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Abstract 

Elizabeth Englundh: ”Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Statligt 
ansvar – regionalt lärande”. International Law on Children as an Education-
al Commitment. National Obligation – Regional Learning? Akademisk av-
handling i pedagogik, Stockholms universitet, februari 2008.   
 
This thesis focuses on the problem of learning processes in an organization 
that has decided to implement the UN Convention on the Rights of the Child 
(CRC). It is based on an assumption that there is interdependency between 
learning about the CRC and its implementation. The aim is to understand the 
conditions for individual learning and group learning in the organization. 
The empirical material consists of 52 interviews, notes, and written material 
from the UN, the Swedish government, and regional levels. The research 
design is qualitative and the method used is abduction and retroduction. Sen-
sitizing concepts also have been used. The regional context is a county coun-
cil which has decided to implement the CRC by educating a “pilot group”, 
and whose task will be to integrate the CRC in the organization. 
 
The theoretical frame is mainly constructivistic; learning is an “inside-out” 
process. It is the individual who does the learning, but these individuals meet 
in the pilot group and create knowledge based on their own experience. The 
most significant results point out that learning about the CRC is a prerequi-
site for implementation. Once the individuals have learned about the CRC 
and how to understand and interpret its implications, they also see what has 
to be done in the administration in order to speed up and secure implementa-
tion. Other important results show how the individuals act depending on to 
their position in the organization. The administration directors show passive 
resistance by not including the question on the agenda. The operations man-
agers show active resistance by not taking the CRC into consideration in 
their contracts “because then you have to show what you have accom-
plished”. 
 
Keywords: Children´s rights, the UN Convention on the Rights of the Child, 
learning, learning processes, implementation, international law. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
Det tog många år innan jag hittade frågan som slutligen avgjorde saken. När det 
visade sig möjligt även praktiskt att skriva en avhandling, är det främst två personer 
som på olika sätt bidragit till att jag kunde förverkliga det jag så länge funderat på. 
Den första av dessa personer är Birgitta Qvarsell, min handledare och förebild sedan 
många år. Förutom att Birgitta under åren på olika sätt visat vägen till ett genuint 
förhållningssätt till barn har hon också på ett outtröttligt sätt visat mig vägen genom 
den process som lett fram till föreliggande avhandling. Jag vill ödmjukt tacka dig för 
ditt tålamod, ditt engagemang och inte minst för din kunnighet som var för sig och 
tillsammans varit min livsnerv under fyra år. Den andra personen är min make, Sten 
Öhman, som på grund av sitt stora tålamod stått ut under arbetsprocessen. Sten har 
även varit en av mina läsare, vilket ledde till många intressanta diskussioner. Stort 
tack också till mina läsare på pedagogiska institutionen, Agnieszka Bron och Lars 
Jalmert, vid två läsgrupper har ni bidragit med värdefulla synpunkter som gjort att 
arbetet kunnat fortskrida och till mina doktorandkollegor i det kulturpedagogiska 
seminariet för stimulerande diskussioner. Jag har även haft förmånen att ha läsare 
utanför institutionen och till några av dem vill jag rikta ett särskilt tack för att ni 
visat intresse och gett konstruktiv kritik. Dessa personer är: Göran Håkansson, som 
satt i den svenska delegationen när konventionen framarbetades, tack för att du tog 
dig tid att läsa trots att du är en mycket upptagen person. Concetta Taliercio, jurist, 
tack för att du läste hela manus och gav värdefulla synpunkter, trots en liten Isabella 
som är ständigt närvarande. Agneta Hedberg, pedagog, tack för att du läste manus 
och gav värdefulla synpunkter och tack även för alla taktikdiskussioner. Ann-Louise 
Dagson, pedagog, tack för alla timslånga samtal om innehåll och upplägg, lån av 
litteratur och konstruktiva synpunkter på materialet. Monica Gustafsson-Wallin, 
strateg i Landstinget Sörmland, tack för att du läst materialet och lämnat synpunkter 
i stort och i smått. 
 
Tack också till Landstinget Sörmland som, genom sitt intresse för barnets rättighe-
ter, gjorde det möjligt att genomföra den här studien i er organisation. 
 
Mitt sista tack riktar jag till min syster, Kerstin Englundh, som läste korrektur under 
hela julhelgen 2007 och till min son, Magnus Possman, som hjälpt mig med alla 
bilder. 
 
Slutligen vill jag säga något om de metaforer som inleder varje kapitel. Det är känt 
att avhandlingsprocessen är ett ensamarbete och mitt stöd i svåra och glädjande 
stunder är att finnas nära vatten. Vatten och båtar har spelat en stor roll för mig i 
livet och därför har det känts naturligt att ha med en viktig del av mig själv i arbets-
processen. 
 
Avhandlingsarbetet har delvis finansierats genom donationsstipendier från      
Stockholms universitet (Elisabeth och Herman Rhodins stiftelse). 
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1 Navigering i okända vatten – Vägen till 
forskningsfrågorna 

I kapitel 1 beskrivs fyra angöringspunkter som varit centrala på vägen mot 
mina frågor. Exemplen är hämtade från olika organisationer med samma 
mål: att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Efter detta 
följer några reflektioner som leder fram till studiens centrala frågor. Kapit-
let avslutas med en beskrivning av det generella forskningsintresset, lärande 
och kunskapsprocesser i en implementerande organisation, och dess relation 
till studiens plats, Landstinget Sörmland. 

Inledning 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att belysa frågan om vilket 
utrymme barnet får i samhället med utgångspunkt i FN:s konvention om 
barnets rättigheter. För att belysa frågan används, förutom det empiriska 
materialet, teorier om lärande, kunskapsprocesser och implementering. Det 
rör sig om de strategier en organisation inom offentlig förvaltning använder 
vid implementering av konventionen och de kunskapsprocesser som uppstår 
när hela organisationen går in i en fas av lärande om konventionen och dess 
implikationer. Implementeringen är en konsekvens av Sveriges ratificering 
av konventionen. 

