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Barn och unga har rätt till inflytande 
  
Enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnrättskonventionen eller 
barnkonventionen, har varje barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet. 
Barnet ska ses som en samhällsmedborgare, en individ med rätt att själv uttrycka sina åsikter. Det 
finns ingen nedre åldersgräns för när barnet har rätt att delta och fritt uttrycka sina åsikter.  
 
Artikel 12 tydliggör barnet som subjekt med en egen mening som ska respekteras. Barn måste få 
möjlighet att göra sig hörda och få påverka sin egen situation: 
  

Konventionsstaterna skall 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. För detta ändamål skall 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.1

 
 

Genom att ratificera barnrättskonventionen har Sverige förbundit sig att följa den. Förutom dessa 
krav finns det många andra skäl för att barn och unga ska vara delaktiga och att deras möjligheter till 
inflytande ökar. 

Boverkets rapport Unga är också medborgare 
År 1999 gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda hur barns och ungdomars inflytande i samhälls- 
och trafikplaneringen kan förverkligas. Boverket föreslog i sin rapport att det skulle genomföras 
försök med syftet att stödja kommuner att utveckla barns och ungdomars inflytande i samhälls- och 
trafikplaneringen. Ett viktigt syfte var att få fram goda exempel som kan ge inspiration och kunskaper 
för andra kommuner.  
 
Enligt Boverket borde försöken läggas upp utifrån den egna kommunens möjlighet och behov och ha 
målet att öka barns och ungdomars inflytande i samhällsplaneringen och därmed bidra till att 
förverkliga barnkonventionens artikel 12. Det är en fördel om försöken ingår i en större satsning för 
att implementera barnkonventionen i kommunens hela verksamhet. Boverket föreslog också 
följande:  
 
– Kommunförsöken måste vara förankrade i kommunens högsta politiska ledning. 
– Regeringen bör ställa resurser till kommunernas förfogande för att stödja försöken. 
– Kommunförsöken bör resultera i en exempelsamling. 
– De kommuner som ingår i försöken bör inte enbart vara sådana som redan har påbörjat arbete 

med att ge barn och ungdomar inflytande i samhällsplaneringen. Kommuner som ännu inte har 
påbörjat sådant arbete bör uppmuntras att delta. 

– Kommuner av olika storlek bör ingå, såväl små som stora städer samt glesbygdskommuner.  
 
Boverket ansåg att det finns stora möjligheter att inom läroplanens ram utveckla skolans arbete med 
sitt närsamhälle och med medborgarinflytande i samhällsplaneringen. 

                                                           
1 Regeringskansliet. (2006). Mänskliga rättigheter – Konventionen om barnets rättigheter. UD-info Januari 
2006.  
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Varför inflytande?2

Enligt Barnombudsmannen måste synen på barns och ungas delaktighet i samhället utvecklas. Olika 
arbetssätt behöver utvecklas som kan leda till att barn och unga upplever att de tas på allvar och att 
deras åsikter och synpunkter tas till vara i lokala verksamheter och beslutsprocesser. 

 

 
Delaktighet skapar demokratiska medborgare 
När unga är aktiva och därmed delaktiga utvecklas de som människor. För att demokratin ska fortleva 
måste barn och unga få känna sig delaktiga i samhället och kunna ta aktiv del i det politiska livet. 
Genom att delta i demokratiska arbetsformer lär sig barn och unga att inhämta fakta och lyssna på 
andras argument. Delaktigheten ger dem på så sätt en viktig livskompetens.3

 
 

De barn och unga som upplever att deras åsikter och tankar inte är lika mycket värda kan känna sig 
utanför. Detta utanförskap kan leda till att de inte har tillit till systemet. Om vi är måna om att 
behålla vårt demokratiska system är det av stor vikt att samtliga medborgare, oavsett ålder, ges 
möjligheter att delta. 
 
Inflytande har betydelse för hälsan 
Statens folkhälsoinstitut har i en forskningsöversikt belyst frågan om ökat inflytande för barn i frågor 
som rör dem själva har gynnsamma effekter på deras hälsa och välfärd.4

 

 Sammantaget visar 
översikten att barns hälsa gynnas av ökat inflytande. Det finns starka bevis för att den sociala och 
intellektuella hälsan gynnas, men också den fysiska och psykiska hälsan gynnas. 

Bättre kvalitet i beslut 
När barns och ungas inflytande ökar i lokala verksamheter och beslutsprocesser får man ett bredare 
och bättre beslutsunderlag. Därmed ökar kvaliteten i besluten. Att ta till sig deras kunskaper och 
erfarenheter innebär att beslutens kvalitet höjs. Vuxnas kunskaper och erfarenheter kompletteras 
med bilden som de unga ger. 
 
Bättre måluppfyllelse och mer för pengarna 
Ett ökat inflytande för barn och unga kan medföra en bättre måluppfyllelse. Det kan också medföra 
att verksamheter får ut mer av de resurser de satsar i form av tid och pengar. Detta gäller till 
exempel inom olika delar av den fysiska samhällsplaneringen. Det kan handla om skolmiljön, 
lekplatser eller trafiksäkerhet. Om barn och unga ges möjlighet att delta i beslutsprocesser i sådana 
frågor framkommer många saker som kan leda till både en större måluppfyllelse och ett bättre 
resursutnyttjande. 
 
Det krävs en systematisk strategi 
Utifrån det arbete som gjorts för att öka inflytandet för barn och unga i planeringen har 
Barnombudsmannen (BO) konstaterat att det krävs: 
 
• en systematisk strategi som inkluderar alla åldrar och relevanta områden 
• en förankring i den politiska ledningen samt att alla berörda chefer är medvetna om beslutens 

innebörd och konsekvenser på den egna förvaltningen 
• ett partiövergripande beslut för att verksamheten ska kunna fortsätta vid ett maktskifte 
• arbete som sker på barnens och ungdomarnas villkor och att arbetsformer som är fastlagda 

utifrån en bred dialog innan arbetet påbörjas 

                                                           
2 Detta avsnitt baseras på fakta från Barnombudsmannen. (2011). Barns och ungas rätt till inflytande i 
kommuner och landsting. 
3 Henriksson, B. Att skapa sin ungdom. Slutrapport från projekt ung på 90-talet. Glacio, 1991. 
4 Wennerholm Juslin, Pia och Bremberg, Sven. När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan. En 
systematisk forskningsöversikt. Statens Folkhälsoinstitut, R 2004:30. 
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• nya arbetsformer och flera arbetsformer för att involvera även de minst aktiva, inte enbart de 
som redan är föreningsaktiva 

• medel som finns avsatta så att barnens och ungdomarnas inflytande kan ge synliga förändringar.5

 
 

Framgångsfaktorer för att arbeta in ett barnperspektiv  
BO har identifierat och presenterat ett antal faktorer som är av största betydelse för att kommuner, 
landsting och statliga myndigheter ska klara att arbeta in ett nytt perspektiv i sina verksamheter. 
Framgångsfaktorerna har BO tagit fram utifrån erfarenheter från organisationer som har arbetat med 
till exempel jämställdhets-, hälso- och miljöperspektiv, men också utifrån erfarenheter från 
myndigheter som har arbete med ett barnperspektiv, bland annat Sida och dåvarande Vägverket:  
 
• Entydigt stöd och engagemang finns hos ledningen. 
• Perspektivet är inarbetat i centrala styrdokument. 
• Utbildning och information genomförs. 
• Arbetet utgår från befintliga arbetsprocesser. 
• Ekonomiska och personella resurser finns. 
• Dialog och erfarenhetsöverföring genomförs. 
• Arbetet följs upp och utvärderas. 
 
BO utvecklar sedan resonemanget: 
 

Vi menar med andra ord att ledningens stöd och engagemang, beslut och målformuleringar, 
utbildning och information, avsättandet av resurser av olika slag, uppföljning och utvärdering med 
mera är viktiga förutsättningar för att barnkonventionen ska få nödvändigt genomslag i 
kommunal organisation och verksamhet.6

Om Vägverkets (nuvarande Trafikverkets) erfarenheter 

 

Vägverket (nuvarande Trafikverket) arbetade med utveckling och kunskapsutveckling av metoder för 
barns och ungas inflytande i planeringsprocessen och deras medverkan i barnkonsekvensanalyser. 

Forska och lära i närsamhället 
Under 1990-talet bedrev dåvarande Vägverket ett omfattande utvecklingsarbete i närmare 400 
skolor i ett projekt som kallades Forska och lära i närsamhället. Utgångspunkten i projektet var 
transportpolitiska mål, barnkonventionen och skolans mål samt forskning kring barn och trafik. 
 
Mål 
Det övergripande målet för Forska och lära i närsamhället var att: 

 
• ge eleverna kunskaper och insikter om hur samhället är uppbyggt och hur trafiksystemet 

fungerar 
• förbereda eleverna för deras framtida samhällsliv där brukarnas inflytande och ansvar blir allt 

viktigare 
• påverka eleverna så att de kan, vill och vågar delta i arbetet med att förbättra sitt närsamhälle. 
 
