilka 2013 uppgick i 3-6 motioner per skola.196 

Delegaterna hade med andra ord en särskild roll i initiativet och eftersom de valdes av vuxna 

är det oklart hur mycket de andra eleverna kände sig representerade och inkluderade i 

gymnasiefullmäktige. Då är frågan om alla hade lika stor chans att väljas som delegater eller 
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om delegaterna valdes på grund av att de var välartikulerade, självsäkra och hade erfarenhet 

inom politiska ungdomsorganisationer. Om det senare var fallet kan Gymnasiefullmäktige ha 

haft en tystande effekt på de som inte ingår i denna kategori unga, vilket enligt McGinley och 

Grieve kan leda till ökad marginalisering.197  

Agendasättare 

Första gången gymnasiefullmäktige hölls liknade det mer en ordinarie kommunfullmäktige då 

det inte fanns begränsningar för vad motionerna fick handla om. Då handlade många frågor 

om miljö och dessa frågor skickade efter elevernas beslut under Gymnasiefullmäktige till 

berörda nämnder som till exempel miljö- och hälsoskyddsnämnden, vilket krävde mycket 

logistik.198 För att få en större effekt begränsade gymnasienämnden Gymnasiefullmäktiga till 

att handla om de områden som nämnden själv ansvarar för, skolfrågor inom det offentliga 

skolväsendet på gymnasienivå.199 Inom denna ram fick eleverna sätta agendan.  

Påverkan 

Gymnasiefullmäktige var tänkt att öka det politiska engagemanget bland eleverna och ge dem 

en starkare koppling till politiken, men också en möjlighet att påverka den demokrati de lever 

och verkar i.200 För närvarande finns inte Gymnasiefullmäktiga som kanal för delaktighet, 

trots att tanken var att det skulle fortsätta, och anledningen är brist på resurser. 

Gymnasiefullmäktige var som ett riktigt fullmäktige och krävde mycket logistik och jobb att 

genomföra.201  

År 2013 registrerades totalt 26 motioner och av dessa behandlades 17 stycken i fullmäktige 

och 9 på andra sätt. Av de 17 som behandlades i fullmäktige fick 13 bifall, varav 4 lades till i 

pågående utredningar.202 Exempel på beslut som togs var att stadens lärare skulle erbjudas en 

utbildning för bättre och mer konstruktiva utvecklingssamtal samt en kurs i konflikthantering 

för ökad trygghet i skolan, ökad lektionstid för idrott från 50 minuter i veckan till 100 

minuter, mindre klasser med runt 25 elever per klass och kontroll av de kommunala skolornas 

lokaler gällande till exempel temperatur och ventilation. De motioner som fick avslag 

handlade om flextider i gymnasiet med distansläsning en dag i veckan, en ny läroplattform för 

gymnasium på distans, att alla elever oavsett skola ska erbjudas tekniska hjälpmedel och att 

alla gymnasieprogram ska vara högskoleförberedande. Exempel på motioner som hanterades 

på andra sätt handlade om en av skolornas matsal, längre busskortstider på kvällarna för 

gymnasielever och färre läxor.203 De motioner som beviljades av delegaterna under 

Gymnasiefullmäktige överlämnades till gymnasienämnden för fortsatt handläggning och 

beslut.204 Ungefär ett halvår efter fullmäktige ägde en återsamling rum där förtroendevalda 

från gymnasienämnden berättade vad som hänt med motionerna.205 Protokoll finns från 

Gymnasiefullmäktige och gymnasienämnden, där det går att läsa sig till vad för beslut som 

togs. Den effekt elevernas fullmäktige hade kommunicerades alltså ut och i och med att flera 
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motioner beviljades fick de också faktiskt inflytande. Elevernas inflytande gjordes möjlig 

genom att formen för deras delaktighet och kanalen in i politiken var tydlig. Detta eftersom 

gymnasienämnden både ansvarade för gymnasiefullmäktige och var mottagare för detta 

fullmäktiges motioner, istället för att vara en mellanhand, vilket hade varit fallet om frågorna 

hade fallit under någon annan nämnds ansvar. Denna tydlighet i form och ansvar gjorde 

effekten mätbar. 