Bakgrunden till mitt intresse är att jag sedan mitten av 1990-talet rört mig 
inom och mellan organisationer som haft uppdraget både att implementera 
konventionen och att bevaka efterlevnaden av densamma. Mina arenor har 
varit stat, landsting, kommun och frivilligorganisation (förkortas fortsätt-
ningsvis: NGO) och uppdragen har haft skiftande karaktär.  

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989 
och trädde i kraft i Sverige den 2 september 1990. Arbetet med att genomfö-
ra rättigheterna i Sverige har alltså en relativt kort historia. I kontakter med 
professionella inom olika yrkesområden mötte jag många människor som 
såg hela konventionen som ett meningserbjudande, affordance (Qvarsell, 
1996/2002; Löfberg, 2001). Löfberg (a.a. sid. 62) betraktar ”affordance som 
aspekter som kan uppfattas som erbjudanden för genomförandet av hand-
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lingar” vilket ligger väl i linje med hur några människor genast såg möjlig-
heten med konventionen och skapade sig på så sätt en relation till rättighe-
terna. Konventionen, med sin normativa karaktär, gav fullmakt att stärka 
argumenten för bättre villkor för barnet när teorier om barn och metoder för 
arbete med och för barn förstärktes genom ett bindande folkrättsligt doku-
ment. För att tydliggöra att avhandlingsarbetet rör rättigheter och inte någon 
allmän välvilja mot barn har jag valt titeln ”Folkrätt för barn som pedago-
giskt åtagande. Statligt ansvar – regionalt lärande?”. Även om begreppet 
folkrätt utreds i kapitel 7 vill jag kommentera mitt val eftersom det inte var 
självklart. Några som läste materialet under arbetets gång kommenterade att 
det kanske inte var riktigt att använda begreppet folkrätt när det gäller kon-
ventionen om barnets rättigheter. Jag ställde frågan till två folkrättsexperter, 
Ove Bring, professor i internationell rätt (e-postkontakt, 2007-05-09) och 
Maja Kirilova Eriksson, professor i folkrätt (e-postkontakt, 2007-05-12). 
Båda bekräftade att det var möjligt att använda begreppet och Bring tillade 
att arbetet skulle inbegripa statens ansvar i förhållandet till den internationel-
la konventionen. För en vidare diskussion om detta se kapitel 7. 

Ganska snart blev det dock tydligt att det inte var alla som uppfattade kon-
ventionen som ett meningserbjudande utan många såg det som ytterligare en 
fråga att arbeta med, alltså en sakfråga. Synsättet ledde inte till några nya 
initiativ eftersom det fanns en utbredd uppfattning, inte minst inom verk-
samheter som vänder sig till barn, att personalen redan gör det här som kon-
ventionen stadgar. I sådana fall blir konventionen vare sig ett meningserbju-
dande eller en utmaning att anta, den finns där utan sammanhang för arbete 
och beslutsfattande. Inom politiken och på ledningsnivå i kommuner och 
landsting var det få initiativ som togs för beslut eller handling som relaterade 
till konventionen (Barnombudsmannen, 1995). Många av dem jag mötte i 
mitt yrkesutövande uttryckte antingen att de trodde att detta var ett påbud 
från NGO:s eller att vårt välfärdssystem redan såg till barnets bästa. Ställ-
ningstaganden av den här karaktären gjorde att jag började intressera mig för 
hur vuxna ser på rättigheterna och genomförandet från makro- till mikronivå. 
Hur griper sig organisationen an uppgiften med att förstå hur rättigheterna 
ska tillämpas? Hur bildas kunskap om vad rättigheterna innebär som gör det 
möjligt för individen, gruppen och organisationen att implementera? Är det 
nödvändigt med kunskap om det område som ska implementeras? Finns det 
skillnader mellan dem som verkar på den politiska nivån och dem som finns 
i förvaltningen?  

För att belysa olika vägar att implementera följer här en beskrivning av fyra 
initiativ där organisationernas kompass varit inställd på implementering men 
vägarna dit var olika, så även resultaten. Beskrivningarna speglar mina egna 
erfarenheter. 
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Fyra implementeringsinitiativ 
Som framgår av inledningen var det inte självklart att konventionen om bar-
nets rättigheter skulle få en plats i kommuner, landsting och myndigheter, 
där många beslut som rör barn fattas. Av den anledningen tog regeringen ett 
antal initiativ för att påskynda processen. Exemplen nedan är ett beslut i en 
av Stockholms stadsdelar, två regeringsbeslut och ett beslut i Uppsala läns 
landsting. Mina roller, i dessa initiativ, har skiftat mellan att vara utförande, 
bevakande, pådrivande och utredande. 

Lokalt barnombud – för barnets bästa  
I maj 1996 startade ett projekt, Lokalt barnombud för barnen i Centrala Stan 
(Englundh, 1997 a), som var en uppföljning av en studie om barns uppväxt-
villkor Barnen i Centrala Stan (Englundh, 1996). Centrala Stan omfattades i 
stort av den stadsdel som idag kallas Norrmalm. En av utgångspunkterna för 
båda projekten var konventionen om barnets rättigheter. Målen för det lokala 
barnombudet var, på kort och på lång sikt, att ge barn möjlighet till delta-
gande och inflytande i närmiljöfrågor i enlighet med konventionens artikel 
12. Arbetsuppgifterna utfördes på strukturell nivå, grupp- och individnivå, 
med fokus på strukturell nivå och gruppnivå. Målgruppen var från början 
barn mellan 0 och 12 år men kom att utvidgas till 18 år för att täcka in kon-
ventionens definition av barn. Arbetet gick ut på att vara ett led mellan vux-
na och barn för att ge barn och beslutsfattare möjligheter att mötas i den 
demokratiska processen (Englundh, 1997 a och 1997 b). Projektet sjösattes 
utan en given plats i organisationen vilket berodde på att hela Stockholms 
stad samtidigt omorganiserades (distriktsnämnder blev stadsdelsnämnder). I 
den nya organisationen placerades projektet under en mellanchef (chefen för 
”allmän barn och ungdom”), vilket försvårade kommunikationen med de 
andra avdelningarna eftersom byråkratin i sig inte medger horisontella upp-
drag.  