Undersökande arbetssätt 

                                                           
5 Barnombudsmannen. (1998). Ett steg framåt, En handbok om barnkonventionen för kommuner och landsting. 
6 Barnombudsmannen. (2008). Från beslut till praktik. Barnkonventionen i kommunala verksamheter. 
Barnombudsmannen rapporterar BR2008:04 
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Projektet dokumenterades och gav flera goda exempel på hur elever kan arbeta tematiskt kring 
samhälle, trafik och miljö. Exemplen visar hur barn kan undersöka, bearbeta, beskriva, ifrågasätta 
och dokumentera sitt närsamhälle, vilket i sin tur kan ligga till grund för förbättringsåtgärder.7 8 9

 
 

Vad utvärderingarna visar 
Flera forskare följde och utvärderade projektet. Deras studier visade att projektet var framgångsrikt 
framför allt genom att:  
 
• skolor uppmärksammade närmiljön och trafiksituationen 
• skolbarnen kunde delta i arbetet med att minska trafikproblemen i närsamhället 
• man åstadkom ett samarbete mellan planerare och pedagoger 
• det ökade vanan med att medborgare deltar i det offentliga samtalet. 10 11

 
 

Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet genomförde studier i ett antal skolor som 
medverkade i Forska och lära i närsamhället. Studierna visar att eleverna fick ”lära sig demokrati 
genom att vara i demokratin” genom att de fick utöva inflytande och delta i försök att förändra 
närsamhället, i stället för att ”lära sig om demokrati.”12

 
 

Dokumenterade erfarenheter 
Erfarenheterna har redovisats bland annat i skrifterna ”Forska och lära”, ”Närsamhället”, 
”Närsamhällesstudier” och ”Trafik, miljö och samhällsplanering”, den sistnämnda skriften utgiven i 
samarbete med Skolverket. Efter detta projekt arbetade Vägverket med utveckling av 
barnkonsekvensanalyser och barns medverkan i planeringsprocessen. En del av erfarenheterna 
presenteras i ”Barnen och vägplaneringen – en kunskapsöversikt” (Vägverket, publikation 2005:27), 
”Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser – genom studier i närsamhället” (Vägverket, 
publikation 2006:11) och ”Haffstaskolan deltar i barnkonsekvensanalys – genom studier av 
skolskjutsningen” (Vägverket, publikation 2009:40).13

 
 

Erfarenheterna är viktiga för fler 
Barnsäkerhetsdelegationens slutbetänkande (SOU 2003:127) framhåller att Vägverkets arbete ger 
viktiga erfarenheter för många andra aktörer som de kan dra nytta av inom sin sektor. Enligt 
regeringens skrivelse Ett Sverige för barn (rskr. 2005/06:206) bör den kunskap och de erfarenheter 
som Vägverket – nuvarande Trafikverket – har av att samråda med barn tas till vara i det fortsatta 
arbetet.  
 

                                                           
7 Gummesson, M., Gummesson, M. & Larsson, T. (1995). Forska och lära. Vägverkets publikation 1995:3. 
Borlänge. 
8 Gummeson, M. & Gummesson, M. (1998). Närsamhället. Vägverkets publikation. Borlänge. 
9 Vägverket och Skolverket. (2000). Trafik, miljö och samhällsplanering - ger fakta och exempel på studier i 
närsamhället. Vägverkets publikation. Borlänge. 
10 Lindvall, K. (2000). Forska och lära i närsamhället. Institutionen för utbildningsvetenskap. Karlstads 
universitet. 
11 Vägverket. (1999). Forska och lära i närsamhället. Kortversion av utvärdering 1999. Publ 1999:155. 
12 Qvarsell, B. Dovelius, J. Eriksson, A (1998). Att forska och lära i närsamhället. Nya läromönster – nya 
arenor? FOLK-projektet, rapport nr 1. Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet. 
13 Skrifterna kan laddas ner från Trafikverkets hemsida: 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____3075.aspx 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1418.aspx 
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/Barn-och-ungdom-vag/Barn-och-
narsamhalle/Skolans-arbete-med-trafikfragor/Narsamhallesstudier/ 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1797.aspx 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____622.aspx 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____3396.aspx 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____3075.aspx�
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1418.aspx�
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/Barn-och-ungdom-vag/Barn-och-narsamhalle/Skolans-arbete-med-trafikfragor/Narsamhallesstudier/�
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/Barn-och-ungdom-vag/Barn-och-narsamhalle/Skolans-arbete-med-trafikfragor/Narsamhallesstudier/�
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1797.aspx�
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____622.aspx�
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____3396.aspx�
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I regeringens proposition 2008/09:60 framhålls att kommunerna, i samarbete med bland annat 
Vägverket, har en viktig roll i arbetet med att ta fram metoder och arbetssätt för att barn ska kunna 
komma till tals och påverka sin situation i samhälls- och trafikplanering. Nuvarande Trafikverket avser 
också att stödja kommunerna i att implementera barnkonventionen i kommunal verksamhet. 
 
Movium har undersökt var, hur och i vilka sammanhang barn och unga involveras i kommunernas 
planering och i förvaltning av stadens utemiljö. Flera kommuner hänvisade till Vägverkets projekt och 
metoder för samverkan med barn:  
 

Vägverkets mångåriga erfarenheter av att samverka med barn i konkreta planeringssituationer 
har varit en värdefull inspirationskälla för undersökningen.14

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

 

Propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (2009/10:232) innehåller ett antal 
principer som ska vara utgångspunkt för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och 
kommuner som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter.  
 
En viktig del i detta är arbetsmetoder för att systematiskt och långsiktigt stärka barnets rättigheter i 
beslut och åtgärder som rör barn. Avsikten är att strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga 
aktörer och säkerställa barnets rättigheter inom alla berörda områden och verksamheter på statlig 
och kommunal nivå.  
 
Nio principer för att stärka barnets rättigheter 
Strategin innehåller nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige: 
  
1. All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. 
2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. 
3. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 
4. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. 
5. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. 
6. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta 

denna kunskap i berörda verksamheter. 
7. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. 
8. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör 

barn. 
9. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. 
 
Det barnperspektiv konventionen ger utryck för innebär att inför ett beslut eller en åtgärd ska 
ansvarig beslutsfattare överväga om det berör barn och i så fall på vilket sätt. Att på så sätt 
säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller beslut som rör barn innebär att ha ett 
barnrättsperspektiv.15

 
 

Statliga myndigheters ansvar 
Enligt regeringen har de statliga myndigheter som arbetar med frågor och verksamheter som rör 
barn ett ansvar för att skapa förutsättningar för samverkan och samordning med utgångspunkt i 
barnets rättigheter  
 
                                                           
14 Lenninger, Anna. (2008). Barns plats i staden. Stad och land nr 174. Movium – centrum för stadens 
utemiljö, SLU. 
15 Regeringens proposition 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets rättigheter. 
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• inom den egna myndigheten  
• i förhållande till andra myndigheter  
• i relation till den samverkan och styrning som sker gentemot kommuner och landsting. 
 
Strategin framhåller att barns behov och förutsättningar är föränderliga. Därför är det viktigt att ha 
aktuell kunskap om barns levnadsvillkor som inhämtas genom kartläggningar, studier och forskning. 
Detta kräver kontinuerliga barnkonsekvensanalyser och utvärderingar av vilka faktiska konsekvenser 
beslut och åtgärder har fått för barn. Det gäller både beslut och åtgärder som rör det enskilda barnet 
och generella beslut och åtgärder som rör barn. 
 
Vidare anser regeringen att arbetsgivare på statlig och kommunal nivå ansvarar för att berörda 
yrkesgrupper erbjuds en fortlöpande och lämplig kompetensutveckling. Dessa yrkesgrupper har 
också ett ansvar för att utveckla och behålla kunskapen om barnets rättigheter och för att omsätta 
kunskapen i praktiken.  
 
Enligt strategin är det angeläget att sprida de erfarenheter och kunskaper som finns av att arbeta 
med barnets rättigheter och barnkonventionens tillämpning i olika verksamheter och att det sker en 
dialog och samverkan i dessa frågor mellan aktörer på statlig och kommunal nivå.16

  
 

                                                           
16 Regeringens proposition 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets rättigheter. 
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Om delaktighet och inflytande 
 

Varje kommun ska utveckla förutsättningarna för att stärka barns och ungas rätt till inflytande i den 
fysiska planläggningsprocessen. Artikeln 12 är inte begränsad till barnets rent personliga 
förhållanden, utan ska ses som en uppmaning att utforma samhället så att även unga människor får 
makt. Tolkad på det sättet ger artikel 12 ett starkt stöd för barns och ungdomars inflytande i 
beslutsprocesserna i samhället.17

Barnperspektiv och barnets perspektiv

  

18

Begreppet barnperspektiv tas upp i Barnkommitténs slutbetänkande Barnets bästa i främsta rummet 
(SOU 1997:116). Begreppet innebär att vuxna ska sätta barnen i fokus. De vuxna bör sätta sig in i och 
försöka förstå barns situation. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att se olika 
beslutsalternativ ur barnens synvinkel och att analysera vilka följder ett beslut kan få för ett  barn 
eller för barn som grupp. Att ha ett barnperspektiv innebär vidare att den vuxne ser barnet som 
expert när det gäller barnets egen situation. Men det är i sista hand den vuxne som utifrån ett vuxet 
perspektiv, kunskaper och erfarenheter måste fatta de beslut som krävs och ta ansvar för besluten. 

