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Störa[s] i offentlighetens rum. 

Barnperspektiv i kvalitativ intervjustudie om intersektionell vuxenrelaterad makt.

Författare: Carola Tenor

Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie, med barnperspektiv som metodologisk 

utgångspunkt. Syftet är att infoga några barns röster, angående vem som stör(s) i det 

offentliga rummet. 

Intervjuerna genomfördes våren 2008 i Stockholmsområdet, med ett urval av fyra barn i 

nioårsåldern. Gruppintervjuerna skedde vid två tillfällen och formen var halvstrukturerad. 

Olika teorier tillämpas utifrån en problematisering av vuxenmakt, där barnens reflektioner 

relateras med positioneringar och normer. Teoretiska begrepp från queer- och 

maskulinitetsteori används för att se till maktdynamiken, mellan barn och vuxna. Det 

framkommer att de intervjuade barnen använder sig av olika motståndsstrategier, för att 

handskas med rådande vuxenmakt i det offentliga rummet. Den vanligaste strategin är att 

fysiskt förflytta sig från platsen oavsett vem som stör vem. En ”internaliserad vuxenblick” 

och hot om våld, påverkar även barnens rörelsefrihet. En intressant aspekt som helt förbisetts i 

vuxenorienterade samhällsdebatter med utgångsläget att barn stör vuxna, visar utifrån empirin 

hur vuxna således även stör barn i det offentliga rummet.

Nyckelord: barn, offentliga rum, genus, barnperspektiv, vuxenmakt
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1. Inledning 

De senaste åren har jag uppmärksammat olika diskussioner i media och på internet, om hur 

barn stör vuxna i det offentliga rummet och krav på barnfria zoner.1 Gemensamt för de flesta 

argumenten jag har stött på, vare sig det handlar om för eller emot barnfria zoner, är den 

uppenbara frånvaron av barnperspektiv. Allmänt kunde jag se hur offentlighetsdebatterna 

präglades av en ensidig syn där endast barn stör vuxna. Det finns en inbakad hegemonisk 

norm i debatter av denna natur enligt mig. Det handlar om normer med utgångslägen i 

diskussionerna att vuxna har en oreflekterad makt och därmed förtur till det offentliga 

rummet, framför barn.

Den här studien kommer därför att handla om barn i det offentliga rummet, 

inom angiven kontext och samhällslokalisering, för att ifrågasätta rådande hegemoniska 

normer. Genom att intervjua några barn hoppas jag kunna tillföra dimensioner av 

barnperspektiv i debatten om det offentliga rummet. En problematisering och nyansering av 

det kategoriska begreppet barn, som ofta utmålas som en beständig och homogen grupp, är 

även det en förutsättning för studiens möjlighet att nå läsaren. Jag ser inte barn som avskilda 

väsen från resten av samhällets föränderliga maktstrukturer och kontexter, utan som 

samspelande delar av de möten som dagligen uppstår, i detta fall utanför hemmet. Den här 

studien antar en konstruktivistisk syn på kön, men även föreställningar om barn och barndom

ses som konstruktioner (ofta för vad som passar vuxenvärldens behov). Precis som 

ståndpunktsteorin vill föra in kvinnors situerade kunskap av att vara kvinna,2 vill jag tillföra

några barns utgångsläge i att just vara barn, då erfarenheter finns internaliserade i kroppen.3

Jag anser att allt för många debatter som berör temat barn, har en tendens att diskutera om 

barn istället för med barn. Det finns oändliga möjligheter att tvärvetenskapligt analysera barn 

i det offentliga rummet utifrån en uppsjö av faktorer. Här blir det centrala barnperspektiv med 

barnintervjuer som metodik, inkluderande en mer teoretisk utgångspunkt med barnforskning 

som relateras till maktanalys och genusvetenskaplig forskning.

Min förförståelse tar sin utgångspunkt i att således störs människor av varandra 

i det offentliga rummet oavsett ålder, eftersom det är många olika människor som behöver 

                                               
1 http://www.rfsu.se/infor_barnfria_zoner.asp  (2009-05-24)
http://sjbloggen.blogspot.com/2009/02/barnfria-avdelningar-tack.html  (2009-05-24)
http://www.vagabond.se/vb/leaderitem.aspx?id=16170 (2009-05-24)
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1427523.svd (2009-05-24)
2 Donna Haraway, ”Situated Knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial 
knowledge”, Feminist studies, vol 14, nr 3, 1988, s.581.
3 Fataneh Farahani, Diasporic Narratives of Sexuality. Identity Formation among Iranian- Swedish Women. 
Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis : Almqvist & Wiksell, 2007, s.22.
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samsas på en allmän delad yta. För att underlätta sådana kompromissfyllda situationer 

uppstår ibland mer eller mindre outtalade normer, vilket kan ha en prägling av en begränsad 

lokal kontext. Ett exempel på detta kan bara vara hur det är praxis att i Stockholmsområdet 

stå till höger i rulltrappan, för att de som vill gå håller till vänster. Något som kan ha en 

gemensam nämnare med betydligt större städer i andra delar av världen, medan en mellanstor 

stad i Sverige inte behöver inneha samma norm vid åkandet av rulltrappa. Normer ses inte 

som fasta, utan skapas hela tiden utifrån en dynamik och föränderlighet men där fenomen kan 

lyftas till en mer abstrakt nivå där vissa sammanhang kan urskönjas. Det offentliga rummet är 

fullt av antalet osynliga normer, som egentligen först märks då någon avviker från dem. Men 

bara för att det underlättande existerar olika hegemoniska normer omkring oss, betyder det 

inte att dessa inte bör ses från olika perspektiv eller ifrågasättas. Då frågan istället kan vara 

för vem det underlättar, då måhända en relation till normgrupper kan ses. Därmed är det 

viktigt att synliggöra att ett sätt att se världen på, är just ett sätt – utav flera möjliga.

När jag således närmar mig några få barns berättelser om det offentliga rummet 

vill jag inte göra det som naiv idealist, utan som optimistisk normkritiker. Kategoriseringar 

och förenklingar är något som underlättar vardagen för människor för att förstå sin omvärld, 

dock vill jag medvetandegöra exempelvis vuxenperspektiv för att möjliggöra nyansrikare 

debattklimat. ”Barn kräver inte en perfekt vuxenvärld – de om några, vet att den inte finns –

men de har rätt att kräva engagemang, inlevelse och empati, att vi inte slutar vara vuxna för 

att vi plötsligt ställs inför våra egna tillkortakommanden. Att erkänna sina brister inför ett 

barn är vuxet.”4

Jag vill genom denna studie inte nå en representativitet av barn i offentligheten, 

utan tillföra några barns röster om mötens betydelse, utifrån en självreflexiv tolkning som 

ifrågasätter makt. ”En av de faktorer som spelar in när en människas liv utformas är alltså du 

och jag. I mötet, det vardagliga, där man blir mottagen med respekt för den man är, det är där 

man förverkligar tankarna i Barnkonventionen. Det är med utgångspunkt i barnets alla språk 

man respekterar barns värde och integritet./.../ Med den utgångspunkten måste vi inse att 

barndomen inte är en förberedelse för vuxenlivet – den är livet.”5

                                               
4 Benny Marcel, ”Barndomen är ingen förberedelse för livet – den är livet”, Barns rätt till kultur CBK nr.37 (red. 
Ann Banér), Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2005, s. 60f.
5 Ibid., s. 62.
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1.1 Forskningsluckor och framtidsvisioner

Det är viktigt att tillföra en studie inom genusvetenskap med barnperspektiv, som ifrågasätter 

en oreflekterad vuxenmakt, för att nyansera de brister som finns. Genusvetenskaplig 

intersektionell forskning kan inneha förfinande analysverktyg vid studiet av familj som tema,

då viktiga maktdimensioner som etnocentrism och heterocentrism synliggörs, men där 

”vuxencentrismen” får stå orörd. På liknande sätt kan barnforskningar visa bristande

genusanalys istället, vilket innebär en oproblematiserad uppdelning av materialet i två fasta 

kön. Därmed är min förhoppning att förena dessa ämnen, då befintliga forskningsluckor 

skulle kunna motverkas genom en berikad integrering mellan barnforskning och 

genusvetenskaplig analys. I framtiden önskar jag även att utföra en studie inkluderande

postkolonial teori, då barnforskningen enligt min mening ofta saknar problematisering av en 

oreflekterad västerländsk norm.

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att granska interaktionen mellan barn och, för dem ej kända, vuxna 

i det offentliga rummet. Med hjälp av barnintervjuer infogas ett barnperspektiv som även 

kritiskt granskar oreflekterad vuxenmakt. Det finns även motiverade anledningar att inkludera 

några barns röster i vuxencentrerade problematiseringar av att bli störd i offentligheten, för att 

nyansera endimensionella tolkningsmönster som att endast barn skulle kunna störa vuxna. 

Del I

Hur ser de intervjuade barnens reflektioner ut angående att störa vuxna i det offentliga 
rummet?

Blir de intervjuade barnen själva störda av vuxna i det offentliga rummet och i så fall hur? 

Använder sig de intervjuade barnen av några strategier i kontakten med okända vuxna i det 
offentliga rummet och hur ser dessa i så fall ut?

Del II

På vilket sätt kan ett självreflexivt tillvägagångssätt stärka barnintervjuerna?



7

3.  Forskningsläge 

Det krävdes en tvärvetenskaplig genomgång av aktuellt forskningsläge för den här studien, 

som inkluderade allt från konkret metodiska barnintervjuböcker till teorier om makt och kön. 

Sålunda var det även nödvändigt med en övergripande förståelse av olika sorters 

barnforskning, utifrån hur ett barnperspektiv kan appliceras inom olika delar av samhället,

däribland stadsplanering. Barnens berättelser studerades i en avgränsad lokal kontext, för att 

fokusera på innehållet snarare än att redovisa samtliga offentliga rum i samhället. Faktorer 

som berör etnicitet eller klass har inte studerats, istället har en tydlig avgränsning skett för att 

göra studien möjlig inom valda ämnen som oerhört lätt vidgar sig. Barnperspektiv i relation 

till vuxenmakt fick därmed bli det centrala inom studien, för att därefter växelvis ta in flera 

teoretiska perspektiv som berör andra typer av maktdimensioner. De teoretiska perspektiv 

som sammanvävs med barnperspektivet rör sig inom maktanalyser som gäller kön, 

positioneringar och normer. 

3.1  Barnperspektiv

Barnperspektiv är ett flitigt använt uttryck det senaste decenniet, med en stor bredd på vad det 

innebär. Enligt min uppfattning så anser jag det handla om viljan och lusten att helt enkelt 

försöka se något från någon annans perspektiv, utifrån en problematisering av hur makt 

fördelas och omfördelas, som i detta berör barn som kategori.6 Ålder precis som kön är något 

som kan ses i relation till makt. Däremot går det inte att universellt likställa alla barns 

samspel till makt, vilket innebär att en ytterligare kontextualisering är nödvändigt för att 

tillföra något. Denna studie präglas av en västerländsk kontext med några få barns berättelser 

inom Stockholmsområdet och ger därmed inte en fullständig bild av barns olika livsvillkor. 