Inom ramen för projektet fördes aldrig några diskussioner om vad barnets 
rättigheter hade för betydelse för barnen eller för dem som arbetade i organi-
sationen. Inte heller fanns några politiska direktiv eller beslut om hur kon-
ventionen skulle implementeras. Barnombudet besökte samtliga barnverk-
samheter inom stadsdelen (i kommunal och privat regi samt landstingets 
verksamheter) för att samla in barnens synpunkter på hur det var att vara 
barn i Centrala Stan samt vuxnas synpunkter på frågor som rör barn. Efter 
inventeringsfasen avslutades projektet eftersom det inte fanns några vuxna 
att överföra kunskapen till.  

Mål och medel var konventionen och rollen var att utföra och driva på arbe-
tet med implementeringen. Min, och även andras, tolkning av att projektet 
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upphörde var att barnombudet blev politikernas och förvaltningsledningens 
alibi för att inte ytterligare befatta sig med frågan. Frågan blev personifierad 
vilket bidrog till att den marginaliserades eftersom den organisatoriskt var 
placerad under en mellanchef i en underavdelning. Projektet saknade en 
långsiktig strategi och arbetet planerades utan en tanke på eller diskussion 
om konventionens innebörder för barn och vuxna.  

Frivilligorganisationen som röst eller service 
Det andra exemplet är hämtat från det landsomfattande projektet Dags för 
barnkonventionen som syftade till att öka kunskapen om konventionen bland 
förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting. Regeringen be-
slutade i december 1996 att avsätta 20 miljoner kronor, under två år, ur  
Allmänna Arvsfonden. Initiativet var ett led i att förverkliga statens skyldig-
het att informera om konventionen, artikel 42, (Barnombudsmannen, 2000). 
Pengarna kunde sökas av NGO:s, i samarbete med kommuner och landsting. 
Projektet löpte åren 1997 till 2000 och bestod av ca 60 projekt varav Rädda 
Barnen ansvarade för ca 25 (a.a. sid. 79-82). Eftersom Barnombudsmannen 
(förkortas fortsättningsvis BO) hade i uppdrag att informera om rättigheterna 
ansågs det från regeringens sida att myndigheten skulle samordna projektet. 
Det bildades en central samordningsgrupp med representanter från BO, 
Landstingsförbundet, Kommunförbundet, BRIS, Nätverket för barnkonven-
tionen, Riksförbundet Hem och Skola, Rädda Barnen, Svenska OMEP, 
Svenska UNICEF och Unga Örnar (a.a. sid. 3). 

Många NGO:s var tidigt ute med att skapa en plattform för det egna arbetet 
med konventionen. Inte minst Rädda Barnen hade påbörjat ett långsiktigt 
förändringsarbete som skulle vända fokus från välgörenhet och traditionell 
insamlingsverksamhet till opinionsbildning och påverkansarbete om barnets 
rättigheter. Genom Dags för barnkonventionen gavs möjlighet att påskynda 
förändringen med hjälp av statliga medel. En annan sida av projektet var att 
staten genom att öronmärka pengar till NGO:s fick en möjlighet att initiera 
insatser riktade mot kommuner och landsting, något staten annars inte kan 
göra med mindre än att lagstifta eller just att öronmärka pengar. 

Regeringens mål med projektet var att alla kommuner och landsting skulle ta 
ett steg framåt i implementeringsarbetet. Nitton NGO:s var involverade i 
projektet och cirka 170 kommuner berördes av arbetet (av utvärderingen 
framgår inte om något projekt berörde landsting). I projektutvärderingen 
framkom att NGO:s samarbete med kommuner och landsting var mer kom-
plicerat än många trott. Vilken uppgift var det NGO:s tagit på sig och vad 
skulle det resultera i? En fråga som tydliggjordes i utvärderingen var att det 
saknades en diskussion om var på skalan mellan ”röst” och ”service”      
(BO, 2000, sid. 73) NGO:s ville befinna sig. Är det meningen att en organi-
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sation ska ta fram handlingsplaner åt en kommun, ska organisationen verka 
för att kommunen tar fram sina handlingsplaner själva eller ska rollen vara 
pådrivande och opinionsbildande, var frågor som BO ställde i utvärderingen. 
I anknytning till detta uppstår frågan om vilka reella möjligheter NGO:s har 
att påverka tjänstemännens arbete och politiska beslut i en byråkratisk orga-
nisation. Flera av projektledarna uttryckte att det var svårt att komma fram 
med sitt budskap. Några av dem beskrev också hur mötet med rätt person i 
en kommun kunde öka möjligheten till ett konstruktivt arbete vilket även 
Olsson (1998) pekat på.  