 

 
Begreppen ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv” diskuteras av flera forskare som konstaterar att 
begreppen används flitigt i många olika sammanhang. Många gånger ger man de båda begreppen 
samma innebörd. Ofta behandlas begreppen med en blandning av olika innebörder som inte klart 
definieras. 
 
Gunilla Halldén (2001) framhåller att i och med att barnperspektiv numera används i olika politiska 
sammanhang för att markera ett ideologiskt ställningstagande är det viktigt att kritiskt diskutera vad 
begreppet innebär. Barnperspektiv kan betyda att verka i barns intresse, men det är inte den enda 
möjliga innebörden. Det är viktigt att reflektera över hur begreppet kan ges en stringent betydelse i 
relation till en specifik studie. Det är angeläget att skilja mellan när de vuxna ser på olika 
beslutsalternativ utifrån sina kunskaper om barns behov, det vill säga i ett barnperspektiv, och när de 
beaktar barnens egna synpunkter, det vill säga ur barnens perspektiv. Detta kan jämföras med 
skillnaden mellan barnkultur och barns kultur. Barnkulturen formuleras av vuxna för barn. Barnens 
kultur skapas av barnen. Det handlar alltså om att skilja ut vem som formulerar perspektivet eller 
skapar kulturen. Är det barnen eller någon som företräder barnen? 
 
Att se från ett barnperspektiv är att sätta barnens behov i främsta rummet och att verka för barns 
bästa. Att se från barnens perspektiv innebär att anlägga eller fånga ett perspektiv som är barnens. 
Barns perspektiv innebär att barnen själva har lämnat sitt bidrag (Halldén, 2001). 
 
Barnen kan beskriva hur de använder utemiljön 
Birgitta Qvarsell (1994) ger exempel från Språkprojektet och beskriver hur man försökte fånga barns 
kultur utifrån deras eget perspektiv. Författarna ansåg att eftersom barn är aktörer i sin egen värld 
kan de bäst förmedla den kunskapen. Barnens indirekta och direkta erfarenheter bearbetades i 
texter och bilder.  
 
Bilden blev för de här barnen ett viktigt medel att uttrycka sina erfarenheter. Därför kunde bilderna 
också fånga verkligheten från barnens perspektiv. Eftersom barnen ofta skrev och gjorde bilder 
tillsammans, och eftersom den pedagogik som dokumenterades hade kollektiv karaktär, blev olika 

                                                           
17Barnombudsmannen (1995): På spaning efter barnkonventionen – En kommunstudie. 
18 Avsnittet är hämtat från Vägverkets publikation 2005:23. Barnen och vägplaneringen. En kunskapsöversikt 
Författare: Margit Gummesson.  
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individuella perspektiv samlade till ett barnkulturellt perspektiv i deras gemensamma produktion 
(Hansson & Qvarsell, 1983). 
 
Barnens perspektiv på utemiljön kan tolkas genom studier av hur barn själva beskriver hur de 
använder utemiljön. Vid åtgärder som berör barnens närmiljö är det betydelsefullt att barnen bidrar 
med sina kunskaper. Begreppet barns perspektiv kan då innebära att barnen beskriver hur de 
uppfattar sina skol- och fritidsvägar, lekmiljöer etc. Deras åsikter kan föras samman till en gemensam 
problembeskrivning med förslag till åtgärder.  
 
Ett sätt att förstå barns eget perspektiv är att inleda samtal och dialog med barnen tidigt i 
planprocessen, innan fysiska gränser har formulerats och definierats, skriver Maria Kylin (2004). 
Detta innebär inte att barnen ska bemyndigas att delta i en planprocess som de inte behärskar. 
 
Det innebär snarare att man kräver en viss insikt i barns eget perspektiv på utemiljön samt en 
öppenhet för att delta i barnens verklighet. Planeraren ska i viss mån vilja ta del av och lära sig av 
barnens vardag. För att man ska förstå barns eget perspektiv på utemiljön är det avgörande att utgå 
från barnens egna platser. Dels ökar det möjligheterna till att knyta an till egna 
barndomsupplevelser, dels kan dessa platser aldrig identifieras eller uppfattas utan att man varit 
där.19

 
 

Det är barnen som har erfarenheter och bäst känner till de förhållandena under de dagliga resorna 
till och från skolan och fritidsverksamheterna. Det är barnen som i detalj vet hur utemiljön fungerar. 
Beslut som påverkar barn blir därför bäst om man ser på problemen både från ett barnperspektiv och 
från barns perspektiv. 

Inflytandets syfte 
Detta avsnitt bygger till stor del på en forskningsöversikt om barns delaktighet som Monica 
Nordenfors presenterat.20

   
 

Inflytande tjänar många syften 
Nordenfors menar att det är viktigt att reflektera över vilket syfte man har för att göra barn 
delaktiga. Hon refererar till Sinclair och Franklin som hävdar att kan syftet vara av flera slag, som att: 
  
• uppfylla rättsligt ansvar 
• förbättra service 
• förbättra beslutsfattande 
• öka demokratin 
• främja barns behov av skydd 
• öka barns färdigheter 
• stärka och höja självkänsla.21  22

 
 

Barns deltagande i samhällsprocessen bidrar till att fördjupa demokratin, utjämnar maktförhållanden 
och kan på sikt leda till djupare samhällsförändring.23 Vilka metoder som passar bäst varierar från fall 
till fall. Det finns ingen perfekt modell för delaktighet.24

                                                           
19 Kylin, Maria. (2004). Från koja till plan. Om barnperspektiv på miljön i planeringssammanhang. 
Doktorsavhandling. Institutionen för landskapsplanering. Sveriges lantbruksuniversitet. Alnarrp. 

 

20 Nordenfors, M. (2010). Demokrati – på barns villkor? Tryggare och Mänskligare Göteborg. Göteborgs Stad. 
21 Sinclair, R. & Franklin,A. (2000). A Quality Protects Research Briefing: Young People’s Participation. 
London: Department of Health. 
22 Sinclair, R. (2004). Participation in practice: making it meaningful, effective and sustainable. Children & 
Society 18:106—118.  
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Ungas delaktighet i beslutsfattande 
Att unga har förståelse för samhället och är delaktiga i det är till direkt nytta för dem själva. Det har 
också långsiktig betydelse för samhället, eftersom delaktigheten uppmuntrar till kunskapsutveckling, 
där de unga utvecklar färdigheter, värderingar och attityder som är grundläggande för att 
upprätthålla en demokrati.25

  
 

En studie av nio kommuners arbete med att utveckla ungdomspolitiken visar att man vill minska 
ungas misstro mot politiker och deras intentioner. En anledning till misstron kan vara att 
kommunerna inte har visat vad de menar med inflytande. Studien visar bland annat att: 
 
• ett tydligt ramverk där deltagarna reflekterar över fokus och målsättning är viktigt  
• gott ledarskap med en säker ekonomi, tillgång till expertis och utbildad personal är en 

förutsättning (för arbetet) 
• delaktighetsprojekt i liten skala ökar förmågan och lusten till fortsatt arbete.26

Stege för delaktighet 

 

Nordenfors anser att vi behöver diskutera vad delaktighet innebär praktiskt: Delaktighet i vad och 
hur? Vad kan räknas som delaktighet?  
 
Harts stege 
Barns delaktighet analyseras i olika sammanhang med hjälp av Harts ”stege” för delaktighet 27, här i 
Eriksson och Näsmans översättning: 28

  
 

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

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

4. Anvisad, men informerad 
3. Symbol 

2. Dekoration 
1. Manipulation 

 
Enligt Hart handlar de första tre stegpinnarna inte om delaktighet. Att fokusera på barnen är inte 
samma sak som att barn blir delaktiga. Hart har beskrivit detta förhållande bland annat som att: 
 

− Children are undoubtedly the most photographed and the least listened to members of 
society.29

      
 

                                                                                                                                                                                     
23 Stern, R. (2006). The Child’s Right to Participation — Reality or Rhetoric? Akademisk avhandling. Uppsala 
universitet. 
24 Brady, B. (2007). Developing Children’s Participation: Lessons from a Participatory IT Project. Children & 
Society. Volume 21 pp. 31—41. 
25 Taylor, M. & Percy-Smith, B. (2008). Children’s Participation: Learning from and for Community  
Development. International Journal of Children’s Rights 16:379—394. 
26 Sörbom, A. (2003). Den goda viljan: En studie av ungdomspolitik i nio kommuner. Ungdomsstyrelsens skrifter 
2003:5. 
27 Hart, R. (1992). Children’s Participation, from Tokenism to Citizenship. UNICEF. Florence. 
28 Eriksson, M. & Näsman, E. (2008). Intervjuer och barns delaktighet. I Eriksson, Maria, Källström Cater, Åsa, 
Dahlkild-Öhman, Gunilla & Näsman, Elisabeth (red.). Barns röster om våld — att tolka och förstå. Malmö. 
Gleerups. 
29 Hart, Roger. (1992). Children’s Participation. From Tokenism to Citizenship. Innocenti Essays no 4. Florence: 
UNICEF Innocenti Research Centre. 
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De fem översta trappstegen på Harts stege antyder stigande grader av delaktighet. Steg sex 
kännetecknas av att vuxna tar initiativ till projekt där barnen har ett tydligt medbestämmande. Men 
om det ska bli ett samarbete på riktigt är det viktigt att låta barnen vara med i hela processen.  
 