Det som jag vill förtydliga är att barnperspektiv handlar om förståelse för 

perspektiv som inte präglas av vuxenmaktsnorm, det kan vara svårt att ta hänsyn till makt 

som hegemoniskt finns som en osynlig hinna för normgruppen, dvs vuxna. Därmed inte sagt 

att barn bör ses som en homogen kategori av offer, då maktförhållanden präglas av fler 

dimensioner än så. Det som dock behöver tas hänsyn till är gruppers möjligheter att påverka 

och uttrycka sig. Utifrån den bemärkelsen tycker jag det är viktig att inkludera några barns 

röster i diskussioner som rör det offentliga rummet, men med en medvetenhet om att detta är 

min vuxna tolkning av barnens intervjuer. Därför gör inte denna studie anspråk på att 

representera barnens egenupplevda perspektiv och tolkningar, vilket är något helt annat än 

                                               
6 Ann-Christin Cederborg, Barnintervjuer. Vägledning vid utredningsarbete, Liber, Stockholm, 
   2000, s.14.
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min tolkning av den.7 Det är utifrån en medvetenhet om min vuxentolkning av

barnperspektivet, som jag i egenskap av uppsatsförfattare kan ta ansvar för och utgå ifrån. I 

studien krävs därmed en kategorisk användning av begreppet barn, men det är ändå 

betydelsefullt att lyfta fram att min kategorisering inte grundar sig på en syn av barn som 

avskiljda och isolerade artväsen som skulle stå utanför övriga samhällets växelverkande 

maktstrukturer. Det kan jämföras med hur det kan finnas en meningsfullhet att kategorisera 

begrepp som kvinna för att synliggöra strukturella förtryck, men ändå innebära en 

komplexitet av vad en kvinna är och relationen till omgivande kontextuella förhållanden och 

möjligheter till makt. Det är med en hänsyn till inbyggda strukturers kategoriseringar jag 

kommer att använda mig av begreppet barn kontra vuxen. Det är inte kategoriseringarna i sig 

som är diskriminerande, menar Iris Marion Young, utan att gruppers rättigheter inte tas på 

allvar och tillgodoses.8

3.2 Barnen och staden

Idag visar forskning om barn i det offentliga rummet, hur barns självständiga lekutrymmen 

har minskat under de senaste decennierna. 9 Angående vilka miljöer barnen rör sig i finns det 

exempel på engelsk forskning som visar att endast 10-20 procent av barnens tid utomhus

tillbringas i lekparker. Det finns litteratur som påvisar hur en integrering av barnperspektiv 

kan medföra värdefull kompetens i stadsplanering och konstruerandet av barnvänliga miljöer. 

Det innebär att barnens behov tillgodoses att således även leka utanför lekplatserna, eftersom 

det endast är en begränsad del av barnens leksfär.10 Det finns forskare och olika nätverk som 

aktivt arbetar för att försöka lyfta in denna förståelse, med barnperspektiv integrerat i 

stadsplaneringen. För att nämna några nätverk finns exempelvis ”Barn, unga och byggd 

miljö” som med årliga seminarier och pågående forskning tar sig an vem som förespråkar 

barnens röst inom stadsplaneringen.11 Likväl som nätverk med Nic Nilsson som 

projektledare, angående en barnvänligare planering av städer på lokal nivå.12

Alla platsers betydelse går eller bör nödvändigtvis inte intellektualiseras, då 

barndomens platser kan präglas av hur marken känns under fötterna, trafikens bullrande ljud 

                                               
7 Eva Johansson, ”Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers möten med barns 
   perspektiv”, Pedagogisk forskning i Sverige, årg 8, nr.1-2, 2003, s.42.
8 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Atlas, Stockholm, 2002, s.16.
9 Ingrid Söderlind & Kristina Engwall, Var kommer barnen in? Barn i politik, vetenskap och dagspress, Institutet 
för framtidsstudier, Stockholm, 2005, s.120f.
10 Nic Nilsson, Den barnvänliga staden, 2002 & Nilsson, Barnperspektiv på planering, 2003. 
11 Pia Björklid och Maria Nordström, Miljöforskning, nr.1, Formas tidning för ett hållbart samhälle, Tema: När 
staden växer?, feb, 2009.
12 http://www.ipa-sweden.org/PublicServlet?action=ViewArticle&id=1 (2009-05-24)
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eller snö som smälter i vårsolen. Det är Sofia Celes ingångspunkt i hennes avhandling från år 

2006 angående barns erfarenheter av offentliga rum i Stockholmsområdet, som även 

inkluderar en metodologisk förståelse för hur material kan frambringas i intervjustudier för 

barn.13  Det är intressant att se hur platser inte nödvändigtvis behöver ses som passiva objekt, 

utan istället som föränderliga på ett sätt som jag även kan se stå i relation till andra 

samhälleliga förändringar.14 Det offentliga rummet är därmed inte en fast kontext i 

förhållande till barn, utan förändras kontinuerligt. En aspekt av hur det offentliga rummet 

förändras kan exempelvis vara genom en närvaro av trafik. Barnen får då utveckla olika sätt

att förhålla sig till trafiken i den pågående leken, vilket i sin tur samspelar med den 

trafikkunskap de fått av vuxna.15 Det innebär att barn idag inte formar sin lek på samma sätt 

utifrån omgivande trafik, som för ett sekel sedan. Det väcker frågor hur barnen formar sin lek 

parallellt till de olika vuxna som rör sig i det offentliga rummet och deras medföljande 

normer, blir således en betydelsefull dimension att ta hänsyn till i denna studie. Inom den 

vuxna skaran i offentlighetens rum, så existerar sålunda flera motstridiga diskurser sida vid 

sida om vad barn är och hur barn ska vara. Det finns en mängd historisk forskning som lyfter 

fram hur konstruktioner av barn och barndom har sett ut genom tiderna. Det kan vara hur 

barn betraktades, avbildades, kläddes och uppfostrade utifrån en syn som präglades av att 

exempelvis vara en ofullständig variant av en vuxen.16 Det som sammanlänkar den historiska 

synen på barn med idag, är hur den står i direkt förhållande till barns livsvillkor som bestäms

av vuxna.

En förståelse av tidens föränderliga konstruktioner av miljö såväl som olika syn 

på barn, medför en betydelsefull aspekt att i forskningsläget se över just aktuellt material. 

Alldeles nyutkommen forskning av Mattias Sandberg visar hur barn som tillbringar lite tid i 

närområdets natur, även har en tendens att känna sig otrygga i sitt bostadsområde.17 Därmed 

är det viktigt med miljöer som gynnar barns utevistelse i närområdet, då detta även bidrar till 

en ökad trygghetskänsla. Vuxna behöver påminna sig om att värdera den miljöerfarenhet som 

barn har på ett rent fysiskt sätt i sin direkta närmiljö. Forskare som tydligt implementerar 

barnperspektiv i stadsplanering är Pia Björklid och Maria Nordström, de har utgivit olika 

                                               
13 Cele, Communicating place. Methods for understanding childrens´s experince of place, avhandling, 
Stockholm universitet, 2006, s. 9,
14 Ibid., 13.
15 Ibid., s.109.
16 Ibid., s.27 & Anne Banér, Bilden av barnet, Berghs Förlag, Stockholm, 1994, s.9.
17http://www.friluftsforskning.se/forskning/nyheter/arkiv/nyrapportbarnochnaturistorstaden.5.71552e2411fa881a
5cb800030970.html (2009-05-24)
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publiceringar som barnkonsekvensanalyser och miljöforskning. 18 Här framkommer hur ett 

applicerat barnperspektiv inom stadsplaneringen medför vinster som innebär större kvalitet i 

närområdet och således står i relation till barnkonventionens stadgar.

4. Barnintervjuer som metod 

Vid barnintervjuer och hantering av det empiriska materialet är det viktigt att problematisera 

etik i förhållande till studiens syfte. Det kan uppstå ett forskar - subjekt dilemma angående 

vem som kontrollerar texten.19 Det är således viktigt att klargöra syftet med undersökningen, 

samt en insiktsfullhet att subjektets berättelse är nyansrikare och komplexare, än de strukturer 

som analyseras inom själva forskningen. Det kan medföra en diskrepans mellan subjektets

vilja att ge en vidare komplexitet runt episoder, medan forskaren måhända utläser förenklade 

episoder avhängigt teoretiska vinklingar. Att berättelsen görs till någon annans betyder inte att 

den blir osann, utan istället skapar möjlighet att synliggöra strukturer som inte ses utifrån ett 

personligt plan. Även Gunilla Halldén menar att barnets ursprungliga intention med sin utsaga 

och forskarens tolkning av detta, inte behöver vara samstämmiga perspektiv.20 Det kan istället 

vara en mer abstrakt struktur som vill lyftas fram i forskarens tolkning. Då intervjuer präglas 

av en subjektiv karaktär utifrån forskarens tolkningar, stärks därmed trovärdigheten med ett 

självreflexivt angreppssätt.21

Det finns en risk med abstrakta ordval i barnintervjuer, något som jag tar hänsyn 

till i mina förberedelser. En konkretisering av ”det offentliga rummet” sker därför i kontakten 

med barnen, genom ord som exempelvis lekpark, torg, busshållplats, affär och fik. Frågorna 

anpassas därmed till målgruppen, så att trovärdig kommunikation kan upprättas mellan 

deltagarna och intervjuaren. Vid analysen av nämnda miljöer i barnens svar bör det beaktas hur 

mina frågor ger exempel på konkreta platser och situationer, där jag hoppas på igenkänning för 

barnen snarare än att styra dem.22 Intervjusvaren kan sålunda tolkas som pågående dialoger 

mellan barnens nämnda teman, som hakar i varandra och fyller syften inom den egna 
                                               
18 Björklid, ”Barnkonsekvensanalys – erfarenheter och visioner”. Vägverksregionernas Barnkonsekvensanalyser
- en processutvärdering. Lärarhögskolan i Stockholm.Institutionen för samhälle, kultur och lärande.
Forskningsgruppen för miljöpsykologi och pedagogik, 2007 & Björklid, ”Ut och lek– men var?” Locus, nr.2, 
2005 & Nordström, ”Barn och nära platser – några miljöpsykologiska reflektioner över situationen idag för barn 
i stora städer och i synnerhet Stockholm” ur Finns det rum för barn? En antologi, Blücher, G. & Graninger,G. 
(red.), Vadstena Forum för samhällsbyggande & Linköpings universitet, 2003.
19 Katherine Borland, ”That´s not what I said: interpretive conflict in oral narrative research” i The Oral History 
Reader, 320.
20 Halldén, ”Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp”, Pedagogisk Forskning i Sverige, årg 
8 nr 1–2, 2003, s. 12.
21 Farahani, s.47f.
22 Elisabeth Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson, Att förstå barns tankar. Metodik för barnintervjuer, 
Liber, Stockholm, (1985) 2000, s.38.
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kamratsocialiseringen.23 Studiens metodologi präglas genomgående av ett beaktande utifrån 

barnperspektiv. De intervjumetodikböcker som användes för att strukturera intervjuerna, har 

skrivits av Anne Ryen och Annika Lantz.24

Materialinsamlingen utförde jag genom att kvalitativt intervjua fyra barn i 

nioårsåldern, under två tillfällen i olika gruppkonstellationer. Intervjuerna skedde i 

Stockholmsområdet, där även de intervjuade barnen är bosatta. Jag använde mig till viss del 

av Ann-Christin Cederborgs bok Barnintervjuer, vägledning vid utredningsarbeten25 för att se 

till min egen påverkan att råka leda barnens svar på ett omedvetet sätt. En hänsyn beaktades i 

intervjusituationen till hur viktigt det att skifta mellan olika perspektiv för att få en förståelse 

inför barns tankar, där värderingar på kunskap och erfarenhet kan skilja sig åt.26 Fataneh 

Farahanis självreflexiva förhållningssätt i kvalitativ intervjustil fungerar som god inspiration,

för att problematisera intervjurollen, där analysen berikas av intersektionell teorianknytning 

och perspektivväxlingar.27

Själva intervjusituationen är en del av det pågående livet, i enlighet med ett 

postmodernt synsätt av kvalitativ intervju.28 Det är något som Eva Änggård belyser i sin 

forskning där hon ser till barns kamratsocialisering i sitt bildskapande, som medför förståelse 

för hur socialiseringar inom den egna kamratkulturen kan vara mer väsentligt, än själva 

intervjun som barnen deltar i.29 Det är såväl någots som har beaktats i materialtolkningen och 

i analysprocessen.