I detta exempel var min roll kluven. Jag skulle som projektanställd dels be-
vaka ett antal kommuner och deras arbete med att implementera konventio-
nen, dels engagera och driva på de lokala föreningarna i samma kommuner i 
deras konventionsarbete. Ett problem var precis det som beskrivs ovan, att 
som representant för en NGO hitta en plattform för att skapa fruktsamma 
kontakter i en kommun. Ett annat problem, som inte beskrivs så ofta, var hur 
riksorganisationen skulle kunna påverka de lokala frivilligarbetarna att ändra 
inriktning/öka insatserna på sitt arbete. Det fanns en önskan att lokalföre-
ningarna skulle minska välgörenhetsarbetet till förmån för ett ökat engage-
mang i konventionsrelaterade frågor. I diskussioner med kommunföreträdare 
utkristalliserades några viktiga slutsatser om implementeringens förutsätt-
ningar som jag skulle vilja formulera under rubriken Den goda jordmånen. 
En av de mest centrala förutsättningarna som uttrycktes är vikten av att det 
finns ett beslut i fullmäktige så att arbetet får en tvärpolitisk förankring, vil-
ket innebär att beslutet inte så lätt kan rivas upp. Det ansågs även viktigt att 
det finns ett samordningsansvar nära beslutande församling, något som 
medför att arbetet har kontakt med ledningsnivån som i sin tur innebär att 
alla nivåer får information. Dessutom bör arbetet vara förankrat i alla för-
valtningsled, så att hela organisationen blir involverade. Fördelarna med en 
arbetsgrupp med beslutsmandat diskuterades och det som framkom var att 
en sådan kan bidra till att arbetet går lite fortare eftersom alla frågor inte 
behöver gå genom hela byråkratin. Det sågs också som viktig att det pågår 
aktiviteter på olika nivåer samtidigt så att alla led deltar på något sätt. Av-
slutningsvis påpekades att det är viktigt med uppföljning och utvärdering. En 
fråga som hänger kvar från detta projekt är hur verksamt det är att ge medel 
till NGO:s för att påminna kommuner och landsting om vad som är deras 
uppgift i en fråga där staten har ansvar. 

En strategi för konventionens genomförande i Sverige 
Nästa implementeringsinitiativ är Strategi för att förverkliga FN:s konven-
tion om barnets rättigheter i Sverige (Reg. prop. 1997/98:182) (fortsätt-
ningsvis kallad den nationella strategin eller strategin). Regeringen menade 
att ”barnkonventionen skall vara ett aktivt instrument och genomsyra allt 
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statligt beslutsfattande som rör barn.” (a.a. sid. 1) men eftersom målet med 
strategin var att ” konventionen och dess intentioner skall finnas med i allt 
beslutsfattande som rör barn.” (a.a. sid. 2) och många av de beslut som rör 
barn fattas i kommuner och lansting var det nödvändigt att även rikta insat-
serna mot dem. Några av momenten i strategin var: 

 
 Statligt anställda vars arbete har konsekvenser för barn och ungdomar skall 

erbjudas fortbildning för att kunna stärka sin barnkompetens och sina kun-
skaper om barnkonventionen. 

 Kommuner och landsting bör på samma sätt erbjuda sin personal fortbild-
ning. 

 Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur barnets 
bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Barnplaner, barnbilagor till 
budgeten och barnkonsekvensanalyser kan vara instrument för en sådan 
uppföljning. 

 Barnkonsekvensanalyser skall göras vid statliga beslut som rör barn. 
 Barnperspektivet skall i lämplig omfattning finnas med i utredningsdirektiv 

(Socialdepartementet, 1999, sid. 2). 

BO fick en nyckelroll i strategin. Målgrupper var kommuner, landsting och 
statliga myndigheter och för många av dem kom strategin att legitimera ar-
betet med konventionen om barnets rättigheter (BO, 2002 a). Mot kommuner 
och landsting arbetade strategin bland annat med att utforma och genomföra 
utbildningar om konventionen, utarbeta OH-material, ta fram en skrift som 
beskriver processen med att införliva rättigheterna i offentliga strukturer 
(BO, 2001 a) samt utveckling av en hemsida med metodexempel från kom-
muner och landsting. BO genomförde också, tillsammans med externa kon-
sulter (BO, 2002 b, c, d), utvärderingar av fyra kommuners arbete med im-
plementeringen för att öka kunskaperna om framgångsfaktorer för lokalt 
implementeringsarbete. Mot statliga myndigheter arbetade strategin bland 
annat med att utforma en modell för en barnkonsekvensanalys, utarbeta pro-
gram för utbildning/fortbildning om konventionen och det skrevs även en 
handbok som inspiration till myndigheternas arbete (BO, 2001 b). Andra 
uppgifter var att skapa en referensgrupp bestående av nio pilotmyndigheter 
och att anordna en nationell konferens.  
 
När BO:s skrifter (2001 a, b) publicerades formulerades nya frågor om rät-
tigheterna och dess implementering och de som trodde att konventionen om 
barnets rättigheter var ett initiativ från NGO:s omprövade sina värderingar. 
Skrifterna blev en stor tillgång för strategin eftersom fokus låg på utbild-
ningsinsatser och kunskapsbildning om rättigheterna samt metodutveckling 
och implementering som process. I och med strategin kom staten att stärka 
kraven på kommuner, landsting och myndigheter. Samtidigt förändrades 
NGO:s roll till att bli mer bevakande och organisationerna följde kommu-
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nernas beslut rörande barn, dokumenterade och opinionsbildade kring brister 
som synliggjordes (Rädda Barnen, 2000). 

I den nationella strategin var såväl plattform som mandat uttalat i uppdraget 
och min roll var att driva på kommuner och landsting i deras arbete med att 
införliva konventionen. Här formulerade staten för första gången vikten av 
information/utbildning om konventionens innehåll och innebörder vilket jag 
tror bidrog till att konventionsarbetet i Sverige stärktes och fördjupades.  