Ofta involveras barn först när förslagen redan är klara. Hart menar att om barnen inte kan ha en 
bestämmanderöst i dessa diskussioner så ska de åtminstone erbjudas en möjlighet att delta i 
diskussioner kring tekniska detaljer för att förstå hur och på vilka grunder beslut fattas. På det viset 
utvecklar barnen en mer realistisk bild av hur omvärlden är skapad. 
 
Steg sju förekommer främst i barns lek. Men Hart menar att leken är en viktig träningsarena för barn 
och unga. Skola och förskola bör skapa förutsättningar för lek och uppmärksamma barnens initiativ 
till lek samt undvika att styra dem. 
 
Beslutsfattande initierat av barn och delat med vuxna ligger överst på stegen. Men barn ska inte 
agera helt på egen hand. De ska våga ta egna initiativ och också be vuxna om hjälp. Det förutsätter 
att barnet litar på sin roll som samhällsmedlem och vet att vuxna respekterar hans eller hennes 
åsikter. Utvecklingen kan ses som en process som uppstår genom att barn blir delaktiga i det sociala 
och intellektuella livet som omger dem. 
 
Shiers stege 
Shier föreslår en enklare typ av stege eller modell i fem steg gällande delaktighet: 
 

5. Barn har makt och ansvar i beslutsfattandeprocesser.  
4. Barn involveras i beslutsfattandeprocesser. 

3. Barns åsikter tas hänsyn till. 
2. Barn får stöd för att kunna uttrycka sina åsikter. 

1. Barn blir lyssnade på. 
 
Mot de övre nivåerna initierar och kontrollerar barn sin delaktighet i ökande utsträckning. 
Möjligheterna beror på deras förmåga och på vuxnas uppfattning om deras förmåga. Progressionen 
uppåt på stegen är också beroende av det stöd som vuxna kan erbjuda och ett skifte i maktbalansen 
mellan barn och vuxna.30

Delaktighet leder till utveckling  

 

Smith (2002) visar på ett annat sätt att betrakta inflytande. Genom att delta i en mängd aktiviteter 
och arbeta tillsammans utvecklar både barn och vuxna förståelse och kunskap. Att barnet känner 
samhörighet med de övriga i gruppen bidrar troligen till effektiv delaktighet. Bronfenbrenner 
beskriver det så här: 
 

Learning and development are facilitated by the participation of the developing person in 
progressively more complex patterns of reciprocal activity with someone with whom that person 
has developed a strong and enduring emotional attachment and when the balance of power 
gradually shifts in favour of the developing person.31

 
 

                                                           
30 Shier, H. (2001). Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. Children & Society 
15:107— 117. 
31 Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. 
Cambridge. Harvard University Press. 
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Den här synen på utveckling kontrasterar mot den stegbaserade och kontextoberoende typen av 
utveckling. Det finns heller ingen på förhand utstakad utvecklingsväg. Utveckling är i stället beroende 
av kulturella mål (Smith, 2002).32

 
  

Enligt Smith argumenterar Rogoff (1997) för att barns delaktighet och ökade ansvarstagande leder till 
utveckling. Barn blir inte automatiskt kapabla att vara delaktiga. Men de kan göras delaktiga i en 
process där deras delaktighet leder till utveckling och en möjlighet till ökat ansvarstagande. Med 
andra ord behöver vi göra barn delaktiga innan de så att säga ”kan vara delaktiga” för att de få stöd 
att utveckla sig till att kunna vara delaktiga i allt högre grad.33

 
 

Ytterligare ett sätt att se på delaktighet är dess betydelse för lärandet som sådant. Studier visar att 
oavsett vilken undervisningsform skolan använder för elevernas lärande är det viktigaste att de trivs 
och känner trygghet och delaktighet.34

Makt som kompetens 

 

Enligt Skolkommittén är det är en vanlig uppfattning att maktens summa är konstant. Det kan leda till 
tanken att om en person eller en grupp ska få mer makt så måste någon annan släppa ifrån sig makt. 
En annan idé är att om maktens summa inte är konstant så kan den totala makten faktiskt öka.  
 
Om man betraktar makt som en kapacitet eller kompetens, så kan den betraktas som en förmåga att 
utveckla en verksamhet så att den fungerar på en högre nivå. Tillämpar man denna idé kan man se 
en möjlighet att eleverna och lärarna tillsammans ökar sin makt. Med aktiva och delaktiga lärare och 
elever, som känner att de har ett stort inflytande, bör skolan som helhet kunna bli starkare i kraft av 
att dess resultat blir bättre.35

Makt som relationer 

 

Maktutredningen36

 

 konstaterar att begreppet makt är mångtydigt. Det kan till exempel avse en 
egenskap eller en relation. Makt betraktad som egenskap, som en allmän förmåga att få igenom sin 
vilja, inbegriper ”allt”. Man konstaterar att det är mer fruktbart att betrakta makt som en relation 
mellan två eller flera aktörer: 

− För att kunna tala om makt krävs då åtminstone tre saker: två aktörer och en handling eller 
händelse.37

 
 

Enligt Maktutredningen blir makt då ett sätt karaktärisera och förstå sociala relationer. Så snart flera 
aktörer står i förbindelse med varandra genom maktrelationer kan man tala om en maktstruktur. 
Förhållandet mellan två aktörer kan vara ömsesidigt. Sådana maktrelationer kan analyseras som 
bytesrelationer.  
 
Eliasson (2010)38

                                                           
32 Smith, A. B. (2002). Interpreting and supporting participation rights: Contributions from sociocultural theory. 
I The International Journal of Children’s Rights. 10: 73—88. 

 framhåller Arnérs och Tellgrens (2006) sätt att skilja på att få påverka, att vara 
delaktig och att ha inflytande. De skriver följande:  

33 Rogoff, B. (1997). “Evaluation Development in the Process of Participation:Theory, Methods, And Practice 
Building on Each Other. I E.Amsel and K.A. Renninger (eds.). Change and development: Issues of Theory, 
Method, and Application. (Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum). 
34 Christensen, E. (2012). Livsberättelser om specialpedagogiska insatser till stöd. Elevers upplevelser och 
erfarenheter av självbild, tilltro att lära och av lusten och motivationens betydelse för att lära. Pedagogiska 
institutionen. Göteborgs Universitet. 
35 SOU 1997:121. Skolfrågor - Om skola i en ny tid. Slutbetänkande av Skolkommittén. 
36 Petersson, Olof. Red.  (1987). Maktbegreppet. Maktutredningens publikationer. Carlssons Bokförlag.  
37 Som ovan. Sid 10. 
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Delaktighet innebär för oss att vara med i processen till skillnad från att stå vid sidan om och ha 
möjlighet att påverka, vilket kan få en prägel av godtycklighet och risken är då att man är med på 
de vuxnas villkor. Också gränsen mellan delaktighet och inflytande är viktig att problematisera 
eftersom det inte finns någon tydlig definition av begreppen i förhållande till barn och den 
underordning som präglar deras tillvaro tillsammans med vuxna. Vi väljer att i första hand 
använda begreppet inflytande eftersom det för oss betyder att barnen har en reell möjlighet att 
påverka sin situation till skillnad från begreppet delaktighet som mer kan tolkas som att få vara 
med om något som redan är bestämt.39

Det krävs andra metoder än man är van vid 

 

Anna Lenninger har på uppdrag av Movium undersökt var, hur och i vilka sammanhang barn och 
unga involveras i planering och eller förvaltning av kommunernas utemiljöer. Undersökningen visar 
att man önskar att det ska vara ett sektorsövergripande ansvar för kommunen att genomföra 
barnrättskonventionen och att det ska finnas en centralt placerad samordnare av barn och 
ungdomsfrågor.40

 
 

Vidare visar Lenninger att det främst är enskilda tjänstemäns intresse och kunskap som avgör om och 
hur barn involveras. Vissa planerare anser att de inte har tid att samråda med barn. Andra menar att 
det fungerar bra när väl kontakterna är knutna med barnen. Oftast samarbetar dessa planerare med 
skolor. 
 