I denna studie används en väl använd intervjustil inom kvalitativ undersökning, 

som är den halvstrukturerade intervjun. Den halvstrukturerade intervjuguiden tar sin avstamp 

i på förhand uppställda huvudfrågor och teman, utan att i detalj avgöra hur intervjuns exakta 

ordning, formulering och eventuella följdfrågor kommer att se ut.30 Själva angreppssättet 

präglas mer av postmodernistisk syn på kunskap,31 där tolkningarna inte ses som absoluta 

sanningar som går att återupprepa som statiska fenomen i positivistisk anda. Snarare blir det 

som en hermeneutisk spiral, som leder fram till nya frågor under processens gång.

                                               
23 Eva Änggård, Bildskapande - en del av förskolebarns kamratkulturer, avhandling, Tema Barn, Linköpings 
universitet, 2005, s.18.
24 Ryen, Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier, Liber, Malmö, 2004, och Lantz, 
Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund, 2007.
25 Cederborg, Barnintervjuer vägledning vid utredningsarbete, Liber, Stockholm, 2000.
26 Doverborg & Pramling Samuelsson, s.38.
27 Farahani, s. 47.
28 Ryen, s.169.
29 Änggård, s.28.
30 Ryen, s.46, se även Bilaga 2a & Bilaga 2b.
31 Ryen, s.169.
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4.1 Förberedelse och urvalskriterier

En skola i Stockholmsområdet uppsöktes för att intervjua fyra elever i nioårsåldern, där 

rektor och lärare först gav sitt samtycke. Valet av urvalsgruppens ålder grundade sig på en 

förväntan om barnens erfarenheter att vistas i det offentliga rummet själva eller med 

kompisar, men utan vuxna anhöriga. Det var även viktigt att barnen inte var för gamla, för att 

de då skulle kunna betraktas som tonåringar i det offentliga rummet, vilket skulle bli en 

annan problematisering av begreppet barn. Denna studie granskar således inte barns åldrar 

något ytterligare. Läraren ansvarade för urval likväl som förfrågan hos elever och föräldrar,

jämte utdelning av de egenutformade tillståndsförfrågningarna till desamma.32 De önskade 

urvalskriterier till läraren var att gruppen skulle bestå av två flickor och två pojkar, som hade 

en viss vana att röra sig själva i det offentliga rummet. Detta för att uppnå någorlunda 

variation inom urvalet samt medföra en hanterbar intervjusituation där samtliga barn skulle 

komma till tals i det inspelade materialet för lätthanterlig transkribering. Barnen fick gärna ha 

erfarenhet av flera språk och kulturer, genom exempelvis anknytning via förälder eller släkt. 

Det krävs ett sökande av relevanta variabler, för att nå en relevant heterogenitet i urvalet utan 

att göra materialet för ohanterbart.33 Mina urvalskriterier och lärarens val är sedermera något 

som präglar urvalet, där själva urvalsprocessen förhåller sig till två moment, vem och vad 

som väljs men likväl vem och vad som inte väljs.34 Det ursprungliga syftet med en 

inkludering av postkolonial teori förändrades under forskningsprocessen, vilket förklarar

intervjuguidens frågeställningar som utformats i ett initialt skede av studien.35

4.2 Information och intervjuns utformning

Vid besöken på skolan fick jag registrera mitt namn på expeditionen, för att skolan skulle ha 

vetskap om vilka okända vuxna som rörde sig på området. Innan intervjun påbörjades så 

informerade jag återigen barn och lärare om att materialet skulle spelas in på diktafon.36

Barnen fick även en chans att i sällskap med sin lärare först bekanta sig lite med mig inför 

intervjun samt studera diktafonen och hur den fungerade. En tydlig försäkran lämnades från 

mig till barnen och läraren att ingen annan skulle ha tillgång till röstmaterialet, utan bara det 

som sagts i nedskriven form där barnen hade fått ”låtsasnamn”. I själva intervjusituationen 

                                               
32 Bilaga 1a & Bilaga 1b.
33 Ryen, s.78f.
34 Ibid., s.81.
35 Se Bilaga 2b.
36 Bilaga 1a & Bilaga 1b.
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deltog endast jag och barnen, som samtliga var informerade om i förväg.37

Intervjuerna skedde under två tillfällen för respektive barn. Den första 

gruppintervjun med fyra barn pågick under ca 26 minuter, istället för tänkta 40 minuter, 

vilket innebar en del stress i själva intervjusituationen.38 Uppföljningsintervju med två barn i 

varje skedde efter en vecka under en kvart per grupp, med kompletterande och fördjupade 

frågor. Gruppindelning gjordes utifrån att de barn som tystnade mest skulle få mer utrymme i 

form av en egen grupp. Det innebar att jag inte valde en traditionell indelning i grupper av 

flickor respektive pojkar.

En oförberedd utmaning var att begränsa barnens verbala flöde av utsagor, 

under den halvstruktuerade intervjuformen. De givna frågorna innehar en relativ styrning, 

med ett visst utrymme att utveckla spontana följdfrågor.39 En tydlig medvetenhet finns i 

frågornas utformning genom konkreta namngivna platser, framför abstrakta ordval.40 När 

själva intervjun sker måste intervjuaren veta var den är på väg, för att inte missa det som är 

av värde för materialinsamlingen. En viktig balansgång är således att inte behandla 

intervjuerna som statiska kontextlösa fenomen.41

4.3 Transkribering

Den första gruppintervjun transkriberades i stora drag innan uppföljningsintervjun 

genomfördes. Barnens namn och en specificering av var i Stockholmsområdet barnen bor 

avidentifierades, även namngivna restauranger eller kaféer fick nya namn.

I transkriberingsmaterialet angavs vid några tillfällen mitt eget tonläge, då jag exempelvis 

uttryckte oro, för att det är en maktfaktor som kan ge konsekvenser för barnens svar. Däremot 

har jag undvikit att spekulera i barnens sinnesstämning, om inte röstläget har förställts eller 

kompletteras med en grimas. 

4.4 Tolkning och kodning

Det totala transkriberingsmaterialet uppgick till fyrtio datautskrivna sidor som 

kategoriserades, med hjälp av olika färgmarkeringar i texten för att ge en god överblick. 

Kodningen följde delvis själva barnintervjuernas innehåll och därigenom vanligt 

                                               
37 Ibid.
38 Total tid blev 26:32 minuter istället. De tekniska problemen berodde på batteribyte innan intervjun, som 
förändrade inställningarna. Det var något som hölls i minnet till nästkommande intervju och en viss färdighet på 
inställningsmanövreringar hade då uppövats. 
39 Lantz, s.33.
40 Cele, s.20, 35 & Bilaga 2a.
41 Doverborg & Pramling Samuelsson, s.38.
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förekommande situationer, begrepp, åsikter och intressanta reflektioner. Materialet 

genomgick därefter en mer strukturerad kodning.

Enligt Ryen så behöver hela tiden motiven som kommer fram i berättelserna 

studeras,42 det är något jag tagit i beaktande genom att se till representationer i berättelserna. 

Att berätta vem jag inte är eller hur andra är, blir därmed också ett sätt att få fram vem jag är 

eller eftersträvar att vara.43 Ett självreflexivt förhållningssätt har således varit värdefullt, 

eftersom även jag ingår som en del i den verklighet som skapas i intervjusituationen.

I analysprocessen så kodades utskrifterna av intervjuerna i olika kategorier, för 

att finna sammanhang och mönster. Materialet behandlades därefter på en mer abstrakt 

nivå.44 En granskning skedde först hur barnen hade tolkat och återgett situationerna, för att 

öka förståelsen. Kodningskategorier som användes var barnens beskrivna; känslor, aktiviteter 

och beteenden kontra vuxnas beteenden och aktiviteter, nämnda miljöer, förekomsten av

kompisar, frekvent använda begrepp samt vilka vuxna som beskrevs utifrån representationer 

och stereotyper. När en medvetenhet av olika mönster eller teman infunnit sig, kodades 

materialet i ytterligare dimensioner utifrån barnens tillämpade strategier. Därefter fick

materialet följa uppsatsens frågeställningar, för att vidarebefordra innehållet och ge en röd 

tråd till läsaren.  

5. Teorier 

Intersektionell forskning innehåller ett spektra av prioriterade maktaxlar, som växlar i sin 

betydelse.45 I denna intervjustudie blir ålder en viktig faktor, då de tydligaste maktaxlarna är 

barnperspektiv och vuxenmakt. Dessa ingår sedan i en växelvis relation till makt, kön, 

gruppidentiteter, normskapande och positioneringar, utan att för den skullen vara en 

diskursanalys. Prioriteringar i forskning medför konsekvenser, något som det behövs tas 

ansvar för, men det behövs även en insikt i de begränsningar som faktiskt finns. Motiveringar 

angående inkluderade kontra bortvalda samband, kan då i stället redovisas.46

Intersektionalitetsbegreppet bör således inte bli en fälla där genus och kön förloras i de många 

maktaxlarna, utan istället en möjlighet att utvidga könsmaktsförståelsen till flera områden. 

Angående de forskningsluckor som tidigare lyftes fram, anser jag det tillrådigt att välja teorier 

som kompletterar varandra och anpassas utifrån studiens syfte. Detta för att finna nya vägar 

                                               
42 Ryen, s.135.
43 Rosenberg, 2004, s.164f.
44 Ryen, s.134f och Lantz, s.118.
45 Farahani, s.22.
46 Ryen, s.174f.
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förutom de ursprungliga intentionerna som teorierna har, att granska barnperspektiv i relation 

till vuxenmakt. Utifrån en sådan förståelse används Michel Foucaults teorier som grund till 

maktbegreppens dynamik.47 Synen på makt kompletteras med forskning av Tiina 

Rosenberg,48 som även har översatt verk av Judith Butler, för att problematisera normalitet 

och hur normer står i relation till samhällets dominansgrupp. Statusnormer är sedan något som 

underbyggs med Marion Young perspektiv, om hur olika gruppidentiteter skapas.49 Bronwyn 

Davies såväl som R.W Connells teorier tillför teorier om olika genusskapande och 

positioneringsmöjligheter.50 Förenklat innebär de aktiva positioneringsvalen (eller snarare de 

som inte väljs) som normerande och genusskapande för individen. De olika valen bör ändå 

inte ses som helt frivilliga, eftersom de ingår i ett samspel med hegemoniska 

statustillskrivningar och omgivande kontext. Rosenberg menar att oftast avfärdas den 

”avvikande” som stereotyp och förutsägbar, medan den ”dominanta representationen” ska 

föreställa frivilligt nyansrik.51 Det är något som jag kan dra paralleller till i de (vuxen)debatter 

som jag stött på om barn i det offentliga rummet. Barns sociala praktiker i de miljöer de vistas 

i innebär att ansvar, makt och kontroll flytande existerar och struktureras. Genom att betrakta 

olika arenor av sociala mötespunkter utifrån barn eller vuxenperspektiv påverkas även vår 

bild av dessa platser.52 Det innebär att en mer reflexiv analys även tar hänsyn till att olika 

perspektiv existerar och samspelar med andra maktfaktorer. 