Medborgarbudget – Örebro kommun 

År 2009 blev Örebro kommun först i Sverige med att pröva Medborgarbudget som kanal för 

delaktighet. Målet var att öka medborgarnas inflytande över sin vardag och över kommunala 

verksamheter och beslutsprocesser. Barn och unga valdes som målgrupp för detta initiativ 

eftersom de redan var en politiskt prioriterade grupp och eftersom det stämde väl överens med 

kommunens åtaganden i Partnerskapet för barnkonventionens genomförande. 

Medborgarbudget innebar att ungdomar från anmälda skolor bjöds in till att ta fram förslag 

och prioriteringar för en av kommunstyrelsen bestämd del av kommunens investeringsbudget. 

Bland de framgångsfaktorer som uttrycks i slutrapporten för Medborgarbudget nämns 

kontinuitet i arbetet, att Medborgarbudget ska vara en naturlig del av styrningen, att den ska 

vara enkel och meningsfull med ett klart syfte och att den ska avslutas med feedback.206 

I en intervju med Julia Runesson, planerare i Örebro kommuns samhällsbyggnadskontor, som 

varit med i projektet har det positiva varit den förståelse som deltagarna fått för kommunens 

samhällsplanering men också den förståelse som medarbetare i kommunen har fått för de 

unga medborgarnas viljor. En utmaning med Medborgarbudget har varit att implementera det 

vinnande förslaget så snart som möjligt efter beslutet tagits. Detta har varit en utmaning 

eftersom det inte går att bestämma när ett beslut kan implementeras förrän man vet vad det är 

som ska implementeras. I den första omgången skyndades byggandet på och i den andra 

omgången försenades byggandet av olika orsaker. På grund av att det inte gått att förutspå när 

det de unga beslutat kommer att vara på plats har representanterna från kommunen varit 

noggranna med återkoppling och fört en dialog med deltagarna om processen. Idag finns inga 

uttalade planer för ännu en omgång Medborgarbudget, men vad gäller samhällsplanering 

finns det uttalat i Örebro kommuns Övergripande strategi och budget att barn och unga ska 

prioriteras i medborgardialoger.207 

Deltagare 

Liksom Dialogforum skedde deltagandet i klassrummen på skoltid tillsammans med lärare. 

Skolorna har spelat en aktiv roll i Medborgarbudget och vilka unga som deltog berodde de två 

första omgångarna på vilka skolor som anmälde sig till att delta. I den första omgången av 

Medborgarbudget kom deltagarna från tre gymnasieskolor och totalt deltog ungefär 80 

elever.208 I den andra omgången, som genomfördes år 2010, deltog totalt 100 elever som kom 

från både årskurs 2 och 3 från fyra gymnasieskolor.209 År 2014 genomfördes 

medborgarbudget för tredje gången och då bestämde kommunen sig för att investera i 

                                                 
206 Örebro kommun, 2011, s. 3-4 
207 Runesson, intervju, 2015.11.26 
208 Örebro kommun, 2011, s. 4-5; Runesson, intervju, 2015.11.26 
209 Örebro kommun, 2011, s. 5-6; Dialogguiden, 2015, Medborgarbudget 
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området Brickebacken. Deltagarna kom då från det fritids och de två grundskolor som fanns i 

området och som tillfrågats av kommunen. Totalt deltog 150 elever.210 Det framkommer inte 

om samtliga elever från de anmälda skolorna och klasserna deltog eller hur många elever som 

då gick i skolorna.  

Agendasättare 

Deltagarnas förbättringsidéer har varit begränsade till att handla om en av kommunstyrelsen 

förutbestämd del av investeringsbudgeten.211  Fördelen med en sådan begränsning är att 

förslagen blir till verklighet på ett helt annat sätt eftersom det redan innan de unga deltar 

bestämts att det som beslutas ska bli verklighet. Om deltagarna inte begränsats i sina förslag 

på investeringar hade förslagen efter ungas beslut behövt beslutas av kommunen. Denna 

inramning av deltagarnas agendasättande var också en träning för dem i prioritering och 

anpassning, vilket var en del av målet med Medborgarbudget. 