När kommunpolitiker sätter värde på frågor om barns och ungdomars delaktighet så ökar 
handlingsfriheten för de tjänstemän som intresserar sig för barns rättigheter. Vidare framkommer 
det att planerare och handläggare genom att ta vara på barns och ungas åsikter får tillgång till 
kunskaper om den fysiska miljön som kan tillämpas på en rad olika nivåer, till exempel i en 
översiktsplan eller i en fördjupad översiktsplan. 
 
Men det görs sällan en återkoppling till barnen. När projekt har genomförts och barn har varit 
delaktiga vet de inte hur eller ens om planförslagen har påverkats av det som de har delgivit 
planerarna. Dessutom har deras kunskaper överförts till en abstrakt nivå, till exempel som 
markeringar på planförslag eller ritningar i en för barn och unga svåröverskådlig planprocess. 
 
Lenninger sammanfattar resultatet av sina undersökningar på följande sätt: 
 
• Barn förmedlar observationer från sin närmiljö som skulle kunna leda till konkreta förändringar 

inom en för dem greppbar tidsrymd. De har kunskaper om den fysiska miljön som planerarna 
inte har.  

• När politiker och tjänstemän är i kontakt med barn och unga skapas en beredskap för att fånga 
upp barns och ungas kunskaper och önskemål. Det finns olika beprövade metoder för att låta 
barns erfarenheter få inflytande i planeringen. 

• Genom att samråda med barn och unga släpper man fram deras kunskaper och förslag – men 
man kan på förhand inte veta vilka. För barn fungerar konkreta miljöförändringar som tydliga 
återkopplingar. En ritning eller text är ett konkret resultat för en vuxen planerare, men inte för 
ett barn. 

                                                                                                                                                                                     
38 Eliasson, Tina. (2010). Att bli tagen på allvar. Tryggare mänskligare Göteborg. Göteborgs stad. 
39 Arnér, E. & Tellgren, B. (2006). Barns syn på vuxna: Att komma nära barns perspektiv. Studentlitteratur. Sid 
15. 
40 Lenninger, Anna. (2008). Barns plats i staden. Stad och land nr 174. Movium – centrum för stadens 
utemiljö, SLU. 
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• Ett viktigt syfte med barnkonventionen, och med att låta unga medborgare delta i 
planeringsprocesser, är att stärka den demokratiska processen. Därför är det viktigt att barn och 
unga inte blir besvikna på sina egna eller på de vuxnas insatser. Det gäller att lotsa arbetet fram 
till ett mål som ligger i nivå med barnens förväntningar.  

 
Lenningers undersökningar visar att det krävs andra arbetsmetoder för att låta unga delta i fysisk 
planering än vad tjänstemännen är vana vid. De försök som görs att involvera barn och unga upplevs 
ofta som tidskrävande. Ungas deltagande innebär att tjänstemännen måste finna nya metoder, 
upprätta kontakter med barn och unga, genomföra utredningar eller samråda, sammanställa resultat 
samt ge återkoppling. Detta tar tid, och på kommunal nivå efterfrågade man såväl metodutveckling 
som erfarenhetsutbyte. 

Delaktighet och inflytande – många betydelser och innehåll 
Harts stege kan skapa vissa problem, eftersom stegpinnarna kan ge intryck av att olika former och 
resultat av ”participation” står i ett hierarkiskt förhållande från ett till åtta, där åtta är bäst. I värsta 
fall kan man tolka stegen som en modell för hur man stegvis kan uppnå ökat inflytande. 
 
För att barn ska ha möjligheter att utöva sin rätt till inflytande behöver de kompetens både om vad 
rätten till inflytande innebär och om det de ska utöva sitt inflytande på. Det behövs också 
förutsättningar som stödjer barnen och de unga att använda sin rätt till inflytande. 
 
I Sverige används begreppen ”delaktighet” och ”inflytande” – och för den delen även ”makt” – ofta 
som synonyma begrepp. Roger Hart använder begreppet ”participation” vilket inte sällan kan 
översättas till ”delaktighet”. Det finna många synonymer till participation, till exempel contribution, 
input, sharing, part-taking, chipping in, involvement, membership. 
 
Då kan participation, förutom delaktighet, betyda att människan 
 
• bidrar 
• initierar 
• delar med sig (av sina kunskaper och erfarenheter)  
• medverkar eller deltar 
• satsar 
• engagerar sig 
• upplever sig som samhällsmedlem eller känner tillhörighet. 
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Att lära för inflytande – skolan som utredningsinstitut 
 
Mats Ekholm är professor emeritus i pedagogik vid Karlstads universitet och forskar bland annat om 
ungdomars sociala utveckling, skolors utveckling, skolledarskap och utvärdering av skolor. Han har 
också varit generaldirektör vid Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Dessutom 
medverkade Ekholm i Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (se avsnittet om Att lära för 
hållbar utveckling) 
 
Mats Ekholm menar att alla kommuner borde se sina skolor som utredningsinstitut i och för 
kommunen. Detta kapitel är en bearbetning och sammanfattning av ett föredrag som Mats Ekholm 
höll i september 2011 vid en nätverksträff med pedagoger och planerare i de medverkande 
kommunerna efter att han lyssnat till deras presentationer. 

Skolan som ett utredningsinstitut – i och för kommunen 
Ett dilemma är att man ofta saknar erfarenheter om hur det kan gå till när barn ska få inflytande 
såväl i skolan och i kommunal förvaltning som på den politiska nivån. Men det finns goda 
erfarenheter från kommuner där skolan har fungerat som ett utredningsinstititut. 
 
En viktig fråga för en kommun är vad man kan använda skolorna till. I skolan gör man mycket: man 
uppfostrar barn och de lär sig saker och ting. I skolorna finns det också enormt mycket kunskap i och 
om kommunen, men i de flesta kommuner har man inte förstått detta. Man tror att skolor bara är 
ställen för uppfostran och undervisning. Men lärare sitter på en massa vetande av alla möjliga slag, 
inte bara om hur man får barn att utvecklas. 
 
Riktiga uppdrag ökar motivationen 
Vi har sett i olika sammanhang att kommunen använder sin skola som ett utredningsinstitut. Om 
man preciserar och ger ordentliga uppdrag till skolor eller klasser så går det att få ut väldigt mycket. 
Lärare är utredningsintresserade, särskilt när de vet att någon bryr sig om vad lärarna kommer fram 
till.  
 
Om man ger ett uppdrag som är lämpligt för en utredningsgrupp av det slag som ungdomar utgör 
och de vet att det är på riktigt, då kan vi säga att de som gör beställningen hjälper skolan att höja 
motivationsfaktorn med 2000 procent eller någonting liknande. Mycket av det man gör i skolan idag 
kan man uppfatta att man gör för skolans skull. Det är en nackdel för många barn och ungdomar. De 
kan känna att undervisningen inte är till för deras skull. De har inte varit involverade i planeringen av 
arbetet.  
 
Till exempel så har de flesta barn aldrig läst en kursplan. Där beskrivs samhällets uppdrag till barnen. 
Den vanligaste anledningen till att man inte kan läsa kursplanen är att den är skriven på ett språk 
som till och med lärare kan ha problem med att förstå. Se där ett dåligt exempel på hur vi vuxna gör 
när vi ger ett uppdrag till seriösa barn som vill utvecklas och som vill att deras gärningar ska räknas. 
 
Samarbete för ämnesgränserna 
Det kan vara svårt att organisera så kallade schemabrytande aktiviteter. Men de flesta uppdrag man 
arbetar med när man kommit igenom skolsystemet är schemabrytande, för skolämnen finns bara i 
skolan! Så om man får ett bra uppdrag till sin skola, hur ska man locka de många specialisterna och 
duktiga lärarna där att dra med sig elever och jobba ihop med att göra utredningar?  
 
Vad vi talar om här är att få använda skolan som ett utredningsinstitut som hjälper oss. Det finns 
många utredningar som kan ta fram nya synvinklar men också belägga vad det är vi gör i våra 
livsmiljöer. Trygghetsvandringar med åldringar är till exempel ett utmärkt uppdrag för barn och 
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ungdomar. När de tar reda på vad äldre ser som farligt eller inte farligt så har man fått igång dem 
som utredare. Men för att det ska fungera behöver de vanligtvis få hjälp med att sammanställa sina 
uppdrag. Då måste man samarbeta över ämnesgränserna. 
 
Att förstå uppdraget 
Ett sätt att få ämneslärare att vidga sitt synsätt och arbeta tillsammans kan vara att uppdragsgivaren 
faktiskt betalar skolan för utredningen. Då blir lärarna intresserade av schemabrytande. De vet vad 
de kan göra med pengarna om de hjälps åt. Om man kopplar beställningen till en lockelse så är 
pengar den enklaste lockelsen, även om det finns andra sätt.  
 