5.1 Makt 

De teorier jag anser vara av vikt i denna studie berör dels hur maktordningar kopplade till kön 

kan utläsas. Genusvetenskap antar en konstruktivistisk syn på kön med olika sätt att närma sig 

denna skapade skillnad, som inte anses vara i form av biologisk essens. Det finns även en 

medvetenhet angående hur manlig makt strukturellt är överordnad i samhället, utan att det i 

enskilda fall behöver innebära ett ”ägande av makt”.53 Samspelande positioneringar och 

växlingar i en flytande makt, blir därmed intressant ur en mer normkritisk ansats i studiens 

tolkningar. Där makt finns, finns även motstånd.  Makt är inget som kan ägas, utan sker 

                                               
47 Foucault, Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta, Daidalos, Gidlunds förlag, 2004.
48 Butler,  Könet brinner! (texter i urval av Tiina Rosenberg), Natur & Kultur, Stockholm, 2005 & Rosenberg,, 
2002 samt Rosenberg, Besvärliga människor, kommunikation till varje pris! Teatersamtal med Suzanne Osten, 
Atlas, Stockholm, 2004.
49 Rosenberg, 2002, s.17.
50 Connell, Maskuliniteter, Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 2003 & Connell, ”Att undervisa pojkar”, Manlighet 
i fokus - en bok om manliga pedagoger, pojkar, och maskulinitetsskapande i förskola och skola, red. Marie 
Nordberg, Liber, Stockholm, 2005 samt Davies, Hur flickor och pojkar gör kön, Liber, Stockholm, 2003.
51 Rosenberg, 2004, s.155 & Rosenberg, 2002, s.103.
52 Halldén, s.16.
53 Foucault, s.104.
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kontextuellt i situationer avhängigt omgivande miljö och personers positioneringar.54 Makt är 

således något som kan underbyggas genom olika samhälleliga normer och hierarkiseringar. 

Makt är därmed något som kan ses komma underifrån.55. Likaså är även föreställningar om 

barn är något som konstrueras av de vuxna. Foucault menar att barnens natur i själva verket är 

uttryck för, vad den tidens samhälle behöver.56

5.2 Positioneringar

Det är med hjälp av multipla positioner och diskurser som barn förstår sin omvärld. 

Positioner som dynamiskt förändras i relation till exempelvis makt.57 Davies menar att barn 

på ett aktivt plan positionerar sig och hon kritiserar tidigare förklaringar med barn som 

passiva mottagare.58 I barnens utsagor förekommer således även skildringar av personer vilka

de beskriver som ”konstiga människor”. Ett medvetet val blir här att inte spekulativt 

psykologisera detta begrepp, då det kan handla om allt från missbruksproblematik till 

psykiskt handikapp, istället så används Rosenbergs teatersamtal med Susanne Osten om hur 

den egna normaliteten skapas i kontrast till avvikaren. 59

Positioneringar av femininiteter och maskuliniteter omvandlas hela tiden i 

komplext samspel där vissa positioner inom den specifika kontexten överordnas en annan.60

Det kan vara av intressant karaktär att se barnens identitetsskapande inom kamratgruppen,

eftersom det inte är individen, utan kamratgruppen, som är bärare av genusdefinitioner menar 

Connell.61 De olika positioneringarna går även att se ihop med Connells term av ”hegemonisk 

maskulinitet. En maskulinitet vilken fungerar som en idealbild, som ingen man egentligen 

fullt ut kan uppnå men ändock jämföras mot.62 Det finns en ständig närvaro av hot om våld, 

för den som avviker från den hegemoniska maskulinitetens strävan. Jag använder mig av 

denna teori för att underbygga hur maskulinitetsskapande även går att utläsa ihop med 

maktomvandlingar, utifrån hur den vuxne framställs och barnens eget identitetsskapande.

För att kunna studera barnens intervjuer ansåg jag det även vara viktig att 

granska olika stereotypa schabloner som framkom i de olika dialogerna mellan och inom 

                                               
54 Ibid., s.105.
55 Ibid., s.104f.
56 Charlotte Tullgren, Den välreglerade friheten. Att konstruera det lekande barnet, avhandling, Malmö 
högskola, 2004, s.13.
57 Davies, s.16.
58 Ibid., s.18.
59 Rosenberg, s.155.
60 Nordberg, s.8.
61 Connell, 2005, s.172.
62 Connell, 2003, s.105.
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berättelsens kontext. Butler menar att genom ”den heterosexuella matrisen” så återfinns

inbyggda heteronormativa normer inom samhälleliga strukturer, angående en förväntad 

spänning mellan kvinnor och män, som även påverkar synen på könen.63 I en sådan påtvingad 

kategorisering av begreppet kön, där motsatspar hela tiden förutsätts och formar normering,

kan binära oppositioner påvisa en dikotomi som inkluderar symmetriskt ojämställda

förhållanden där ”män och kvinnor” förväntas bilda en oproblematiserad begreppslig 

kategori. En hierarkisk språklig benämning av ”motsatspar” där den statustillskrivna normen 

anges först, som exempelvis hur ”heterosexuell och homosexuell” lyfts fram i förhållande till 

varandra. Hierarkiska dikotomibegrepp med ordval av först normen sedan avvikaren, men 

även hur dessa ord förväntas stå i motsats till varandra. Det går enligt min mening även att se 

inom de maktförhållanden mellan ”vuxna och barn”, speciellt där vuxna ges mer utrymme att 

uttrycka sig i media om den andra gruppen i den begreppsliga kategorin. Det påvisar hur 

normgruppen är beroende av den konstruerade andre, för att upprätthålla sin status.64

Maktpositioneringar av skilda slag kan därmed ses som flytande, interagerande och 

normskapanden inom olika nivåer av samhället. Därmed kan inte kön ses oberoende från 

andra maktordningar, där de olika prioriteringarna på maktaxeln kan varieras inom olika 

kontexter.65

6. ANALYS

Vare sig barn eller vuxna är enhetliga homogena kategorier och min avsikt är inte att befästa 

en förenklad indelning av samhället i dessa två kategorier.66 Min önskan är att se hur 

omgivande strukturer runt barn och vuxna kan berika varandra med förståelse. I första hand 

vill jag tillföra ett barnperspektiv, då vuxnas åsikter generellt är det som dominerar

diskussioner och beslut i samhället. Denna analys kommer därmed att förankras med 

berättelser från Julia, Felicia, Alexander, Leon och vävas samman med olika teoretiska 

infallsvinklar samt egna underbyggda påståenden. 

6.1 BARN I OFFENTLIGHETEN – DEL I

När jag intervjuade barnen om de någon gång känt att vuxna har blivit störda av dem i det 

offentliga rummet, instämde samtliga barn jakande. De vuxnas missnöje har yttrat sig

                                               
63 Butler, 2005, s.10 & Rosenberg, 2002, s.71.
64 Rosenberg, 2002, s.100f.
65 Pia Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet & njutningsnormer i sexhandböcker 
1800-1920, 2005.s.19.
66 Tullgren, s.13.
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variationsrikt genom allt ifrån stränga miner, hyschanden, sura blickar, orättvisa tillsägelser 

eller utvecklat sig till mer hotfulla situationer som att barnen fått föremål kastade mot sig. 

Utifrån mitt vuxenperspektiv anser jag vissa situationer utmärka sig som riktigt olustiga 

medan andra mer verkar bottna i en omtanke om barnen. Det finns ett exempel där en vuxens 

sätt att tänka runt faror och konsekvenser, krockar med Julia och hennes kompisars lek. Julia 

berättar om en man som säger till dem att gå ner från dagistaket, annars kan de bryta nacken 

eller något sådant. Det finns ingen märkbar skillnad i hur denna tillsägelse framställs kontra 

tillsägelser som hur någon hotar en till livet. Gemensamt i barnens berättelser enligt min 

uppfattning är att de vuxnas tillsägelser inte ifrågasätts utifrån sin rimlighet. Istället förhåller 

sig barnen till dessa oreflekterade ”sanningar” genom olika motståndsstrategier, där även den 

egna gruppidentiteten formas. Likaså verkar ordens innebörd inte alltid ha den verbala kraft 

som ur ett vuxenperspektiv, där uttryck som att ”bryta nacken eller något sådant” vittnar om 

en lättsamhet och inte fullständig förankring i dessa ord. 

De vanligaste motståndsstrategierna barnen tillämpar är av fysisk karaktär, som

att vara snabb och springa fort därifrån. Mer stillsamma strategier kan istället vara en slags 

yttre ignorering eller en form av anpassning till den förväntade vuxna moraldiskursen.67 De 

olika strategierna och i vilka sammanhang de yttrar sig i, kommer därför att utvecklas i 

analysen. Det som dock blir sorgsamt tydligt är hur den respekt som så många vuxna 

förväntar sig av barn i det offentliga rummet, inte verkar responderas i motsatt förhållande. 

6.2  Offentliga rummens arenor

De offentliga rum som framkom utifrån det empiriska underlaget var följande; större 

grönområden, fält, parkområden, lekplats, skolgård, kiosk, shoppingcentrum, simhall och 

kommunala knytpunkter samt därvid tillhörande färdmedel som buss, tvärbana, tunnelbana. 

Det blir tydligt att de intervjuade barnens omgivning präglas av storstad, genom exempelvis 

specifika kommunala färdmedel som tunnelbana. Utifrån intervjumaterialet framkommer hur 

barnen själva eller med kompisar mestadels rör sig inom sitt bostadsområde, med en räckvidd 

upp till någon kilometer. 

Anledningen till ett synliggörande av nämnda miljöer beror dels på ett 

intressevärde och introduktion för läsaren, men även hur dessa platser verkar i relation till 

barnens olika fysiska strategier i samspelet med vuxna.  Öppna ytor där barnen kan använda 

sig av fysiska strategier som att springa eller cykla iväg snabbt, framstår som mindre hotfulla 

                                               
67 Davies, s.50.
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än där barnen upplever sig mer instängda som exempelvis på en perrong. Det fanns även en 

nyfikenhet hos mig i vilken utsträckning barn rör sig i det offentliga rummet utan 

vuxentillsyn, inom sammanhanget av svensk storstad på 2000-talet. Med hjälp av 

barnperspektiv kan områden utanför de vuxenanvisade barnmiljöerna framkomma, där en 

meningsfull socialisation inom (barn)gruppen kan ske. I dessa miljöer skapar unga människor 

sina egna identiteter och konstruerar platser som innebär känsla av frihet och egen kontroll. 68

Detta formar även hur platserna ger möjligheter för barnen att utvecklas,69 då det finns en 

betydelse för hur miljön upplevs i olustiga situationer. Utifrån en verklighet där det kan finnas 

hotfulla vuxna i barnens vardag, kan detta vara något som indirekt styr barnens känsla av 

rörelsefrihet.70 Därmed borde en begränsande och kontrollerande rädsla utifrån vilka vuxna 

aktörer barnen stöter på i det offentliga rummet även påverka barnens känsla av rörelsefrihet, 

något som står i relation till miljöns utformning.

6.3 Stereotypa vuxna 

6.3.1 Fyllegubbar

En skapad gruppidentitet stärker en gemenskap utifrån att inte vara som ”den andre”. I flera av 

berättelserna nämns hur vuxna direkt hotfullt stör barnen i det offentliga rummet. Barnen 

använde sig då ofta av motståndsstrategier som att snabbt springa därifrån. Det finns generella

könsstereotyper i berättelserna med tjuriga tanter kontra läskiga fyllegubbar. De hotfulla 

situationerna som nämns i intervjuerna är mest frekvent vuxna med drogrelaterade problem, 

specifikt män nämns i berättelser av detta slag.