År 2009 förfogade eleverna över 250 000 kronor i investeringsbudgetens pott miljö och trafik. 

Varje deltagande klass fick presentera ett förslag och totalt fanns tre förslag med i den fria 

omröstningen.212 År 2010 handlade det om en pott på 500 000 kronor inom temat Örebros 

Svartån. Varje klass fick presentera två förslag och i omröstningen presenterade sju förslag.213 

År 2014 förfogade deltagarna över 800 000 kronor som skulle läggas på förbättringar i 

området Brickebacken och hur området skulle kunna bli en plats för både flickor och 

pojkar.214 Upplägget för deltagandet formades tillsammans med Medborgarbudgets 

projektledare och styrgrupp samt lärarna på de deltagande skolorna. För att hjälpa deltagarna 

att ta fram och utveckla sina förslag hade de en tjänstemannagrupp till sitt förfogande, som 

kunde hjälpa dem med att till exempel göra kostnadsberäkningar.215 

Påverkan 

Deltagarna fick i en fri omröstning rösta fram det de tyckte var det bästa förslaget och detta 

förslag verkställdes sedan av kommunen. År 2009 beslutade eleverna från de deltagande 

skolorna att rusta upp en badplats och eleverna bakom förslaget fick delta på invigningen.216 

År 2010 beslutade eleverna att ett trädäck på Svartån skulle byggas och år 2014 att en 

spontanidrottsplats skulle byggas.217 Liksom Gymnasiefullmäktige innebar Medborgarbudget 

en tydlig form för hur idéer blir resultat. I och med att barn och unga som effekt av 

Medborgarbudget till exempel kan gå på ett trädäck som de vet att andra unga har varit 

delaktiga i att ta fram, blir effekten av deras delaktighet allt mer påtaglig, verklig och 

meningsfull. De får tydliga bevis på att deras förslag tagits på allvar vilket kan leda till en tro 

på demokratiska processer.218  

                                                 
210 Dialogguiden, 2015, Medborgarbudget 
211 Örebro kommun, 2011, s. 3-4 
212 Ibid., s. s. 4-5 
213 Örebro kommun, 2011, s. 5-6; Dialogguiden, 2015, Medborgarbudget 
214 Dialogguiden, 2015, Medborgarbudget 
215 Örebro kommun, 2011, s. 4-5 
216 Ibid. 
217 Örebro kommun, 2011, s. 5-6; Dialogguiden, 2015, Medborgarbudget; Dialogguiden, 2015, 

Medborgarbudget 
218 Matthews & Limb, 1998, s. 76 
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I slutrapporten för Medborgarbudget 2008-2010, som innehåller utvärderingar om de två 

första omgångarna, dras slutsatsen att en framgångsfaktor varit att ”det är på riktigt och 

viktigt och att det ger ett faktiskt resultat”. Det bedöms att elever genom projektet fått en 

förståelse för kommunens budgetarbete och vilka resurser som investeringar kräver. 

Utvärderingar som gjorts pekar på nöjdhet bland eleverna.219 

På vilka sätt ges barn och unga möjlighet och förutsättningar att vara 

delaktiga? 

Kanalerna för delaktighet ser olika ut och om vi skulle placera in dem i de kategorier av 

ungdomsråd som Matthews har identifierat är Gymnasiefullmäktige en skuggorganisation, en 

kanal som existerade parallellt med och efterliknade ordinarie kommunfullmäktige. Med ett 

klart uppdrag att bidra till utvalda investeringar i kommunen liknar Medborgarbudget mer en 

feeder organization. Båda Uppsalas kanaler är däremot av en mer konsultativ karaktär där 

Dialogforum, som handlar om hur det är att vara ung med funktionsnedsättning i Uppsala, är 

både gruppspecifik och med fokus på lokalsamhället. I tabellen nedan sammanfattas dessa 

fyra kanaler för ungas delaktighet och de medel för delaktighet och inflytande som använts.  