Regional barnombudsman i Uppsala län 
Det sista exemplet är hämtat från den regionala nivån och beskriver hur bar-
nen i Uppsala län fick en regional barnombudsman. Arbetet utgick från en 
policy om arbetet med konventionen där ett av målen var att ta initiativ till 
inrättandet av en barnombudsman för Uppsala län (Landstinget i Uppsala 
län, 2000). Hösten 2001 tillfrågades den ideella föreningen Barnombuds-
mannen i Uppsala (BoiU) om de kunde tänka sig att utvidga verksamheten 
till att gälla hela länet, samtliga kommuner och landstingets verksamheter. 
Föreningen ville först utreda frågan om förutsättningarna för en regional 
barnombudsman. I januari 2002 skevs ett avtal mellan BoiU och landstinget 
i Uppsala län där uppdraget blev att: 

 
 Genomföra en kartläggning över hur landstinget och kommunerna i      

Uppsala län uppfattade behovet av en barnombudsman för länet. 
 Initiera ett nätverk som ska arbeta med att införliva barnkonventionen i 

landstingets verksamheter.  
 Ta initiativ till utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstemän inom 

landstinget. 
 Beskriva hur de olika aktörerna hittills har arbetat med att införliva barn-

konventionen (Englundh, 2002, sid. 10). 

I utredningen redovisades synpunkter från 477 barn och unga och 62 vuxna.  
Målet för arbetet var att öka kunskaperna om hur kommunerna och lands-
tinget ansåg att inriktningen på arbetet för en regional barnombudsman bor-
de vara och ”Syftet var att på sikt stärka barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen” (Englundh, 2002, sid. 10). 

Kommunerna i länet och ett antal tjänstemän i landstinget frågade sig varför 
landstinget tog detta initiativ och reaktionerna var inte odelat positiva, fram-
förallt inte om det medförde ökade kostnader för de olika aktörerna. Där-
emot menade många att det var bra med fler ögon som kunde uppmärksam-
ma barns villkor i hela länet. Landstinget valde att placera länsbarnombuds-
mannen hos den ideella föreningen BoiU och det är också landstinget som 
fortfarande finansierar verksamheten. Att inrätta en företrädare för barn på 
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regional nivå kan vara ett led i att genomföra konventionen och stärka barns 
rättigheter. Utredaren tryckte på vikten av att formulera ett tydligt uppdrag, 
att informera och utbilda om rättigheterna samt att skriva ett avtal där det 
framgår vilket mandat en regional barnombudsman rimligen kan ha. För den 
politiska nivån föreslog utredaren att landstinget och kommunerna skulle 
utse en politiker i styrelsen ”för att bevaka barnperspektivet i utredningsdi-
rektiv och beslut” (Englundh, 2002, sid. 74). Barnen tyckte det var bra med 
en regional barnombudsman och menade att en sådan skulle arbeta för lik-
värdiga villkor och ordna mötesplatser så att de skulle kunna lära känna barn 
och unga i andra delar av länet. En viktig fråga att ta ställning till var om den 
regionala barnombudsmannen skulle arbeta med enskilda ärenden eller inte. 
Om ett barn vänder sig till en företrädare för en NGO med en fråga som rör 
dess personliga förhållanden i skolan eller hemmet uppstår frågan om vilka 
befogenheter en företrädare för en frivilligorganisation kan ha. Frågan upp-
märksammandes av BO (2003 a) i den utredning myndigheten gjorde om 
lokala företrädare för barn och unga. Myndigheten rekommenderade att lo-
kala företrädare inte ska arbeta med enskilda ärenden. I Sverige är det vård-
nadshavaren som har det yttersta ansvaret för ett omyndigt barn. 

I det sista exemplet var rollen utredande och syftet var att hitta svar på frå-
gan om det fanns förutsättningar för en regional barnombudsman. Svaret 
blev att förutsättningar fanns om det inte medförde några kostnader för 
kommunerna. 

Reflektioner över de fyra exemplen 
Det som förenar ovanstående exempel är att det handlar om komplexa orga-
nisationer som ska implementera ett folkrättsligt dokument där staten inte 
kan styra direkt utan måste använda sig av indirekt styrning. Detta reser frå-
gor om tvång kontra frivillighet, direkt och indirekt styrning samt hur en ny 
handlingslinje kan implementeras varaktigt (se nedan). En faktor som också 
förenar exemplen ovan är att det saknats reflektion, dialog och samtal som 
fördjupat frågeställningarna inför beslut om vilka metoder som bör använ-
das. Många gånger har besluten fattats i omvänd ordning. Först har metoden 
bestämts och sedan har initiativtagaren funderat över vad som ska uppnås. 
Val av metod är som framgått fritt, men få frågor har ställts om vilka meto-
der som varit framgångsrika. De olika rollkaraktärerna, utförande, bevakan-
de, pådrivande och utredande, arbetsuppgifterna i sig och placeringen i orga-
nisationen har bidragit till insikt om vikten av att ha kunskap om såväl kon-
ventionen om barnets rättigheter som om implementeringsprocessen för att 
rättigheterna ska få genomslag. 
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Hur frivilligt kan ett mellanstatligt avtal vara? 
En svårighet med avtal som är ingångna av staten men som i huvudsak ska 
genomföras på andra nivåer är att skapa incitament som motiverar kommu-
ner och landsting att intressera sig för den specifika frågan. Den regionala 
och lokal nivån värjde sig länge från att ta ansvar för implementeringsarbetet 
och det dröjde i stort sett ända fram till beslutet om den nationella strategin 
(Reg. prop. 1997/98:182) innan kommuner och landsting förstod att även de 
berördes av frågan. Även Svenska Kommunförbundet (SVEKOM) hade från 
början en sval attityd till allt konventionsarbete, något som bland annat tyd-
liggjordes i remissyttrandet på SOU 1997:116 (SVEKOM, 1998). Som den 
svenska barnkommittén konstaterade (SOU 1997:116) kan staten inte av-
hända sig ansvaret för genomförandet oavsett hur det inre styrelseskicket är 
uppbyggt i konventionsstaterna. För Sveriges del innebär det en svårighet 
eftersom den kommunala självstyrelsen är långtgående och statens möjlighe-
ter att ge direktiv till kommuner och landsting går via lagstiftning och öron-
märkta pengar (a.a.). Riksrevisionen (2004) menar att regeringen bör formu-
lera tydligare mål för strategin och precisera kraven på myndigheter, utvär-
dera resultat på statlig nivå och bättre följa upp kommunernas arbete med att 
implementera konventionen. 