Leon: Aeh, då hade han ölburk, när jag sprang in, som han hade druckit just klart. Åeh, när vi 

sprang såhär förbi han, för jag var med en kompis /…/

Leon: Jae, och då när jag sprang fram, han bara ”vad gör du” och kastade såhär ölburken. /…/

Carola: Hade han druckit mycket öl tror du?

Leon: Ja. Han hade tre stycken i handen, fyra eller någonting... /…/

Leon: /…/ och så kastade han, jag bara, är han galen... ja, sen följde han efter oss då, för att kom 

precis tåget... eller det skulle komma om en minut

Carola: Ja

Leon: medan så gömde vi oss, då äh, gick han åt ett annat ställe. Sedan när han såg oss, då 

sprang vi ner och då kom tåget /…/

Leon: Då kom tåget, vi gick alltså, sedan äh kom tåget, så trodde han att vi gick in. 

                                               
68 Cele, s.47.
69 Ibid., s.48.
70 Måhända kan en parallell dras till hur kvinnor generellt kontrolleras i sin rörelsefrihet nattetid, genom rädslan 
att bli utsatt för våldtäkt.
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Carola: Hmm

Leon: Ja, och... fast vi var ute. Fast vi gick in och ut, på tåget. /…/

Carola: Hur kändes det då?

Leon: Hmm.. Jag var rädd.

Carola: Hmm

Leon: /…/ Det var nära att pricka Robin i huvudet.

De strategiska lösningarna förlitar sig på undanmanövrar, där den fysiska snabbheten sätts på 

prov. Till skillnad från när berättelserna handlar om mer öppna platser, så verkar miljön i sig 

med sina begränsningar i att springa iväg verka skrämmande. 

Vid närmare granskning av könsschabloner i berättelsestrukturerna, kan det ses i 

samband med en slags hegemonisk idealmaskulinitet, som ingen fullt ut lever upp till. Barnens 

utsagor om män visar på positioneringar med hot om våld. På många nivåer inom samhället, 

uttrycks maskuliniteter som inte innehar tendenser av våld. Samtidigt så återfinns en ständig 

närvaro av hot om våld, till den som är normbrytande mot den hegemoniska idealbilden.71

Leon och hans kompisar visar på hur de bryter mot maskulintetispositioneringar genom att 

vara rädda barn och därmed kan bli utsatta för hegemoniskt överordnat våld. Det går även att 

utläsa marginaliseringar av femininitetstillskrivningar i berättelserna om tjuriga tanter, med en 

stereotypt inåtvänd aggressivitet vid barnens normöverträdande beteende avhängigt den vuxne

moraldiskursen. En moralisk ordning som barnen inte förhåller sig till utifrån att vara ett 

påbud, utan snarare som existerande självklarheter.72 Då feminiteter är något som upprepat 

underordnas maskuliniteter så får således denna framställan lägre maktinflytande. Därmed så 

visar sig stereotyperna om tjuriga tanter, mer inneha en funktion av att kontrollera ordningen, 

framför att vara något hot om våld. Det fanns även två exempel med män som uppgavs 

kontrollera ordningen, vilka inte framställdes med stereotypa beteenden som tjuriga miner. Det 

förstärker bilder av den resonerande mannen och den regelstyrda kvinnan.73 Barnens strategi 

var dock detsamma, genom yttre ignorering eller anpassning. De olika makttillskrivningarna

de vuxna tilldelas i situationerna går även att utläsas ihop med statussänkande parametrar som 

om de är missbrukare, konstiga människor eller hur gamla dem är, då det finns en tydlig 

kategori i utsagorna av ”gamlingar”. Dessa statusföränderliga maktförhållanden är även något 

som utformas ihop med den aktuella miljön i situationen.

                                               
71 Connell, 2003, s.105.
72 Davies, s.74.
73 Ibid., s.67.
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6.3.2 Konstiga människor

Min tolkning av de personer som det handlar om i berättelser med ”konstiga killar”, är hur det 

enligt barnen är människor som ”avviker från normen av hur vuxna bör uppträda”. Det kan 

exempelvis vara en vuxen person med psykiskt funktionshinder eller missbruksproblematik. 

Det viktiga är hur barnen upplever den vuxna, någon som avviker från normen, framför att 

spekulativt utreda under vilka premisser avvikelsen yttrar sig.74 I den här situationen så

befinner sig Julia och hennes kompisar med sina cyklar på ett öppet torg. 

Julia: Äh, alltså en gång när jag lekte med mina kompisar./…/ vid Alvaparken /…/ var det en 

jättekonstig kille, ah han såg jättekonstig ut och hade jättekonstiga kläder. /…/ Ja och sen när jag 

stod där, ja, jag bara åkte förbi. Äh, då såhär så höll han på såhär  (hörs skratt av Felicia i 

bakgrunden) ”Nej du! Glo inte på mig. Äh nu ska jag... jag ska tala om för dig att mig ska du 

inte bråka om. Kom fram till mig om du vågar, ska jag döda dig”.

Carola: Tror du han var lite annorlunda på något sätt, eller?

Julia: Ja, han var knäpp i huvudet. Ja, och så sen, så körde jag förbi han.

Det motstånd som hela tiden sker och omformas i relation till makt visar sig även i denna 

situation. Oavsett en inbyggd strukturell vuxenmakt i samhället, gör Julia bedömningen av 

statussänkningar i maktförhållandet med den konstiga killen, genom att han inte inkluderas i 

normen. Genom att tilldela honom en annan typ av vuxenkategori, där en självklar indelning 

för henne blir att han är ”knäpp i huvudet”, förändrar också hennes egen makt i förhållande 

till honom. Således är det en svår uppgift att se sin egna privilegierade makt, för när den råder 

passerar den ofta förbi som en oreflekterad självklarhet. Att tillhöra ”det normala”, kan också 

bibringa en känsla av trygghet. En känsla som grundar sig i sin negation, att inte tillhöra det 

avvikande.75

I exemplet med den konstiga killen använder sig Julia likväl av en fysisk 

strategi, genom att cykla iväg från det olustiga.  Rörelsefrihetens påverkan ses dock inte lika 

begränsande som i Leons fall, då Julia uttrycker att innan hon åker därifrån först cyklar förbi 

den konstiga killen.

6.3.3 Gamlingar

Likt intervjumaterialet om ”konstiga killar” som präglades av skräckblandad förtjusning, så 

verkar berättelserna om ”gamlingar” inneha genomgående humoristiska undertoner. Dessa 

                                               
74 Rosenberg, 2004, s.154.
75 Ibid., s.154f.
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berättelser är något som verkar roande på resten av barngruppen i själva intervjusituationen. I 

intervjuernas utsagor framstår ofta de vuxna och deras handlingar, enligt min uppfattning, som 

relativt stereotypa. När barnen berättar om just ”gamlingar”, så blir det ofta som en rolig 

historia för varandra. Här märks ingen rädsla för hot om våld eller andra skrämmande 

reprimander. Barnen verkar notera men inte nämnvärt förändra sin lek, utifrån dessa 

tillsägelser. Istället så kan sedermera barnens prioriterade fysik i form av att vara snabb, 

medföra ytterligare trygghetskänsla i situationen med vuxna som inte har denna fysiska 

möjlighet. De statussänkande parametrar som återfinns här och som nämndes tidigare, med 

konstiga killar, omformar även maktsituationens förutsättningar och strategival. I berättelser 

med mindre hotfulla inslag i likhet med ”gamlingar”, så verkar en slags yttre ignorering av 

dessa tillsägelser ske i samband med den fysiska varianten att även springa därifrån.

Felicia: När jag var ute med några kompisar och så var det typ några gamlingar. Det var såhär en 

hel flock med gamlingar bredvid (skrattar).

Julia: Aaeh (instämmande)

Felicia: Och de bara gick runt och tittade på massa löv och sånt. Hmm... och då kom jag och mina 

kompisar. Vi bara kom där och så sprang vi runt och lekte och tjoade och tjimmade. Och de bara 

”Sssch. Var tysta då”.

Dessa ”gamlingar” påvisas som en homogen könsneutral grupp, till skillnad från övriga 

stereotypt framställda vuxna. Gamlingar framställs därmed utifrån en åldersrelaterad 

kategorisering, som står högre än kön som indelning. Enligt min tolkning så är det intressant 

att ”gamlingar” inte får någon definierad könstillhörighet, då den egna identiteten står i 

kontrast till denna grupp. Utifrån ett barnperspektiv så blir även ”gamlingar” den avvikande 

gruppen, stereotypa och med en slags påtvingad identitet, medan den egna identiteten

framställs mer som individuell och frivillig.76 Den stereotypa aktiviteten att gamlingarna går 

runt och tittar på löv, förstärker därmed dessa stereotyper.  

I Felicias berättelse framkommer hur hon och hennes vänner springer runt och 

tjoar och tjimmar. Det blir en slags yttre syn på den egna gruppens beteende. Denna yttre syn 

har jag valt att kalla en ”internaliserad vuxenblick”..77 I detta fall gör Felicia motstånd mot den 

makt som uppvisas genom tillsägelsen, samtidigt som hon verkar tolka sin egen berättelse 

utifrån en förväntan av den äldre personens syn. Enligt min tolkning så berättar inte Felicia 

händelseförloppet utifrån sitt eget perspektiv med dess lekmotiv, genom orden ”tjoade och 

                                               
76 Ibid.
77 Det skulle kunna jämföras med en slags ”internaliserad manlig blick”, där en inre bild grundar sig på en yttre 
bedömning i enlighet med en patriarkal objektifierad syn.
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tjimmade”. Dessa ordval och hur berättelsen tar sitt avstamp i den vuxna tillsägelsen framför 

den egna leken, tolkar jag som en slags internaliserad vuxenblick på de egna handlingarna. 

6.4 Barnens motstrategier

Om vuxenmakten endast sågs komma uppifrån och i ett enkelt linjärt samband skulle inte 

denna analys kunna tillföra den mångfald av styrkeförhållanden som konfronteras, omarbetas 

och utvecklas genom olika strategiska lösningar.78 De olika motstånden medför också att den 

flytande makten ändras, även om den vuxne kan vara ett mer fysiskt hot så lyckas barnen med 

hjälp av strategier omforma sina förutsättningar trots begränsande miljöer. Det innebär att 

makten inte ägs av den enskilde vuxne. Vuxenmakten finns inbäddad i hela statsapparaten, 

alltifrån hur resenärernas trygghet på tunnelbanan ser ut till planeringar av de offentliga 

miljöerna, vilket oftast tar sin avstamp i ett generellt vuxenperspektiv. Det är således utifrån 

detta helhetsperspektiv som ett förändringsarbete inom samhället bör ses. Där en oreflekterad

vuxenmakt såväl som marginalisering av feminitetstillskrivningar finns strukturellt inbakade i 

normer och symboler, och snarare än att vara isolerade händelser bör ses i sin politiska

helhet.79

Maktens flytande konsistens, innefattar även normer för det som anses normalt, 

något som skapas inom den egna gruppidentiteten och bli i kontrast till ”den andre”.80 Till 

skillnad från när Leon blir jagad av den alkoholpåverkade mannen, så verkar intervjun med 

Julia angående ”de konstiga killarna” mer präglas av humor än av rädsla. Samtidigt stärker 

båda berättelserna den egna gruppidentiteten. Barnens handlingar och berättelser formar en 

gemenskap med de egna kamraterna, i förhållande till den vuxna som avviker. Det 

maktsystem som här går att förhålla sig till innebär att systematiskt utestänga det avvikande. 