Tabell 1: Medel för barns och ungas delaktighet 

KANAL ANSVARIG DELTAGARE AGENDASÄTTARE INFLYTANDE 

Mötesplatsen, 

Uppsala  

 

Barnombuds-

mannen i 

Uppsala (BOiU) 

Ungdomar via en öppen 

inbjudan. 

BOiU tillsammans med 

unga funktionärer. 

Genom närvarande 

förtroendevalda och 

tjänstemän, genom 

mötesrapporter från 

BOiU till berörda 

nämnder. 

Dialogforum, 

Uppsala  

 

Fyrisgården, 

Uppsala 

Ungdomar med 

utvecklingsstörning, 

dolda 

funktionsnedsättningar 

och lindrig 

utvecklingsstörning 

samt ungdomar från 

socialpsykiatrin.  

Unga själva med hjälp 

av personal på 

Fyrisgården och lärare 

på skolorna. 

Genom närvarande 

förtroendevalda och 

tjänstemän. 

Gymnasie- 

fullmäktige, 

Örebro  

 

Örebro kommun Gymnasieelever från 

kommunens sex 

kommunala 

gymnasieskolor. 

Gymnasieelever tog 

fram motioner inom 

ramen för 

gymnasienämndens 

ansvarsområden. 

Genom motioner som 

Gymnasiefullmäktige 

beviljade och som 

överlämnades till 

gymnasienämnden för 

fortsatt handläggning 

och beslut. 

Medborgarbudget, 

Örebro  

Örebro kommun Gymnasieelever i 

omgång 1 och 2. 

Grundskolelever och 

unga från en fritidsgård 

i omgång 3. 

Deltagarna inom ramen 

för den av 

kommunstyrelsen vald  

del av 

investeringsbudgeten. 

Den valda delen av 

investeringsbudgeten 

lades på det vinnande 

förslaget, som 

deltagarna röstade 

fram. 

Även om det enligt barnrättskommittén inte finns en bestämd ålder för när barn är kapabla till 

att bilda egna åsikter tenderar initiativ för barns delaktighet enligt Lansdown att exkludera 

                                                 
219 Örebro kommun, 2011, s. 6-8 



 

39 

yngre barn.220 Denna tendens är också tydlig bland de fyra kanaler som Uppsala och Örebro 

kommun lyft, där samtliga deltagare förutom i en av Medborgarbudgets omgångar kan 

placeras i den gemensamma ålderskategorin ungdomar. En annan tendens vad gäller vem som 

får delta är att deltagarna i tre av fyra kanaler valts av vuxna, en tendens som även McGinley 

och Grieve fann i sin analys av skotska ungdomsråd.221 Till Gymnasiefullmäktige valde 

lärarna ut delegater och vem som fick delta i Medborgarbudget och Dialogforum har berott på 

lärare samt vilka skolor som engagerat sig. Endast till Mötesplatsen valdes deltagare ut via 

självurval oberoende av vuxna. I denna kanal fanns dock ungdomar som valdes av vuxna som 

funktionärer och hade en särskild roll i till exempel agendasättandet. Ett problem som enligt 

Wyness samt McGinley och Grieve kan uppstå när vuxna väljer deltagare och när ungdomar 

själva bestämmer om de vill delta är elitism.222 Även om barn och unga i stort kan betraktas 

som en grupp som är exkluderade från politiska processer är denna grupp inte homogen. 

Vissa kommer från akademiska bakgrunder och är välartikulerade, självsäkra och högljudda, 

medan andra kommer från socioekonomiskt utsatta områden och missgynnade förhållanden. 