Statens mellanhänder 
Ett exempel på indirekt styrning är att via medelstilldelning samarbeta med 
NGO:s i syfte att driva på implementering. I två av exemplen ovan har 
NGO:s tilldelats ekonomiska resurser för att driva på genomförandet av 
konventionen, något som även sker i andra frågor. Vedung (1998) nämner 
som exempel det svenska katastrofbiståndet där statliga medel kanaliseras 
via till exempel Röda Korset, Rädda Barnen och Lutherhjälpen. I exemplet 
med den regionala barnombudsmannen är det ett landsting som via en NGO 
söker samarbete med kommuner för att initiera ett nytt syn- och arbetssätt. 
Kommunerna accepterade detta under förutsättning att det inte medförde 
några utgifter och det hela slutade med att landstinget tog hela finansieringen 
men förlade det operativa hos den ideella föreningen. Resultatet av en sådan 
lösning är beroende av NGO:s inställning till frågan men om organisationen 
är positivt inställd är det ofta bra för genomförandet, menar Vedung (a.a.), 
som också pekar på att NGO:s ofta står närmare målgruppen än myndighe-
terna, vilket å ena sidan, kan öka förtroendekapitalet. Å andra sidan måste 
NGO:s även bevaka sina egna inre intressen vilket kan påverka resultaten åt 
andra hållet. När det gäller barn uppstår andra frågeställningar eftersom de 
sällan har representation i egna organisationer, barn representeras av sina 
vårdnadshavare och det är inte alltid deras intressen överensstämmer.  
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Vilka svårigheter kan skönjas när staten använder frivilligorganisationer som 
mellanhänder? Även Olsson (1998) för ett resonemang om vad som är realis-
tiskt för en NGO att avtala om i förhållande till en kommun, var på en skala 
mellan ”röst” eller ”service” (a.a. sid. 31) är det rimligt att befinna sig?   
Olsson pekar på några faktorer som är särskilt viktiga för samarbete och 
resultat: beroende och oberoende mellan organisationen och uppdragsgiva-
ren, relationen mellan ideellt arbetande och den ökande professionalisering-
en inom NGO:s och inte minst betydelsen av personliga relationer för att ha 
kanaler in i offentlig förvaltning. I projektet Dags för Barnkonventionen blev 
det särskilt tydligt att NGO:s mandat är begränsat när det gäller att få tillträ-
de till en offentlig förvaltnings arbets- och beslutsområde. En annan svårig-
het som synliggjordes var möjligheten för hela organisationen att gå åt sam-
ma håll. I den centrala organisationen, som ofta är professionaliserad, tolkas 
uppgiften på ett sätt medan de lokala föreningarna, med en frivillig bas, gör 
sina egna tolkningar. I detta fall handlade det om synen på barn, som passiva 
mottagare av välgörenhet eller som delaktiga i samhällsprocessen. NGO:s 
roll vid implementeringen av konventionen om barnets rättigheter kommer 
inte vidare att beröras i denna avhandling.  

Studiens utgångspunkter 
Som framgår ovan är mitt intresse att undersöka hur statens ansvar för im-
plementering synliggörs i en regional diskurs som, genom lärande och kun-
skapsprocesser, påverkar det utrymme barnet får i samhället. 

Organisationen 
Platsen för studien, avhandlingens ”locus” (Qvarsell, 1996/2002, sid. 5) är 
Landstinget Sörmland och det som studeras, det mer generella studieobjektet 
(a.a.) är hur den kunskapsbildning som genereras vid implementering av 
FN:s konvention om barnets rättigheter kan förstås. Vilka förändringar sker i 
organisationen när det nya synsättet införlivas, hur ser människorna i organi-
sationen på att barn har egna rättigheter och hur ser de på sin egen roll och 
sitt eget ansvar?  

Lärande och kunskapsprocesser rörande implementering och 
konventionen om barnets rättigheter 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i individens och arbetsgruppens lärande 
och att de kunskapsprocesser som uppstår är ömsesidigt beroende av imple-
mentering. En fråga är vad det är som ska läras och vilken typ av kunskaps-
processer som är centrala för implementeringen av konventionen om barnets 
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rättigheter. Det teoretiska perspektivet är i huvudsak konstruktivistiskt och 
bygger på att individen och gruppen konstruerar kunskap om omgivningen i 
samspel mellan sinnesintryck och tidigare erfarenheter. Som komplement 
används även lifespanteori, erfarenhetsbaserat lärande, transformativt läran-
de samt implementeringsteorier.  