För skolan är det viktigt att få en bra beställning, det vill säga en beskrivning som gör att man förstår 
och kan hantera uppdraget. Lika viktigt som att ge återkoppling till barnen är att lärarna får 
återkoppling. Man ska vara överens med medparten – för någon motpart är det ju inte – att den ska 
återkomma och beskriva hur planerarna använt skolans utredning sedan den avslutade sitt uppdrag.  

Argument för skolan som utredningsinstitut 
Det finns många exempel på skolor som vågat uppträda som utredningsinstitut. Inte minst har en del 
gymnasieskolor lyckats med det, men också grundskolor. Det vi har lärt oss då är att man som aktör 
både i kommunen och på skolan behöver ha en del argument för att arbeta på detta sätt. Jag har 
inventerat och ska redovisa några av argumenten som jag vet har bitit förut. 
 
Politiska dokument 
Era projekt har ett starkt stöd i internationella överenskommelser. Enligt Agenda 21 ska alla skolbarn 
involveras i studier om miljö och olika samband. Det är ju det ni gör i era projekt. Visste ni att man 
pratade om det för 20 år sedan? Ta fram och studera sådana dokument. 
 
Lärande för hållbar utveckling 
Vi är inne i FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling. FN-staterna har kommit överens om att 
vi under tio år, fram till 2014, ska lära oss de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av 
hållbar utveckling. Det ska vi se som en order från FN. 
 
I slutet av 2004 presentade en statlig utredning betänkandet ”Lärande för hållbar utveckling” som 
visar hur utbildningssystemet kan genomsyras av idéerna kring hållbar utveckling.41

 

 Utredningen 
framhåller att skolorna måste arbeta med dessa frågor även om det inte finns något schema för 
arbetet. 

Medverkan i samhällsbyggandet 
Trots överenskommelser och beslut på högsta politiska nivå tvekar man i skolan inför dessa 
uppgifter. Man anser att man inte hinner eller att det inte går att samarbeta med andra, i skolan eller 
i skolans omvärld. De internationella överenskommelserna betonar vikten av att använda 
demokratiska arbetssätt. Det passar bra om barn och unga får riktiga uppgifter som vi har 
användning av i vårt gemensamma samhällsbyggande. 
 
Då gäller det att beställningen är så tydlig och synlig att de unga människorna förstår att kommunen 
tänker använda resultatet av deras undersökningar. I vanliga är väl uppfattningen bland de unga att 
liknande projekt är spel för galleriet. Men när beställarna kommer till möten med de unga visar de 
att deras ansikten inte är långt borta.  
 
Samverkan ger stolthet 

                                                           
41 SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Kommittén för utbildning för hållbar utveckling. 
Utbildningsdepartementet. 
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En undersökning av 1 648 provuppgifter till elever i olika ämnen som Skolverket och Karlstads 
universitet samlade in för ett antal år sidan visade vilken profil lärare har som är stolta över sitt 
ämnesområde. De signaler lärarna ger eleverna om ämnets betydelse är viktiga i 
kunskapshänseende. De som var stoltast var språklärarna. De var också bredast i sin syn på skolan 
och mest intresserade av att samverka med andra ämnen. De som är smalast är samhällsvetarna – 
konstigt! Men så ser det ut när man noggrant studerar skolornas undervisning. Använd sådana 
studier för att argumentera på skolan om varför vi ska ställa upp som utredningsinstitut. 
 
Helhetsbetonade arbetsuppgifter  
Ett annat argument för varför det är bra att vi tar på oss helhetsbetonade arbetsuppgifter är att om 
man ska träna och stimulera alla delar av kunskapsbygget är det jättebra att få riktiga uppgifter – bra 
beställda uppgifter. Då hjälper vi oss själva, som lärare på skolan, att beträda hela det kunskapsfält 
som vi vet att ungdomarna behöver erövra och få använda sig av. För det är genom att använda alla 
delarna som de verkligen bygger den där kunskapsbron. 
 
Gammalt recept – ny praktik 
Redan på 1700-talet fanns uppfattningen att man kan arbeta i skolan så att barn får vara med och 
ställa frågor. I det här fallet är det visserligen beställaren som ställer frågor, men när beställningen 
lämnas till utredningsinstitutet skolan behöver den engagera medarbetarna så att de kommer med 
egna funderingar. Precis som förskolebarnen gör så i era projekt behöver man få ställa sina egna 
frågor och försöka hitta vägar. Då blir man ägare av uppgiften. Det är då vi får så motiverade och 
engagerade människor, som ni har haft på era skolor när barnen och ungdomarna har arbetat med 
uppgifterna. 
 
Receptet är gammalt men praktiken är givetvis ny, för den förändrar sig hela tiden. Barn och 
ungdomar hittar egna vägar för att belysa frågor. De är till exempel oftast duktigare än vuxna på att 
gå ut och söka information på nätet. De ska få pröva att gå iväg på egna vägar och använda sig av 
dem. Sedan är det nödvändigt att skolan gör det möjligt att ordna det som de lärt sig. Det blir ju 
viktigt i ett sådant sammanhang att man får rapportera till någon. Det är viktigt att man vet att det 
man lämnar ifrån sig ska kännas, ska räknas – det ska vara på riktigt! Det är det som gör att det blir så 
motiverande att arbeta, som ni också har berättat om. 
 
Hitta tid 
När man ställs inför ett utredningsuppdrag så behöver man på skolorna diskutera hur man ska hitta 
tid för att göra det man blev tillfrågade att göra. Ju tydligare beställning, desto bättre resurser kan 
skolan skaka fram i form av lärartid och i form av hjälp utifrån och inifrån. Då får man andra sätt att 
jobba än kanske det här visar. 
 
Viljan att arbeta 
Om man lyssnar på beställaren och interagerar med dem så att det blir en skarp beställning, så ökar 
chansen att man jobbar på ett meningsfullt sätt. Om det är något som fordras för att skolan ska 
uppträda som utredningsinstitut, så är det att lärarna vill arbeta med detta. Dem talar vi inte så 
mycket om, men elever vill arbeta, och om man får ett materiellt utbyte ökar viljan att arbeta hos 
både lärare och elever. Dra er alltså inte för att betala skolor för att göra utredningar.  
 
Gemenskap ger arbetsvilja 
Man vinner på att arbeta tillsammans, för gemenskapskänslor ger arbetsvilja. Det är mycket roligare 
att gå ut och göra sådana här undersökningar tillsammans med andra och när man också känner 
gemenskap med sin arbetsledning. Då upplever läraren att ”de jobbar tillsammans med mig för att ta 
reda på det här”. Det leder också till omväxling, som ni sett i den praktik ni har bedrivit och berättat 
om. Den viktigaste faktorn som skapar arbetsvilja är att man gör något som har en mening. Att se 
meningen med det man gör, att förstå det man ska göra – det är riktigt spännande! 
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Behandla barn och unga som medarbetare 
När skolan uppträder som ett utredningsinstitut är det en fråga om att behandla eleverna som 
medarbetare. Man måste våga sätta tilltro till barns och ungdomars förmåga att göra saker på ett 
självständigt sätt utan att de trasslar till det för sig. Ska de utreda och undersöka behöver de gå iväg 
utanför skolan. I skolsituationen vågar elever sällan ta risken att göra något på eget bevåg. Se upp 
med det, annars åker ni på för mycket jobb. Behandla dem som de medarbetare de är, så ökar 
chansen att utredningarna blir utförda på ett sådant sätt att eleverna vågar låta sitt eget tänkande 
komma fram. 

Skolans uppdrag är brett 
När man tar på sig sådana här utredningsuppdrag och när man på skolan vågar vara ett 
utredningsinstitut, då är det bra att påminna varandra på skolan om hur viktigt det är att vi faktiskt 
har en hel läroplan att arbeta med. När någon anser att vi inte kan göra utredningar på grund av 
ämnesindelningen så ska vi påminna om att vi har ett bredare uppdrag än endast 
ämnesundervisning. Att använda ett par, tre veckor av ett läsår är inte så mycket tid för att barn och 
unga ska få möjligheter att ge svar på frågor som de sedan kan få se kommer till användning i 
kommunen.  
 
Det finns mycket att göra, och när vi uppträder som utredningsinstitut finns det god anledning att ta 
vara på möjligheten att få syssla med riktiga frågor där man ska komma fram till ett 
utredningsresultat – i form av en text, video eller powerpoint-material. Vad det än är för 
uttrycksmedel så måste vi som gjorde utredningen bestämma vad vi ska släppa ifrån oss. Då får vi 
kompromissa; vi kan inte ha med allt för då dör ju uppdragsgivaren! De orkar ju inte med alla våra 
detaljer och så vidare. Det finns mycket som vi kan använda i en sådan här process för att också se till 
att demokratiträningen blir realistisk och bra. 
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Flera forum 
 
De medverkande kommunerna har alla, på olika sätt, anammat idén om att skolan kan fungera som 
ett utredningsinstitut. I detta avsnitt redogör vi för andra forum där barn och unga fått möjligheter 
att komma till tals under uppdraget. Det finns mycket forskning på området. För en diskussion om 
olika villkor och arbetsformer, till exempel ungdomsråd, kan vi hänvisa till bland andra Monica 
Nordenfors. 