Julia och hennes kompisar står tydigt i direkt motsats till det avvikande, det icke normativa, 

dvs den konstiga killen. Julia och hennes kompisar skapar sin gruppidentitet utifrån att tillhöra 

det normativa.81

6.4.1 Liten men snabb

I intervjuerna framkommer hur viktig den egna fysiken återigen upplevs, då både Felicia och 

Alexander ser sig bli mer tillsagda eftersom de är fysiskt mindre än sina kamrater. Denna 

statussänkande maktrelation inom den egna gruppen utifrån att de är fysiskt mindre, uttrycker 

                                               
78 Foucault, s.103.
79 Rosenberg, 2002, s.101.
80 Butler, 2005, s.101.
81 Rosenberg, 2004, 154f.
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då istället en hierarkisk binär opposition av att således höja sin status genom att kunna springa 

snabbt.82 I samband som dessa skulle det ha varit intressant att veta hur ett fysiskt litet barn, 

med begränsad rörelsefrihet genom fysiskt handikapp, aktivt formar och formas i en sådan 

identitetsskapande fysisk barnmiljö. Spekulativt kan måhända en snabb permobil inneha 

statushöjning i likhet med att springa snabbt. Angående min fråga till Alexander, om han 

upplever sig bli mer tillsagd än andra medför ett något oväntat svar för mig. 

Alexander: … de går på mig mest /…/ för att jag är minst /…/ Jae det är om jag är tillräckligt bra, 

att jag har tillräckligt ork och så...

Carola: Hur då ork?

Alexander: Så jag kan orka att springa

Carola: Jahaae... Blir du mindre tillsagd då?

Alexander: Ja. Ja, att jag kan springa undan.

Carola: Jaja! Då förstår jag. 

Leon: För en vuxen brukar alltid säga till den som är sist. 

Alexander:  Ja

Svaret innebar en intressant vinkling utifrån barnperspektivet för mig. När jag ställde frågan 

om Alexander upplevde sig bli tillsagd oftare än andra, innebar det för honom en fysisk orsak 

och kunde relateras till den egna fysiken att orka springa snabbare. Ett sådant samband var 

något utifrån mitt vuxenperspektiv som jag inte hade räknat med. Således var den relativt fria 

intervjuformen med möjlighet till spontana följdfrågor av godo, vilket möjliggjorde ett 

utförligare svar utifrån Alexanders perspektiv. Alexanders svar och Leons självklara medhåll 

att vuxna ger tillsägelsen till det sista barnet, innebar reflektioner om en kategorisk och 

förenklat genomskådad vuxenvärld. Återigen blir barnperspektivet närvarande på ett sätt som 

lyfter fram fysiken som förutsättning i olika strategiska situationer.  

Samtliga av de intervjuade barnen ger uttryck i sina berättelser för hur 

positioneringen inom den egna kamratgruppen präglas av djupare lojalitet, än till de vuxna i 

deras omgivning. En yttre anpassning till de vuxna aktörerna kunde stundtals istället vara 

medvetna strategiska positioneringar. Felicia visar på hur ett sådant val av strategi, stärker den 

egna identiteten gentemot vuxnas moralnormer, samtidigt som hon vill ingå i den egna 

gruppens lekaktiviteter.  

                                               
82 Laskar, s.19.
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6.4.2  Snälla barn och dess privilegier

När jag frågar barnen om de blir mer eller mindre tillsagda än andra, försöker jag finna 

huruvida barnen kan se sina egna privilegier i maktsammanhang. Det är avsevärt enklare att se 

bristande privilegier, då motsatt förhållande ofta tas för givet, vilket stämmer in på tre av 

barnen. Det är således intressant att Felicia ser sina privilegier utifrån den egna positionen.

Felicia tillämpar yttre anpassning till vad hon upplever är den vuxna moraliska ordningen, i 

kombination med en självbetraktelse av att vara den ”snälla” inom gruppen. 

Carola: Du då Felicia? Tror du någon gång att du blir mindre tillsagd just för att du är du? 

(tystnad en stund, sedan talar Julia och Felicia lågt om något, där Julia inte verkar vilja att 

Felicia ska berätta)

Julia: (svagt) nej!

Felicia: Ja, de där busiga.

Julia: (svagt) men!

Carola: hmm

Felicia: Jag brukar mest bara hänga på, hmm, och hålla mig i bakgrunden

Carola: Hm

Felicia: men jag brukar liksom vara med också

Carola: Hm

Felicia: för jag tycker det är kul att busa

Carola: Ja

Felicia: men håller mig ändå lite i bakgrunden

Carola: ja, okej. Och då kanske du blir mindre tillsagd för du är just lite i bakgrunden?

Felicia: Ja, för jag är ju såhär snäll. För när vi skulle gå och handla i en affär, så de, de kastade 

fram pengarna. Men jag sträckte fram pengarna artigt och sa: ”tack”, och de bara sprang iväg

med godiset vi handlade

Carola: hm

Felicia: Hm (tystnad) och han sa till de andra att de fick vara artigare, och mig sa han: ”Tack 

snälla lilla söta fröken”, eller något sånt...

Det kan vara oerhört svårt att se sina egna förmåner, då dessa tas för givna som en 

självklarhet.83 Det stärker uppfattningen om barn som aktörer, framför passiva mottagare av 

olika positioneringar.84 I likhet med makt som är föränderlig och flytande, fungerar även olika 

genusrelaterade positioner utifrån en förväntan i gruppen. Det komplexa samspelet mellan det 

roliga att busa med kompisar och stärka den gruppidentiteten, i förhållande till att försöka 
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motsvara en vuxenbild av att vara en ”snäll flicka” måste vara svårt.85 Dessa olika tillämpade 

positioneringar ingår hela tiden i föränderliga situationer. Själva ordet positionering ska inte 

missförstås som fullständigt frivilliga individuella val, då detta givetvis är något som står i 

relation till omgivande kontext.86

En tveeggad omständighet för barns olika motståndsstrategier till vuxenmakt och 

behovet av att motsvara den vuxna moraldiskursen, grundar sig i de faktiska omständigheterna 

att barn är beroende av vuxna. Det är vuxna som ombesörjer att barn får sina behov och 

rättigheter tillgodosedda. Därmed blir barns rätt alltid också en fråga om vuxnas tyckande och 

perspektiv, så även ofrånkomligt i denna analys. 

6.4.3  Störa vuxna allena genom sin barnsliga existens

Att störa vuxna bara genom sin existens som barn, bekräftar även Julia. Händelsen hon återger 

utspelar sig när hon åker buss. Hon uttrycker att under bussresan är det ibland svårt att 

bestämma sig var hon skall sitta, då brukar hon gå lite fram och tillbaka i bussen. När så sker 

känner hon enligt sin uppfattning, hur sura tanter blänger och gör stränga miner. Denna 

berättelse kommer upp i samband med min fråga; om hon upplever sig bli mer tillsagd, för att 

hon är just Julia. Ja, det tycker hon. Anledningen till att hon blir mer tillsagd är, som hon pekar 

på i bussexemplet, att hon just är barn. Det är således den vuxna maktdynamiken i förhållande 

till barnperspektiv som hon uttrycker. Det är endast vuxna som gör sådana tillsägelser enligt 

Julia. Inget annat barn skulle störa sig och göra sura miner när hon tvekar på vilken sittplats 

hon ska ta på bussen, menar hon. Utifrån mitt vuxenperspektiv funderar jag huruvida de vuxna 

är oroliga att hon ska ramla, fast om så var fallet så saknas ändå ett respektfullt bemötande från 

den vuxnes sida. Det kan även vara precis som Julia upplever det att det finns en uppfattning 

att hon som barn stör, genom sin obeslutsamhet och blotta existens, då hon bryter mot den 

vuxna moraldiskursen av ”snälla barn”.87 Oavsett hur tolkningen ser ut finns en slags längtan 

efter motstånd till makt, enligt min uppfattning. När Julia först upplever en tveksamhet var hon 

ska sitta så övergår det måhända till att under en längre stund gå fram och tillbaka på bussen 

som ett tyst motstånd präglat av fördröjning, med att göra det som förväntas utifrån en ständigt 

närvarande vuxenmakt.

I exemplet med Julias busstur består därmed inte strategin i form av den fysiska 

varianten att snabbt springa därifrån, inte heller i form av en slags anpassning till den vuxna 

                                               
85 Ibid., s.81.
86 Gro Hagemann, ”Postmodernism en användbar men opålitlig bundsförvant”, Genushistoria. En historisk 
exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004, s.171.
87 Davies, s.50f.
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moraldiskursen. I både Julia och Felicias berättelser uppvisas strategier genom yttre ignorering 

av de vuxnas tillsägelser. Jag tolkar den medvetenhet båda uppvisar i fallen med de vuxnas om 

än subtila reaktioner, utifrån en internaliserad vuxenblick (som jag valt att kalla det) men där 

deras positioneringar blir i form av yttre ignorering, som en relativt accepterad form av 

motståndsstrategi i förhållande till vuxenmakt. Foucault menar att där makt finns, går det även 

att finna motstånd.88

6.4.4 Barn störs av vuxna

Uppkomsten till den här uppsatsen berodde mycket på bristfälliga nätdiskussioner, där vissa 

vuxna utmålade barn som en binär motpol till sig själva, där barn ansågs störa och vuxna 

inte.89 Diskussionerna blev inte mer djupodlad än barns vara eller icke vara i det offentliga

rummet, snarare än de olika sammanhang som omgav barn likväl som vuxna. Det kan vara 

oerhört svårt för normgruppen att se sina egna förmåner, då dessa tas för givna som en 

självklarhet.90 Det som förbisågs i förenklade debatter av detta slag när den oreflekterade

vuxenmakten granskades, var ett utgångsläge i att endast barn stör vuxna. Inte förvånande 

framkom att vi stör varandra i det offentliga rummet, vilket givetvis innebär att även barn kan 

bli störda och det av vuxna.

De deltagare jag intervjuade hade erfarenheter av att bli störda i det offentliga 

rummet, i vissa lägen framkom dock tankar som hade varit svåra att nå utan ett barnperspektiv. 

Ett exempel på en sådan företeelse var när jag frågade intervjugruppen om de blivit störda av 

vuxna någon gång. Julia förklarar hur osympatiskt vänskapsbeteende kan vara störande för 

henne som del av en omgivning. 

Julia: … så när en mobil ringer så låter den ganska högt och ringsignalen är störande. Ja, och sen så 

pratar de ganska högt och pratar jättelänge utan att bry sig om den andra.

Carola: Vilken andra?

Julia: Alltså den andra som den är med.

Carola: Jaja

Julia: Så går man förbi [och då] så tycker man hmmm det där låter lite störande.

Förutom den höga ringsignalen så störs även Julia av hur den ena vuxna låter den andra stå och 

vänta. Det generellt vanligaste svaret som barnen uttryckte angående att bli störd i det 

offentliga rummet, var således vuxnas mobiltelefonanvändande, genom höga ringsignaler och 

                                               
88 Foucault, s.105.
89 http://www.rfsu.se/infor_barnfria_zoner.asp  (2009-05-24)
90 Rosenberg, 2004, s.155.
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hur de talade högt och länge i mobilen. Det bör dock beaktas att intervjufrågan var utformad på 

ett sätt som innefattade, förutom andra störande faktorer, exemplet med mobilanvändning.91

Leon: Och när han svarade så pratade han jättehögt: ”JAE JA MEN HEJ” såhär någonting sånt 

Carola: jae

Leon: Pratade jättehögt... sen ville han... En gång blev jag så himla irriterad så jag fick byta 

plats.

I berättelserna utkristalliseras en bild av störande mobilpratande män i kontrast till kvinnors 

förväntan om omsorg till andra. Davies menar att maskulinitetspositioneringar utmärker sig 

genom sitt tydliga avståndstagande till femininitetspositioneringar.92 Att se olika 

positioneringsmöjligheter som motpoler grundar sig en förväntan om spänningar, utifrån 

heteronormativ samhällsföreställning.93 Barnens strategi av att förflytta sig rent fysiskt från 

situationen där den vuxna stör, var en gemensam nämnare hos barnen.