Pedagogik - Edukologi 
Min ambition är att lyfta fram konventionens tvärvetenskapliga karaktär 
genom att låta fler discipliner synliggöras i studien. De vetenskapliga disci-
pliner som representeras i studien är pedagogik, statskunskap och juridik. 
Utgångspunkten för detta arbete är pedagogik och därför genomförs studien 
inom den pedagogiska vetenskapen medan statskunskapen och juridiken 
används för att belysa de villkor som är förutsättningar för konventionens 
placering i den svenska förvaltningsstrukturen. Vad är det som utgör det 
specifikt pedagogiska? Jag menar att det finns flera anledningar till att studi-
en kan placeras inom det pedagogiska fältet, som ju bland annat undersöker 
villkor för individens lärande, förändring och utveckling. Det är emellertid 
inte den enskilda människan som fenomen som är intressant, utan de kun-
skaper som människorna har om det område som studeras. Som vetenskaplig 
disciplin är pedagogiken: ”en samhällsvetenskap med inriktning mot kultu-
rella processer och människors kulturella villkor”, menar Qvarsell 
(1996/2002, sid. 1). Det handlar om ”villkor för mänskligt lärande och för 
socialisation och utveckling” (a.a. sid. 1). Genom begreppet ”edukologi” 
skiljer Qvarsell (1996/2002, sid. 18) mellan den praktiska och den veten-
skapliga pedagogiken. Forskningsfältet intresserar sig bland annat för rela-
tionen mellan sociala och pedagogiska kontexter och studerar den pedago-
giska praktiken som den yttrar sig i till exempel, lärande och kunskapsbild-
ning (Löfberg och Qvarsell, 2004).  

Studiens kunskapsintresse är, i huvudsak, det lärande och de kunskapspro-
cesser som uppstår i en implementerande organisation. Vad är det som lärs, 
hur går det till och på vilket sätt skapas och utvecklas kunskap om det som 
lärts? Vilka är villkoren för att organisationen ska gå in i en kunskapsprocess 
som leder till att rättigheterna implementeras? Jag vill redan här betona vik-
ten av att se relationen mellan kunskaps- och implementeringsprocesserna 
som gör det möjligt att belysa, inte bara hur politiken styr individens och 
gruppens lärande, utan även att de kunskapsprocesser som uppstår påverkar 
de politiska besluten. Det handlar alltså inte om individen som sådan utan 
den kunskap individen utvecklar om ett visst fenomen och de processer som 
individen ingår i och som är förutsättning för förändring av föreställningar. 
Avhandlingens inplacering inom den pedagogiska vetenskapen, edukologin, 
synliggörs genom studiet av de villkor för individens och gruppens lärande 
som utvecklas när organisationen implementerar konventionen.  
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Perspektiven 
Vad menas med perspektiv? Är det ett nytt sätt att se på verkligheten eller en 
aspekt av tillvaron, för att tala med Asplund (1970)? Utgångspunkten för 
hans fråga ligger i tanken att det finns något som är viktigt och verkligen har 
betydelse och som det är viktigt att förhålla sig till. När det gäller konventio-
nen om barnets rättigheter talas det inte sällan om att det är ett barnrättsper-
spektiv som ska implementeras. Vad innebär det? Lindström (2001, sid. 139) 
utgår från ”subjekt, objekt och position” som nödvändiga förutsättningar för 
perspektivbegreppet. Objektet är, för Lindström, det vi betraktar och som är 
urskiljbart, till exempel en individ, en fråga eller en handling. Subjektet kan 
vara en individ eller en grupp (av samma yrkeskategori, ålder eller ur-
sprung). Positionen slutligen, definieras av Lindström som relationen mellan 
subjektet och objektet. Perspektivet blir då ”det sätt på vilket ett objekt fram-
träder från en bestämd position” (Lindström, 2001, sid. 142). Vad det är som 
påverkar vilken position en individ intar? Lindström menar att faktorer som 
kön, ålder, utbildning, yrkesroll och kulturellt ursprung påverkar individens 
position. Om vi återgår till frågan om barnrättsperspektivet närmar vi oss en 
insikt som pekar mot att vi inte implementerar barnrättens perspektiv, åtmin-
stone inte om vi inte har uttalat att det är det vi gör. Att implementera kon-
ventionen innebär att den ska tillämpas på alla nivåer i en organisation, ge-
nomsyra beslut och handling. I de offentliga organisationer som denna av-
handling utgår från är det organisationens och ibland individens syn eller 
perspektiv på det aktuella området som synliggörs i implementeringsarbetet. 
Jag menar också att den position en individ uttalar sig från inte alltid är ett 
medvetet val utan mer ett oreflekterat ställningstagande. Hur kan individen 
medvetandegöra sig så att perspektivet förändras? Wilhelmson (1998) har 
funnit tre typer av perspektivförändringar, breddning av ett perspektiv (när 
individerna tillhör samma perspektiv), skiftande mellan perspektiv (när indi-
viderna tillhör olika perspektiv) och sluligen, den kvalitativa förändringen 
som sker när perspektiven kan överskridas på ett sådant sätt att ett nytt 
gemensamt perspektiv skapas. Frågan om perspektiven återkommer i kapitel 
3 och i slutdiskussionen. 

Studiens resultat bygger, i huvudsak, på informanternas beskrivningar och 
synsätt, vilket är beroende av var de befinner sig i organisationen, nationellt 
eller regionalt. Informanterna på nationell nivå bidrar med ett övergripande 
synsätt som påverkar den regionala nivåns arbets- och beslutsprocesser. Den 
politiska positionen tydliggör ideologin bakom rättigheterna och genom or-
ganisationen syns hierarkin via förvaltningsledning, verksamhetschefsnivå 
och utförare, synsätt som skiljer sig åt i allt väsentligt. 
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Barnet, barnperspektivet och barnkonventionen 
Som framgår av ovanstående är det inte barnet som är fokus i denna avhand-
ling och det är heller inget barnperspektiv som belyses. Däremot är det min 
uppfattning att konventionen gett oss en möjlighet att se på barn på ett nytt 
sätt, inte som föremål för olika åtgärder utan som medborgare med fullt och 
lika människovärde. Konventionen ger också möjlighet att förhålla oss till 
och belysa den centrala skillnaden mellan begreppen barnperspektiv och 
barnets perspektiv, ett viktigt förhållande som Qvarsell (2001) också poäng-
terar. Är det vuxna som uttalar sig om vad som är bra för barnet eller är det 
barnets egna uppfattningar som presenteras? Enligt BO (1999 a), speglar 
konventionen vår tids samhälleliga barnperspektiv vilket därför närmast kan 
beskrivas som ett barnrättsperspektiv. I avhandlingen belyses inte barnets 
eget perspektiv, däremot är det barnets perspektiv som är utgångspunkten för 
mitt intresse att fördjupa mig i konventionen och därmed vill jag påstå att 
barnets perspektiv är implicit i studien. I avhandlingen kommer inte heller 
frågan om skillnaden mellan begreppen barnperspektiv och barnets perspek-
tiv att ytterligare belysas.  
 