Fritidsgården 
En grupp ungdomar i åldrarna 15-18 år brukar samlas på en fritidsgård i Borlänge. I närheten ligger 
Jaxtorget som ska byggas om. Landskapsarkitekten besökte fritidsgården och förde en 
förutsättningslös diskussion om torget med gruppen. De fick frågor vad om vad behövs på ett torg 
och hur de vill att det ska se ut. 
 
Fram kom en mängd förslag. Deras förslag bearbetades av stadsplanerarna som sedan presenterade 
tre olika förslag med olika ambitionsnivåer. Alla innehåller detaljer från de förslag som ungdomarna 
lämnat.  

Ungdomsrådet 
I Borlänge har ett ungdomsråd funnits under en längre tid och har fungerar bra. Kontakter har tagits 
med ungdomsrådet för att få till kontinuerliga möten där planfrågor ska diskuteras. Ett antal möten 
har hållits under projekttiden, men man anser att det återstår en del arbete för att samrådet ska 
utvecklas på bästa sätt. 

Gåturer 
Bostadsbolaget Tunabyggen har genomfört gåturer med barn i olika åldrar för att se över hur barnen 
ser på tryggheten i området. Gåturerna har sedan kompletterats med en ”pluppkartor” där barnen 
med färgade ”pluppar” har markerat på ett ortofoto var de känner sig trygga eller rädda och otrygga.  

Stadsmuseet   
I Göteborg har man samlat eleverna klassvis till workshoppar på Göteborgs stadsmuseum. Här har 
man till att börja med berättat att kommunstyrelsen vill veta vad barn och unga tänker om den 
framtida centrala staden. En stor flygbild över staden visades och barnen fick försöka orientera sig i 
bilden. Man diskuterade sedan hur en stad ”blir till”. Om man planerar en framtidsstad måste man 
veta att bakom varje hus, gata och lekplats finns vilja, tankar, planer, behov och trender. 

Dataprogram 
Göteborgs stad har också skapat en möjlighet för barn och unga att beskriva sina favoritplatser med 
texter och bilder i ett dataprogram på Google Earth kallat Panoramio. 

Navigatorcentrum 
Navigatorcentrum är en del av Trelleborgs kommuns organisation och vänder sig till ungdomar i 
åldern 16–24 år. Navigatorcentrum  arbetar med att vägleda och stötta ungdomar som behöver 
vägledning för att utbilda sig eller få ett arbete. Inom ramen för Navigatorcentrums verksamhet 
bedrivs ett flertal projekt.  
 
Här har grupper av ungdomar i workshoppar och grupparbeten lämnat synpunkter på buss- och 
tågtrafik.och vad som bör finnas på nya resecentrum. De har också kommit med idéer om hur 
Trelleborg i framtiden kan bli en attraktivare stad för såväl trelleborgare som turister. 
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Barn-GIS 
Hällefors kommun har undersökt elevers syn på skolvägar och utomhusmiljö med stöd av ett digitalt 
verktyg som kallas Barn-GIS. Verktyget har tagits fram av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, 
SLU. Datainsamlingen gick till så att barnen intervjuades samtidigt som de arbetade med en digital 
karta på en dataskärm. De ritade och svarade på frågor om vägar och platser utomhus som de 
använder. Barnen arbetade individuellt under handledning av projektgruppen. 

Feriepraktikanter 
Örebro kommun engagerade en grupp feriearbetande teckenspråksanvändande ungdomar. Under 
hälften av tiden gick de en utbildning om barns rättigheter och hur de kan tillämpas. Den andra 
halvan av tjänsten ägnade ungdomarna åt att arbeta med planeringen av ett nytt resecentrum, både 
med tanke på service allmänt och med särskilt fokus på deras behov som teckenspråksanvändande. 
Eftersom teckenspråk och inte svenska är dessa ungdomars första språk fick de möjlighet att redovisa 
sina arbeten genom egenproducerade filmer. 
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Rätten till inflytande är central för flera politikområden 
 
Barns rätt till inflytande i den fysiska planeringen berör inte bara barnpolitiken utan även flera andra 
politikområden, som hållbarhet, folkhälsa, transporter och skola. Delaktighet och inflytande i 
samhället är det första folkhälsopolitiska området, och det är centralt i den sociala dimensionen av 
hållbar utveckling. Preciseringarna av de transportpolitiska målen visar på att barns möjligheter att 
själva på ett säkert sätt kunna använda transportsystemet och vistas i detta ska öka.  
 

Inflytande 
och del-
aktighet

Strategi för att stärka 
barnets rättigheter 

 

Medborgarinflytande enligt plan‐ och bygglagen (PBL) 
 
Till skillnad mot många andra sektorer inom samhällsplaneringen finns det inom plan‐ och 
bygglagstiftningen en formaliserad beslutsprocess som garanterar ett medborgarinflytande. När 
planer upprättas är ett av målen med planeringsprocessen att alla som är berörda ska garanteras ett 
inflytande. Planeringsarbetet ska ske med öppenhet och insyn. I lagen anges ingen åldersgräns för 
vilka som ska ha inflytande.  
 
Av särskilt intresse när det gäller barns och ungdomars inflytande i samhällsplaneringen är de 
beslutsprocesser som leder fram dels till kommunens översiktsplan och framför allt fördjupningar av 
översiktsplanen, dels till detaljplaner. Det är i första hand i närmiljön som barn och ungdomar har 
möjlighet att skaffa sig sådana kunskaper och referenser som behövs för att kunna utveckla ett 
verkligt gott inflytande. Fördjupningar av översiktsplanen ger god överblick över ett geografiskt 
begränsat område och är samtidigt tillräckligt konkreta. Detaljplanen visar mer detaljerat hur marken 
ska användas.  
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Om medborgare under 18 år ska får inflytande i frågor som rör deras omgivning beror på om de 
enskilda kommunerna involverar dem i planering och byggande. De enskilda kommunerna avgör  
själva i vad mån de vänder sig till barn och ungdomar för att inhämta deras kunskap och synpunkter.  
 
För att vi ska få ett reellt inflytande över hur den fysiska miljön, vår omgivning, gestaltar sig behöver 
vi ha  möjligheter att påverka i alla skeden. Platser har en lång ”livscykel” som omfattar såväl 
byggande som förvaltning och skötsel. Barn och unga behöver få möjlighet till inflytande även i dessa 
processer.  

Folkhälsa – en god hälsa för hela befolkningen 
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta ska ske genom elva övergripande målområden där 
flera knyter an till barn och ungas inflytande i planeringen av den fysiska miljön. Men framför allt hör 
det ihop med det första målområdet, delaktighet och inflytande i samhället, som är en av de mest 
grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.   
 
Brist på inflytande och möjlighet att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med 
hälsa. Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka sina egna livsvillkor och 
utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. 

Transportpolitikens mål 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för alla medborgare och för näringslivet i hela landet. För 
detta har regeringen satt upp funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. En 
av preciseringarna av funktionsmålet är att barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet ska öka, liksom deras möjlighet att vistas i trafikmiljöer.42

 
  

Nationell plan för transportsystemet 2010−2021 tar till en del upp barns intressen: ”Gång- och 
cykelvägar är viktiga för att göra det möjligt för barn att säkert ta sig till skolor och fritidsaktiviteter.  
(…) Vidare kommer hållplatsåtgärder att genomföras för att förbättra säkerheten för barn som åker 
skolskjuts. Enligt planen är det framför allt åtgärder i form av gång- och cykelvägar, 
trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafikinvesteringar som väntas gynna barn och ungdomar.”43

Hållbar utveckling 

 

En hållbar utveckling ”innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö”.44 Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987 är hållbar 
utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling - 
den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra.”45

 
 

Den svenska strategin för hållbar utveckling anger att det är en avgörande utmaning för ett hållbart 
samhällsbyggande att främja både vuxnas och barns delaktighet och inflytande.46 Ökat engagemang 
hos markägare, brukare och andra aktörer är centralt för att utveckla en hållbar förvaltning av 
ekosystem och arter. Det är nödvändigt att fortsätta utvecklingen av arbetssätt som svarar mot 
behoven av lokal delaktighet och förankring.47

                                                           
42 Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. 

 

43 Trafikverket. (2011). Nationell plan för transportsystemet 2010−2021. Publ. 2011:067.  
44 Miljöbalk (1998:808). 1 kap.1 § 
45 http://www.regeringen.se/sb/d/1591 
46 Skr. 2005/06:126. Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling. 
47 Regeringens proposition 2009/10:155. Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete. 
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Skolans mål 
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.48 Läraren ska förbereda 
eleverna för delaktighet och medansvar. Läroplanen betonar att de demokratiska principerna att 
kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. 49

 
 

Undervisningen ska inte bara förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Den 
ska också förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet: 
 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.50

 
 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter. Eleverna ska  
• utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 

av olika alternativ  
• utveckla sin förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden 
• får möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 
• få en belysning av hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 

för att skapa hållbar utveckling. 
 