6.5 SJÄLVREFLEXIVITET – DEL II

Barnperspektivet och själva intervjustudien med barn var något som blev grundläggande för 

hela uppsatsens metodologi. En reflekterande del, anser jag därmed vara relevant för att 

stärka empirins trovärdighet.

Riskerna med alltför intersektionell forskning, är just att den kan tappa 

betydelsefulla dimensioner av makt knutet till kön, men där en uppdelning i fasta 

könskategorier istället medför en risk att förlora flera växelverkande och samspelande 

maktdimensioner runt kön. Maktanalysen avhängigt barn/vuxen indelning kan integreras med 

en mer binär könsindelning i förhållande till kategorin ”fyllegubbar”.94 Det framkommer

generaliserande könsstereotyper i barnens utsagor, där deras tolkningar visar på störande män 

i relation till kontrollerande kvinnor i enlighet med ”den heterosexuella matrisen”.95  

Etikdiskussion runt tolkningar av barns utsagor är oerhört viktigt, samtidigt så 

får inte etiken bli så relativistisk att det inte medför en forskning som berör barn, för att ge en 

politisk dimension av att uppmärksamma en inte alltför etisk verklighet som barn har 

omkring sig. Det jag vill medföra med min studie är inte en bild av en verklighet som 

                                               
91 Bilaga 2a.
92 Davies, s.122.
93 Rosenberg, 2002, s.21.
94 Connell, s.43.
95 Rosenberg, 2002, s.21.
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godkänts av samtliga medverkande, utan snarare vill jag betona hur materialtolkningen är 

min egen. De intervjuade personerna eller anhöriga runt dem ska inte behöva ta ställning till 

hur ”sant” det känns utan i stället vill jag lyfta fram hur intervjuerna har behandlats 

respektfullt, men som material. Det innebär att jag sökt teorianknytningar och mönster 

utifrån egna syften, snarare än att till fullo ge en komplex bild av den intervjuade personen.

Utifrån det självreflexiva utgångsläget så märktes det hur viktigt det är att följa 

egenuppsatta spelregler. I den första intervjusituationen påpekade jag för barnen, när 

utsagorna gärna vidgade sig, att deras berättelser skulle utspelas med vuxna de inte kände. 

När jag sedan i uppföljningsintervjun ställde frågor om barnen barnens språkliga erfarenheter 

ihop med en förälder,96 påpekades mitt regelbrott av Alexander vilket bidrog till ytterligare

självreflexivietet i intervjuprocessens trovärdighet angående otydliga gråzoner.

Intressant nog skapades det olika dialoger inom grupperna, vilket innebar att 

förändringar av gruppkonstellation således gav barnen nya möjligheter till positioneringar. 

Det kan vara värt att ta hänsyn till, då flera olika gruppkonstellationer kan locka fram nya 

typer av positioneringar. Således kan även barnens val av utsagor och den inbördes dialogen 

till viss del förändras, eftersom de egna motiven kan ha omformats. I den stora 

gruppkonstellation reflekterade jag över hur Leon och Felicia tystnade, medan Julia och 

Alexander hade lättare att ta plats. Gruppindelning skedde därmed utifrån iakttagelser och 

reflektioner istället för en indelning i exempelvis kön, där de som talade mindre fick vara i en 

grupp och de som talade mer i en annan. Det var sedan intressant att se hur annorlunda jag 

tolkade barnens talutrymme i den nya intervjusituationen. I den första intervjun var mina 

reflektioner att Leon tillhörde gruppen de som talade mindre, medan jag i 

uppföljningsintervjun istället tolkade det begränsade talomfånget i relation till en då 

uppgivenhet att konkurrera om talutrymmet. Det märktes en drastisk skillnad i 

uppföljningsintervjun, då Leon talade betydligt mer i den mindre gruppen. Den större 

gruppkonstellationen påverkade talutrymmet positivt för Felicia och Julia, medan den lilla 

konstellationen istället verkade positivt på Alexander och Leon. Detta kan bero på flera 

faktorer, för att inte bli för spekulativ så överlåter jag endast informationen till läsaren utan 

tillhörande slutsatser. Enligt mig är det betydelsefullt att synliggöra att förändringar i 

intervjusituationen kan påverka materialinsamlingen. Därmed understryks hur användningen

av olika gruppkonstellationer bör motiveras och medvetandegöras, snarare än på förhand 

oreflekterat hålla sig till givna uppdelningar oberoende på intervjuns syfte. Gruppindelningar 

                                               
96 Se Bilaga 2b.
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kan istället fungera på ett sätt som stärker intervjutekniken. 

För att förstå det osynliga filter av vuxenmakt som också omger det ambivalenta 

samspelet mellan barn och vuxna, även när barnet går emot den vuxnes tillsägelse, kan det 

ändå finnas en längtan att vara ett sådant barn som vuxna gillar.97 Således präglas de 

intervjuade barnen sannerligen av den vuxna moraliska ordningen som råder,98 oavsett 

motståndsstrategier. Min egen vuxennärvaro påverkar även hur berättelserna utformas, då 

barnen sannolikt förhåller sig till mina förväntningar på dem. Det kan stundtals innebära 

försvårade tolkningsmöjligheter av stereotypa genusrelaterade beteenden, i form av busiga 

pojkar och artiga flickor eftersom positioneringar även skapas i den kontext som omger för 

stunden.99 Dessa berättelser kan dels visa på det egna identitetsskapandet inom gruppen men 

även svara upp till en tolkad vuxenförväntning.100 Exempelvis försöker Julia tysta ner Felicia 

när hon vill berätta om sina busiga kompisar, där jag får en känsla av att Julia är en av de 

busiga kompisarna i berättelsen.  Stolt berättar däremot Leon själv om när han busade och 

slängde vattenballonger, med vuxnas tillsägelser som följd. Om denna kontext vittnar om 

könsstereotypt identitetsskapande inom gruppen, känns för spekulativt att dra slutsatser om. 

Däremot vill jag framhålla hur könsstereotyper levandegörs utifrån en genusordning som står i 

relation till vuxenmakt i barnens utsagor.  

6.6  Nyttan av integrerat barnperspektiv

Ett integrerat barnperspektiv behöver därmed inte innebära som jag tidigare nämnt, en syn på 

barn som homogen kategori. Enligt Iris Marion Young behöver inte kollektiva identiteter 

betyda att social rättvisa inte går att uppnå, där de hänvisade skillnaderna i sig skulle innebära

förtryck. Snarare menar hon att det istället krävs institutioner som erkänner och respekterar de 

skillnaderna som finns. Young menar att gruppidentiteter inte enbart präglas av förtryck, utan 

den innefattar även gruppens självförståelse och kultur, som alltid är flytande och föränderlig i 

relation till resten av sin omvärld.101 Därmed finns det många dimensioner i samhället som kan 

berikas av att integrera ett barnperspektiv likväl som en genusperspektiv för exempelvis hur 

trygga platser upplevs vid stadsplanering. De nämnda nätverk som aktivt arbetar för en 

inkludering av barnperspektiv är ett steg i rätt riktning.102 Enligt min mening så måste 

barnperspektivet få en ännu mer självklar plats inom de politiska instanserna kontra besluten

                                               
97 Davies, s.50.
98 Ibid., s.188.
99 Ibid., s.160.
100 Ibid., s.50f.
101 Rosenberg, 2002, s.16f.
102  http://www.ipa-sweden.org/PublicServlet?action=ViewArticle&id=1 (2009-05-24)
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än idag,103 där exempelvis stadsplanering kan vara ett sådant område. Det som krävs är inte att 

isolera fenomen till delar, utan att likt en hinna se flera växelverkande maktfaktorer integreras i 

de politiska besluten i vår miljö.

7. Avslutande diskussion 

Mitt intresse för denna studie tog sitt avstamp i ensidiga vuxendebatter angående hur barn stör 

vuxna i det offentliga rummet. Därmed tillför jag avsiktligen några barns röster i ett 

onyanserat debattklimat som oreflekterat präglas av en vuxenmaktsnorm i det offentliga 

rummet. Det är således inom teoretiskt konstruktivistiska områden jag inleder min 

tolkningsbara studie. Barnforskning såväl som genusvetenskap, präglas stundtals av att vara 

relativistiskt svårgreppbara ämnen. En problematisk fråga som både genusvetenskapen såväl 

som barnforskningen brottas med är behovet av att kategorisera, för att se strukturella 

förtryck, vilket inte motsätter en tolkning av inbördes relationers olika maktförhållanden. 

Denna studie besvarar endast en begränsad frågeställning utifrån ett barnperspektiv, med 

tillhörande prioriteringar av val och bortval som självklart får konsekvenser för studiens 

utformning.104

De intervjuade barnen var väl medvetna om att vuxna blev störda av dem, att så 

var fallet var inget som barnen direkt ifrågasatte. Det ingick mer som en självklar del i 

vardagen att vuxna blev störda när barnen lekte, sprang, åkte buss, handlade eller bara genom 

närvaron av sin blotta existens. De vuxnas missnöje yttrade sig variationsrikt genom sura 

miner, hyschanden, blickar, orättvisa tillsägelser eller direkt hotfulla situationer som att få 

föremål kastade mot sig. 

De olika motståndsstrategierna barnen använde sig av i situationer som dessa, 

var framförallt fysiska motståndsstrategier som att springa eller cykla iväg från den vuxne.

Det fanns en stor medvetenhet att den vuxne stördes av dem även när en yttre 

ignoreringsstrategi tillämpades av barnen, som även innehöll ett tyst motstånd. Slutligen 

visade sig en yttre anpassningsstrategi med en korrigering av det egna beteendet, utifrån en 

internaliserad vuxenblick av den vuxna moraldiskursen, där lojaliteten ändå befann sig inom 

den egna gruppen. Egenupplevda fördelaktiga privilegierna kunde utvinnas med den 

sistnämnde strategin, genom en anpassning till vuxnas förväntningar. Själva privilegiet, 

utifrån min tolkning, var möjligheten till att uppfylla kriteriet som ett ”snällt barn” i den 
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vuxnes ögon.105 Barnets positioner och synen på den vuxne ingår i ett dynamiskt föränderligt 

samspel runt vilka uttryck makten tar sig inom olika kontexter.106 Det finns generellt tydliga

könsstereotyper i berättelserna med tjuriga tanter kontra störande män. En strukturell 

överordnad status i förhållande till manlig makt, innebär att de femininitetstillskrivningar med 

tjuriga tanters sura blickar underordnas med sin stereotypa inåtvända aggressivitet. ”De 

tjuriga tanternas” uppgift blir mer som passiva kontrollanter av ordningen, framför aktiva 

subjekt som agerar i det offentliga rummet. Hot om våld blir direkt avhängigt 

maskulinitetspositioneringarna i barnens berättelser,107 medan omsorg exempelvis förknippas 

med kvinnan som talar i mobiltelefon. Det visar på en subjektens makt som strukturellt 