Vissa är med andra ord mer exkluderade än andra. När vi pratar om delaktighet är det 

någonstans denna tysta majoritet vi vill nå, de som kanske inte kommer att rösta när de får 

rösträtt eller att engagera sig politiskt som vuxna, de som kanske inte har tilltro till 

demokratiska processer för att de känner sig marginaliserade av dessa. Om endast vissa barn 

med vissa bakgrunder deltar, legitimeras vuxnas beslutsfattande på bekostnad av den tysta 

majoriteten som inte får en chans att göra sig hörda. Enligt McGinley och Grive kan detta i 

sin tur öka den redan existerande marginaliseringen.223 De som kanske skulle gynnas mest av 

deltagandet kan som resultat tystas ännu mer. Vem som deltar är därför en betydande fråga 

för syftet men också för den påverkan en kanal för delaktighet kan ha. Delaktighet kräver 

enligt Arnstein maktomfördelning och att de exkluderade inkluderas.224 Elitism och 

marginalisering är risker som finns i valet av deltagare vilket kräver en medvetenhet om vem 

som kommer att delta och en vilja att inkludera ungdomar med olika bakgrunder. Detta kan 

göras till exempel genom att fokusera på ett bostadsområde som Medborgarbudget och 

Mötesplatsen och att som vuxen inte alltid välja den självklara elevrådsungdomen som 

deltagare och representant. 

I båda Örebro kommuns fall har deltagarna fått sätta agendan fritt men inom förutbestämda 

ramar och områden medan deltagarna i båda Uppsalas fall har fått driva sina egna agendor. 

Enligt McGinley och Grieve tenderar ungdomar att involveras för konsultation av vuxnas 

agendor snarare än för att driva sina egna och att de därför ges begränsade möjligheter att 

påverka beslut men i Uppsalas fall verkar bristen på begränsningar i agendasättandet 

begränsat den effekt kanalerna haft i politiken.225 Eftersom deltagarna var tänkta att påverka 

via de närvarande förtroendevalda och tjänstemännen krävde det att frågorna gick att göra till 

verklighet. Risken med att inte avgränsa agendasättandet är att frågor som kommer upp inte 

nödvändigtvis passar in i den politiska agendan och därför inte blir till verklighet. Att 

                                                 
220 United Nations Committee on the Rights of the Child, 2009, par. 20-21; Lansdown, 2010, s. 13-14 
221 McGinley & Grieve, 2010, s. 255-256 
222 McGinley & Grieve, 2010, s. 255-256; Wyness, 2009, s. 550 
223 Matthews & Limb, 1998, s. 75 
224 Arnstein, 1969, s. 216 
225 McGinley & Grieve, 2010, s. 258-260 
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kommunen behövt komplettera med specifika frågor var något som Uppsalas barnombudsman 

Lisa Skiöld lyfte som svar på hur samarbetet mellan BOiU och kommunen fungerat.226 I 

samband med att området för agendasättandet avgränsades i Örebro kommuns fall, bestämdes 

också inom vilket område beslut skulle tas. Redan innan eleverna deltog var det bestämt att 

det de beslutade inom det utvalda området skulle bli verklighet. Begränsningen innebar alltså 

en tydlighet i ansvar och påverkan, något som saknades i båda Uppsala kommuns fall där det 

fria agendasättandet begränsade påverkan. 

I Uppsala kommun har ideella föreningar ansvarat för de två kanalerna för delaktighet som 

lyfts. Det positiva med detta är att sådana föreningar kanske engagerar barn och unga mer än 

kommunen och att de som i båda Uppsalas fall är experter på barns delaktighet. Dock verkar  

både Mötesplatsen och Dialogforum inte hört hemma i den riktiga politiken på ett tydligt sätt. 

Resultatet verkar bekräfta den paradox som Thomas identifierat vad gäller barns delaktighet, 

att kanaler för delaktighet i det civila samhället inte har en klar plats i politiken, medan 

kanaler för delaktighet i den politiska sfären tenderar att efterlikna former för vuxnas 

delaktighet, som de i olika grad gör i båda Örebros fall.227 Men den plats en kanal för 

delaktighet har i politiken verkar inte bara påverkas av huruvida vuxna former för delaktighet 

efterliknas, utan också av vems ansvar kanalen är och vilken makt de ansvariga har i 

politiken. Om delaktighet, som Arnstein betonar, kräver omfördelning av makt måste vi ställa 

oss frågan: vilken grad av delaktighet kan uppnås om ansvaret för en kanal ligger hos någon 

som inte har makt i politiken?228 Om kommunens beslutsfattare ansvarar för en kanal kan de 