Enligt läroplanen förutsätter en utbildning av hög kvalitet att skolan samverkar med arbetslivet och 
närsamhället i övrigt.51

  
 

                                                           
48 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Sid 9. 
49 Som ovan. Sid 15. 
50 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Sid 9. 
51 Som ovan. Sid 16. 
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Myndigheterna har ansvar för att stärka barnets rättigheter 
 
Staten har genom riksdagsbeslut valt att ratificera konventionen om barnets rättigheter. Men främst 
är det arbetet på regional och lokal nivå som avgör hur väl Sverige förmår att leva upp till 
konventionens krav och intentioner.52

Skapa förutsättningar för utveckling 

 Statliga myndigheter har ett ansvar för att skapa 
förutsättningar för samverkan för barnets rättigheter. Studier visar att de har en viktig uppgift att 
fylla för att kommunerna ska intressera sig för frågorna. Denna uppgift kan rymmas inom 
myndigheternas ansvarsområden. 

Elizabeth Englundh har i sin avhandling redovisat internationella studier av hur man arbetat för att 
förverkliga konventionen om barnets rättigheter. Studierna visar att det kan medföra svårigheter i 
och med att det är staten som förbundit sig att förverkliga konventionen i Sverige, samtidigt som den 
till största delen ska genomföras på andra, lägre nivåer. Hur skapar man då incitament för kommuner 
att intressera sig för den specifika frågan? Enligt Englundh har statliga myndigheter en viktig roll att 
fylla: 
   

- Något som framgår i alla studier är att bristande eller obefintlig statlig styrning får negativa 
konsekvenser för implementering. 

- Mina resultat pekar … mot att den regionala och lokala nivån behöver statliga initiativ med 
konventionen som utgångspunkt. 

 
Englundh framhåller att det inte finns någon enhetlig tolkning av konventionens artiklar eller någon 
enhetlig metod för implementering. Men hos många finns det ofta en underliggande tro på att man 
redan genomför rättigheterna även om det inte är så. Därför är det ännu viktigare att staten visar 
vägen, så att den röda tråden blir möjlig att följa från FN och vidare till lokala sammanhang. 53

 
  

Av detta kan man dra slutsatsen att det kan vara en lämplig uppgift för Trafikverket, Boverket, 
Folkhälsoinstitutet med flera berörda myndigheter att skapa de förutsättningar som gör att staten 
kan visa vägen för kommunerna att utveckla barns och ungas delaktighet i den fysiska planeringen. 

Myndigheternas uppgifter 
Som redan beskrivits anser regeringen att de statliga myndigheter som arbetar med frågor och 
verksamheter som rör barn har ett ansvar för att skapa förutsättningar för samverkan och 
samordning. Utgångspunkten ska vara barnets rättigheter samt samverkan med andra myndigheter 
och den samverkan och styrning som sker gentemot kommuner och landsting. 

Trafikverkets uppdrag 
Trafikverkets uppgift är preciserat i verkets instruktion (SFS 2010:85). Av 1 § framgår att Trafikverket 
ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.54 Enligt de transportpolitiska målen ska 
transportsystemet ge ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Barns möjligheter att själva på 
ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka. Förutsättningarna för att 
välja kollektivtrafik och att gå och cykla ska förbättras.55

 
 

                                                           
52 Barnombudsmannen.(2008). Från beslut till praktik. Barnkonventionen i kommunala verksamheter. 
Barnombudsmannen rapporterar. BR2008:04.  
53 Englundh, Elizabeth. (208). Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Statligt ansvar – regionalt lärande? 
Akademisk avhandling i pedagogik. Stockholms Universitet.  
54 SFS 2010:185. Förordning med instruktion för Trafikverket. 
55 Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. Näringsdepartementet. 
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Trafikverkets kundgruppsdokument Våra kunder – de vi är till för  fångar kundernas viktigaste 
förutsättningar och behov. Det ska fungera som ett kunskapsunderlag och stöd för att tydliggöra 
Trafikverkets uppdrag. Dokumentet framhåller att barn och unga är en stor del av befolkningen i 
Sverige, drygt 1,9 miljoner människor, och att barn inte har rösträtt. Det gör det extra viktigt att låta 
barn komma till tals vid frågor som rör dem: 
 

Enligt FN:s barnkonvention, som är bekräftad av Sverige, ska alla åtgärder som rör barn sätta 
barnets bästa i främsta rummet. Detta innebär att utvecklingen av transportsystemet och 
uppfyllelsen av de transportpolitiska delmålen också bör följa barnens behov. Barnens delaktighet 
i utvecklandet av transportsystemet bör därför stärkas.56

 
 

En av Trafikverkets strategiska utmaningar är att tjänster och tjänsteutveckling ska utgå bland annat 
från barns och ungas förutsättningar och behov. Det ska ske bland annat genom att Trafikverket har 
god kunskap om deras behov och genom att Trafikverket involverar medborgare, näringsliv och 
samarbetspartner i tjänsteutvecklingen.57

 
 

Trafikverkets verksamhetsplan 2011–2013 anger att det inom området Tillgänglighet/Persontrafik, 
bedrivs utveckling i samarbete med andra aktörer för att bland annat öka andelen resor till fots och 
med cykel och kollektivtrafik samt att öka barns och äldres möjligheter att använda 
transportsystemet. (Se rubriken ”Strategiarbete, planeringsunderlag och expertstöd” i 
verksamhetsplanen.)58

Boverkets uppdrag 

 

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och 
vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 
bostadsfinansiering.  
 
Boverket har ett ansvar för att inom sitt verksamhetsområde verka för ökad kunskap hos kommuner, 
statliga myndigheter och andra berörda, hållbar utveckling med utgångspunkt i den sociala, 
ekologiska och ekonomiska dimensionen samt god arkitektur och ändamålsenlig utformning av den 
bebyggda miljön i samhällsplanering och byggande.  
 
Boverket ska särskilt beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamhet kan få för personer 
med funktionsnedsättning, barn, ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund samt för 
boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet. Boverket är också ansvarig myndighet för 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. (SFS 2012:546) 
 
Preciseringarna av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö förtydligar målets innebörd och används 
som stöd för att bedöma om målen uppfylls. Med målet avses bland annat att 
 

• städer och tätorter är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala 
frågor, miljöfrågor och hälsofrågor 

• lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, hälsa och 
säkerhet 

• kollektivtrafiksystem är miljöanpassade och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och 
cykelvägar 

                                                           
56 Trafikverket. (2011). Våra kunder − de vi är till för. Beställningsnummer: 100406. 
57 Trafikverket. (2011). Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 – 2021. TDOK 2011:478. 
58 Trafikverket. (2011). Trafikverkets verksamhetsplan 2011-2013. TDOK 2010:277. 
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• det finns natur- och grönområden och grönstråk i närheten av bebyggelsen med god kvalitet 
och tillgänglighet 

• den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov.59

Folkhälsoinstitutets uppdrag 

 

Statens folkhälsoinstitut arbetar på uppdrag av regeringen genom Socialdepartementet och har till 
uppgift att främja hälsa samt förebygga sjukdomar och skador hos befolkningen. Huvuduppgifterna 
är att  

• vara ett nationellt kunskapscenter för metoder och strategier för folkhälsoarbete 
• ansvara för nationell uppföljning av de faktorer som påverkar utvecklingen av hälsotillståndet  
• utvärdera insatser inom folkhälsopolitikens målområden  
• ansvara för övergripande tillsyn av alkohol, narkotika, tobak och hälsofarliga varor. 

 
Målgrupp för verksamheten är tjänstemän och beslutsfattare som arbetar både praktiskt och 
strategiskt med folkhälsofrågor i kommuner, landsting och regioner samt inom den ideella sektorn 
och i andra myndigheter. 
 
Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen. Det ska ske genom folkhälsopolitikens elva målområden, varav 
åtminstone fyra har särskild betydelse för att stärka barns och ungas rätt till inflytande:  
 

• Delaktighet och inflytande i samhället 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Miljöer och produkter 
• Fysisk aktivitet 

 
Barns och ungdomars uppväxtvillkor är ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet, och delaktighet 
och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.  Att 
stärka och utveckla människors resurser och möjligheter att uppleva och utöva delaktighet både i 
sina egna liv och i samhället i stort är ett viktigt folkhälsoarbete. Påverkan och delaktighet är 
väsentligt för att erhålla en god hälsa och behålla den, samt att uppleva sig ha god hälsa.60

 
 

Insatser för att främja barns långsiktiga hälsa och delaktighet kan ske på flera arenor. En viktig arena 
är förskola och skola. Där tränar barnen på att utveckla olika kompetenser, till exempel 
problemlösningsförmåga och social och emotionell förmåga, som fungerar som friskfaktorer för 
hälsa. 

                                                           
59 http://www.regeringen.se/sb/d/5542/a/43957 
60 Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Socialdepartementet 

http://www.regeringen.se/sb/d/5542/a/43957�
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