överordnas, utan att det innebär ett ”ägande av makt” för enskilda män.108 Dessa positioner

som framkommer i barnens utsagor går att utläsa ihop med en samhällsbeskrivning förankrad 

i Butlers ”heterosexuella matris”. Det innebär att samhället förväntas upprättas genom två 

motsatta kön som det oundvikligen uppstår en spänning mellan, där avvikelser från denna 

dominansnorm mer eller mindre osynliggörs eller bedöms som avvikande.109 Det innebär en 

syn på dominansgruppen som nyansrik och frivillig, medan det som avviker utmålas med en 

påtvingad identitet.110

En internaliserad vuxenblick på det egna beteendet som barn, kan även 

samverka med föreställningar om vilka könsstereotypa förväntningar vuxna har på dem, som 

exempelvis ”snälla flickor och busiga pojkar”.111 Föränderliga identitetspositioner som 

maskuliniteter och femininiteter omvandlas hela tiden i komplext samspel där vissa positioner 

inom den specifika kontexten överordnas en annan.112 I intervjusituationen skröt en pojke om 

sina bus medan en flicka försökte dölja sina. Connell menar att kamratgruppen kan ses som 

bärare av genusdefinitioner.113 Således är det svårt att urskilja vilka maktfaktorer som blir av 

betydelsefull karaktär i de intersektionella växelverkningarna under berättelserna om bus, där

inte heller min vuxennärvaro ska underskattas i relation till barnens svar. Makt är därmed 

något som kan ses komma underifrån.114. Så även i fallet med ”gamlingarna” som fick en 

maktaxel där ålder blev mer avgörande, än kön.
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Det vanligaste sättet som barn stördes av vuxna, var genom deras 

mobiltelefonanvändande med höga ringsignaler och långvariga högljudda mobilsamtal. När 

barnen blev störda av vuxna använde de sig även här av motståndsstrategin att förflytta sig 

rent fysiskt, istället för att säga till. Den strukturella och oreflekterade vuxenmakten återfinns 

som en hinna över situationer som dessa. Det är normgruppen som formar de outtalade regler 

som finns att förhålla sig till, då det sällan räcker med att barnet i sig kan ifrågasätta detta utan 

stöd av en vuxens närvaro. Barnperspektivet medförde intressant nog hur ett barn kan betrakta 

vuxnas otillräckliga vänskapsbeteende, då det upplevdes störande att en vuxen kompis fick stå 

och vänta när en annan talade i mobiltelefon. Ett uttryck för rättvisepatos eller som 

förväntning av omsorg av andra blir därmed tolkningsbart.

Betydelsen av att efterfölja uppsatta regler var också något jag blev medveten 

om utifrån ett självreflexivt tillvägagångssätt utifrån barnperspektivet. I intervjusituationen 

påpekade jag hur barnen endast skulle delge situationer med vuxna de inte kände, för att 

sedan själv i uppföljningsintervjun fråga barnen om offentligt upplevda språksituationer med 

vuxna de kände. Den självreflexiva intervjustilen ihop med barnperspektivet och valet av 

halvstrukturerad intervjuform fungerade därmed, i en mängd olika situationer som denna och i 

tolkningsprocessen, stärkande för empirin. Min påverkan som vuxen var således något som

jag konsekvent reflekterades omkring.

Jag valde således att göra andra gruppindelningar än ofta givna grupperingar 

utifrån kön, då likheter som uppvisas kan förloras i de skillnader som ständigt konstrueras och 

betonas. De mest frekventa likheterna som framkom oavsett barnens könstillskrivning, var de 

fysiska motståndsstrategierna. Det var även intressant under studien gång hur materialet hela 

tiden förändrades inom olika teoretiska kontexter, då positionsaxel med kön kunde bli av mest 

betydelsefull maktdimension, för att i nästa stund visa hur vuxenmakten kunde bli av oväntad 

karaktär utifrån ett barnperspektiv. Ett sådant exempel var när jag frågade barnen om de 

upplevde sig mer tillsagda än andra, och ett barn hänvisade till att det berodde på hur mycket 

ork den hade. I detta fall blev den teoretiska ingången till representationsmakt av mer fysisk 

karaktär än jag hade anat, då barnperspektivet innebar en förståelse att vuxna säger till den 

som är sist, om det inte finns ork att snabbt springa därifrån. Min insikt blev att vuxna ger 

tillsägelser till det barnet som blir sist kvar, oavsett vem tillsägelsen egentligen är avsedd för. 

Det innebär en kategorisering av barngruppen som homogen där det anses oviktigt vem som 

får motta den vuxnes tillsägelse. Det medförde reflektioner angående hur förenklat kategorisk 

och genomskådad vuxenvärld kan ses utifrån ett barnperspektiv. 
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Det återfanns ett samband i materialet angående miljöns betydelse, för hur 

trygga barnen uppfattade sig i situationen. Öppna ytor underlättade barnens fysiska 

motståndsstrategier och upplevdes mer trygga, än mer begränsade ytor som exempelvis en 

perrong. Det visade sig även hur barns rörelsefrihet begränsades genom den rädsla som 

kontakten med vissa vuxna i det offentliga rummet innebar för barnen. Det som blir intressant 

är därmed att analysera makt utifrån en mångfald av olika styrkeförhållanden, som 

konfronteras och omarbetas med aktiva motståndsstrategier från barnens sida, oavsett en 

strukturellt underordnade maktposition115 Möjligheter att påverka exempelvis stadsplanering

är inte uttryckligen en enskild ägd makt, utan präglas av intersektionellt privilegierade

maktförhållanden som finns tätt sammanvävda i hela statsapparaten. Det innebär att det skulle 

tillföra en större miljökvalitet för fler människor, om barnperspektiv såväl som 

genusperspektiv inkluderades i beslutsfattande processer, som exempelvis trygghet för 

resenärer i kollektivtrafiken och offentliga miljöers utformning som parker. En högaktuell 

fråga med tanke på städernas förtätningsarbeten, där de öppna ytorna mer och mer byggs bort 

i stadsbilden. Vad kommer detta att få för konsekvenser för barns trygghetskänsla i sin 

vardag?

                                               
115 Foucault, s.103.
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Stockholm 28/3 2008 

                                        

Hej!

Jag vill fråga om ditt barn kan tänka sig att ställa upp på intervjuer med mig? Anställd pedagog vid 

skolan hjälper mig med urval samt förmedling av kontakt, även skolans rektor är informerad. Det är 

självklart helt valfritt om ni vill medverka eller avstå. 

Mitt namn är Carola Tenor och jag studerar Genusvetenskap C vid Södertörns högskola och har sedan 

tidigare en fil. kand. i Barnkultur. I nuläget skriver jag uppsats om ”Barn i det offentliga rummet”, 

med anledning av olika debatter i samhället om ”barnfria zoner”. Jag vill tillföra ett barnperspektiv i 

diskussionen ihop med olika faktorer som även kan påverka (kön, ålder, etnicitet osv.). Det intressanta 

för mig är om barnen själva har vistats en del i det offentliga rummet, exempelvis vid lekparker, 

bussar, affärer, fik eller liknande.

Intervjuerna kommer att äga rum efter skolan, när fritids tar vid. Jag eftersöker fyra barn (två flickor 

och två pojkar) för ca 40 minuters ljudinspelad gruppintervju i slutet v.14 (alt v.15). Sedan sker en 

individuell uppföljningsintervju efter en vecka (eller uppdelad grupp på två åt gången) under ca 15-

20 minuter per barn(grupp) under vecka v.15 (alt. v.16).  

Uppsatsens syfte är att tillföra fler dimensioner i en debatt som berör barn, utan att vara en 

representativ studie för ”alla barn”. Ljudupptagningarna kommer att hanteras forskningsetiskt och det 

är endast jag som kommer att känna till barnens fullständiga namn. Inspelningarna underlättar för mig 

att i efterhand lyssna och skriva ner vad som sagts. I all övrig bearbetning av barnens utsagor så 

används den skriftliga versionen med fingerade namn. Jag har tidigare gjort en studie med barn och 

bildskapande, där även detta material hanterades anonymt. Referens är ateljérista Ann-Mari Bäckman 

Andersson vid förskolan ”Vi som växer” tel: 08-000 00 00 (alla telefonnummer är borttagna i detta ex). 

Vid frågor kontakta gärna min handledare, Fil. dr. i historia, Kristina Engwall som givit ut forskning 

om barn och det offentliga rummet vid Institutet för framtidsstudier, tel: 08-000 00 00.

Ni är hjärtligt välkomna att ringa eller mejla mig om ni undrar över något runt undersökningen!

Med vänliga hälsningar

/ Carola Tenor mobil:070-000 00 00.

studerande vid Södertörns högskola mejl:Carolaxxxxx@xxxxxx.se
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Stockholm 28/3 2008

Det här är ett tillståndsformulär utformat av Carola Tenor, studerande vid Södertörns högskola för att få göra 

intervjuer med barn. Vid intervjuerna används diktafon för att göra ljudinspelning.  Materialet hanteras anonymt 

för de inblandade där endast författaren själv kommer att ha tillgång till inspelningarna. Valda stycken av 

samtalen kommer sedan att göras om till skriftspråk, givetvis med en avidentifiering av personerna. Det är 

berättelserna som står i fokus, utan att kunna härledas till de intervjuade. I färdigt skick i form av C-uppsats i 

Genusvetenskap av Carola Tenor, så kommer själva uppsatsen vara offentlig handling och förekomma 

exempelvis på Internet. Källmaterialet och de inblandades namn kommer inte under några omständigheter att 

röjas. Materialtolkning i uppsatsen kommer till fullo att vara författarens ansvar och inte likställt med dem 

intervjuades. 

Mvh

/ Carola Tenor

studerande vid Södertörns högskola

Intervjupersonens namn:...................................................................................................................    

Intervjupersonens ålder (även antal månader): ................................................................................ 

...........................................................................................        

Ort och datum

...........................................................................................       ...................................................................................

Barnets medgivande                     Vårdnadshavares medgivande

............................................................................................      ...................................................................................

Namnförtydligande Namnförtydligande
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INTERVJUGUIDE, första

- Har ni någon gång känt att vuxna har blivit störda av er? 

(t ex att ni har skrattat eller pratat högt på bussen eller lekt och busat någonstans ute, som Soltorget). 116

- Har du varit själv då eller tillsammans med någon kompis?

- Var befann ni er någonstans?

- Tror ni några speciella vuxna säger till oftare (ej föräldrar) eller mer snällt/otrevligt? 

- Känns det som att du blir mer tillsagd,  för att du är just den du är?

- Känns det som att du blir mindre tillsagd, för att du är just den du är? 

-Har ni blivit störda av vuxna någon gång? 

(exempelvis någon vuxen som pratar högt i mobiltelefon, eller om ni går i Solbergsviken och någon vuxen 

kommer cyklande jättesnabbt så ni nästan ramlar omkull, någon som inte använder koppel och hunden springer 

emot er, vuxna som simmar där barnen leker på Sälviksbadet, någon vuxen som tränger sig före på Ica eller brer 

ut sig på tåget så ni inte får plats eller står i vägen så ni inte kommer fram).  

- Har ni sagt till någon vuxen som stört er någon gång? 

- Kan ni flera språk än svenska? 

                                               
116 Alla namnspecifika platser innehar fingerade namn.
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INTERVJUGUIDE, uppföljning

- Brukar du prata exempelvis spanska ute med din förälder/föräldrar? (som vid 

busshållsplatsen, på Ica osv.)

- Vad är det bästa med att kunna flera språk förutom svenska?

- Finns det tillfällen då du inte vill prata det nämnda språket du kan, förutom svenskan, 

när du är ute?

(exempelvis med förälder/föräldrar på Ica)

- Har ni varit i många andra länder än Sverige?

- Har du busat någon gång när du varit utomlands?

(namn på tidigare nämnda länder som t ex U.S.A.) 

- Tycker du att du blev tillsagd på liknande sätt som exempelvis när du busar i 

Solbacken eller vid Soltorget?

- Vilka tror ni stör mest av vuxna eller barn? 

- Tror du att du kommer att säga till barn när du blir vuxen?