på ett helt annat sätt försäkra ungas påverkan och driva denna, eftersom det ligger i deras 

makt. Den som är ansvarig och drivande är också den som måste visa resultat, och när 

kommunen själv tar ansvaret för en delaktighetskanal måste de visa på den påverkan denna 

kanal har haft. Ideella föreningars plats i politiken avgörs lika mycket som barn och ungas 

delaktighet av beslutsfattare. Om ansvaret ligger på ideella föreningar avgörs kanalens 

påverkan av huruvida de deltagande beslutsfattarna bestämmer sig för att ta ansvar för de 

frågor som kommer upp i mötet med deltagarna samt dela med sig av sin makt. Detta kan 

resultera i någon slags allmänningarnas dilemma, där ansvaret ligger på alla deltagande 

förtroendevalda och tjänstemän och därför på ingen av dem. 

Mötet mellan beslutsfattare och ungdomar kan vara mycket givande men forskning pekar 

också på att dessa ungdomars engagemang är beroende av att de känner sig tagna på allvar 

och kan se resultat av sitt deltagande.229 I Örebros fall hade de involverade förtroendevalda 

och tjänstemännen en tydlig roll redan innan de unga involverades, de skulle guida och 

genomföra beslut som de unga tog. Dessutom fanns tydliga tidsplaner och återkoppling, 

kriterier som i Matthews studie hänger samman med ungdomars känsla av att deras åsikter har 

betydelse.230 I båda Uppsalas fall har påverkan varit svår att mäta vilket enligt Lansdown 

hindrar möjligheten till att kritiskt granska det som gjorts för delaktighet.231 

                                                 
226 Skiöld, intervju, 2015.11.19 
227 Thomas, 2007, s. 207 
228 Arnstein, 1969, s. 216 
229 Se t.ex. Matthews, 2001 
230 Matthews, 2001, s. 313 
231 Lansdown, 2010, s. 20 
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Avslutande reflektioner 

Att göra barnkonventionen till verklighet och att skapa kanaler för barns och ungas 

delaktighet och inflytande in i redan existerande och fungerande former för beslutstagande är 

en stor utmaning. Det finns mycket kvar att göra för att barns och ungas åsikter ska tas i 

beaktande i planering, beslut och utvärdering, men också för att de ska uppmuntras till samt 

ges faktiska möjligheter att uttrycka sina åsikter. Om vi jämför delaktighet med till exempel 

valdeltagande till kommunfullmäktige kan lågt valdeltagande innebära ett ifrågasättande av 

legitimiteten hos partiet/partierna med flest röster. Problemet är då kommunens, som måste 

hitta lösningar för att öka valdeltagandet. Ett potentiellt problem i implementeringen av 

barnkonventionen är om behovet av den inte kommer inifrån kommunen, utan från till 

exempel FNs barnrättskommitté och Barnombudsmannen. Även om det finns en konsensus 

kring att barnkonventionen är något bra måste det finnas incitament till att lyfta in barns och 

ungas perspektiv i politiska beslut samt lyfta in frågor som är viktiga för barn och unga in i 

politiken. Medborgare och invånare under 18 år har trots allt en särskild relation till de som 

tar beslut, de kan inte hålla beslutstagare ansvariga och deras rätt till delaktighet är beroende 

av beslutstagares tillåtelse att inkludera dem samt ge dem makt att påverka. Om barn och 

unga ska kunna göra anspråk på sin rätt till delaktighet och om detta ska främjas måste det i 

bland annat olika styrdokument finnas en tydlighet kring att det är en rättighet samt att det är 

ett gemensamt ansvar. Artikel 12 gäller inte bara i skolan utan överallt där beslut tas som 

påverkar barn. Barns rättigheter är allmänna, odelbara och ömsesidigt beroende men existerar 

inte för sig själva. Barnkonventionen måste på ett tydligt sätt hänga ihop med andra 

prioriteringar som till exempel jämställdhet samt med kommunens olika verksamheter. Barn 

och ungas delaktighet måste ha en klar plats i politiken och beslutsfattandet om det ska vara 

långsiktigt hållbart. Utifrån min undersökning kräver detta bland annat att kanaler för 

delaktighet är transparenta vad gäller syfte och påverkan. Barns och ungas delaktighet måste 

också vara riktig och viktig, inte symboliskt och för vuxnas syften. Jag tror att barn och unga 

både vill och kan påverka beslut som rör dem, om de får chansen. Därför har bland annat 

kommuner ett stort ansvar att ge dem sådana chanser och vara medvetna om vem som deltar, 

vem som sätter agendan och med vilken påverkan. 

Studier om barns delaktighet och representation i samhället är av stor betydelse eftersom de 

ger insikt i de processer som marginaliserar och exkluderar barn samt förhindrar att barn kan 

göra anspråk på de rättigheter de enligt barnkonventionen har. Genom att studera barns rätt 

till delaktighet uppmärksammas risken med att reproducera existerande maktstrukturer och 

tysta den redan tysta majoriteten. Om barn och unga inte ska vara osynliga i offentliga beslut 

tills att de får rätten att rösta måste vi lära oss från erfarenheter och försöka att bättre förstå 

vad som kan göras och hur. Denna uppsats bidrar till tidigare forskning om barns delaktighet 

genom att inte bara analysera kanaler för detta utan också de mål och medel som finns på den 

strategiska nivån i kommunerna. Genom att skapa ett analysinstrument utifrån de kritiska 

punkter som jag identifierat i den tidigare forskningen visar jag också hur vi bättre kan förstå 

arbetet med barnkonventionen samt vilka förbättringar som kan göras. Nu behövs flera goda 

exempel på arbetet med att förverkliga barnkonventionen och fler studier om hur barns och 

ungas delaktighet främjas. För framtida studier på området finns det mycket statistik från 

skolundersökningar som skulle vara intressanta att analysera för att hitta samband mellan 
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delaktighet och andra faktorer, men på det stora hela är behovet av liknande studier stort och 

har bara blivit större i ljuset av att barnkonventionen kan komma att bli lag. Utifrån min 

deltagande observation under konferensen som Partnerskapet för barnets rättigheter i 

praktiken hade kan jag säga att det finns flera kommuner som arbetar för att göra 

barnkonventionen till verklighet och som redan nu har många erfarenheter som alla Sveriges 

kommuner kan lära från. 
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Telefonintervju 23 november. 

Price, Martin; Länsbarnombudsman, Barnombudsmannen i Uppsala (2015). Intervju 19 

november. 

Redzic Alkaissi, Daniela; Planerare, Enheten för hållbar utveckling, 

Kommunledningskontoret, Örebro kommun (2015). Telefonintervju 17 november. 

Runesson, Julia; Planerare, Förvaltningskontor Samhällsbyggnad, Örebro kommun (2015). 

Telefonintervju 26 november. 

Skiöld, Lisa; Verksamhetschef och barnombudsman, Barnombudsmannen i Uppsala (2015). 

Intervju 19 november.  
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http://www.orebro.se/download/18.245d51b813c84113b6e80002966/1392724512641/%C3%96vergripande+strategier+och+budget+2013+med+plan+f%C3%B6r+2014-2015.pdf
http://www.orebro.se/download/18.6a11cb3a14a42fc1523113b/1420720436721/%C3%96vergripande+strategier+och+budget+f%C3%B6r+2015+med+plan+f%C3%B6r+2016-2017.pdf
http://www.orebro.se/download/18.6a11cb3a14a42fc1523113b/1420720436721/%C3%96vergripande+strategier+och+budget+f%C3%B6r+2015+med+plan+f%C3%B6r+2016-2017.pdf
http://www.orebro.se/download/18.7bb8ae021489272489a60a0/1413289538967/Policy+f%C3%B6r+barnets+r%C3%A4ttigheter+i+%C3%96rebro+kommun.pdf
http://www.orebro.se/download/18.7bb8ae021489272489a60a0/1413289538967/Policy+f%C3%B6r+barnets+r%C3%A4ttigheter+i+%C3%96rebro+kommun.pdf
http://www.orebro.se/40710.html