I Sverige används ofta förkortningen barnkonventionen när konventionen 
om barnets rättigheter avses. Jag menar att detta för bort tankarna från att det 
faktiskt handlar om rättigheter och inte en allmän vilja att förändra barnets 
villkor. Hur det blev så har inte gått att fastställa med säkerhet men en an-
ledning tror Göran Håkansson (e-postkontakt, 2007-05-04) kan vara att det 
fanns en önskan, från såväl media som NGO:s och regeringskansliet, att göra 
konventionen mer populistisk. Håkansson deltog i den svenska delegationen 
i FN:s arbetsgrupp vid utformningen av konventionen, var rättssakkunnig i 
justitiedepartementet och hovrättsassessor (a.a.). Qvarsell (2004, sid. 21) 
menar också att det blir ”barnen och inte deras villkor och rättigheter som 
fokuseras” om man använder begreppet barnkonventionen och använder 
därför själv skrivningen barnrättskonventionen. Fortsättningsvis används 
omväxlande FN:s konvention om barnets rättigheter, konventionen om bar-
nets rättigheter och konventionen utom i citat där någon annan använder 
begreppet barnkonventionen. Med barn avses i denna studie en människa 
upp till 18 år. 

Studiens syfte och frågor 
Mot bakgrund av Lindströms (2001) perspektivresonemang som förde bort 
från det explicita barnperspektivet är min undran hur det kan gå till när vi 
positivt förändrar barnets villkor, inte utifrån en allmän välvilja och filantro-
pi utan för att vi faktiskt har förbundit oss att göra det. Därför har jag valt att 
synliggöra barnet genom avhandlingens övergripande syfte som är att bidra 
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till kunskap om vilket utrymme barnet får i samhället med utgångspunkt i 
FN:s konvention om barnets rättigheter. De förutsättningar som är nödvän-
diga för att barnet ska kunna beredas utrymme och behandlas som en full-
värdig medborgare, byggs upp genom de resonemang som förs i studien och 
utgör en del av avhandlingens slutdiskussion.  

Studiens huvudfråga är: 
 

 Hur sker lärandet och vilka kunskapsprocesser utvecklas hos individen och 
gruppen i en organisation som åtagit sig att implementera konventionen 
om barnets rättigheter? 

Genom de andra frågor som ställs på den regionala nivån förväntas studiens 
huvudfråga tydliggöras och konkretiseras. För att få veta villkoren och förut-
sättningarna för hur individen och gruppen lär i den implementerande orga-
nisationen har jag valt följande frågor för den regionala kontexten:  
 

 Hur ser den politiska viljan ut att implementera konventionen om barnets 
rättigheter? 

 Hur skapas kunskap om konventionen om barnets rättigheter och dess im-
plikationer på regional nivå? 

 Hur förändrar kunskap om konventionen arbetssätt och beslutsfattande i 
frågor som rör barn? 

Varför Landstinget Sörmland? 
Som tidigare nämnts är avhandlingens specifika objekt Landstinget       
Sörmland. Det avgörande för att välja landstinget Sörmland som plats för 
studien är främst tre: 

 
 Att beslut inom landstinget hänvisar till att konventionen om barnets rättig-

heter är ett arbete som angår hela organisationen, inte bara de verksamheter 
som rör barn.   

 Att landstinget påbörjat ett genomgripande förändringsarbete som rör hela 
organisationen.  

 Att de kopplar sitt arbete till de beslut som fattats på nationell nivå och som 
innebär förändringar även på regional och lokal nivå. 

Den 5 april 1998 skrev en s-ledamot en motion till Landstinget Sörmland 
(Hedberg, 1998) i vilken yrkades att all landstingskommunal verksamhet 
skulle utvärderas i förhållande till konventionen om barnets rättigheter. 
Dessutom skulle ett förslag tas fram för hur konventionen kunde bli vägle-
dande för verksamheterna inom landstinget. Motionen bifölls i landstings-
fullmäktige (Landstinget Sörmland, 98-10-27) och 1999 fick Vård- och  
omsorgsstaben i uppdrag av landstingsstyrelsen att ta fram ett direktiv för 
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konventionens genomförande (Landstinget Sörmland, 99-06-22). Målen var 
att: 
 

 Ge kunskap om och göra barnkonventionen känd hos beslutsfattare        
(politiker och tjänstemän) och verksamheterna, 

 Ta fram en handlingsplan för hur barnkonventionens intentioner ska vara 
vägledande i landstingets beslut och arbetet i verksamheterna, 

 Utveckla samarbetsformer med kommuner och organisationer m fl i arbetet 
med barnkonventionen (Landstinget Sörmland, 99-06-22, sid. 3). 

I dokumentet hänvisas till såväl Sveriges ratificering 1990 (Reg. prop. 
1989/90:107; SOU 1997:116) som till Strategi för att förverkliga FN:s    
konvention om barnets rättigheter i Sverige (Reg. prop. 1997/98: 182) och 
regeringsförklaringen den 6 oktober 1998 (Regeringen, 2006). Landstinget   
Sörmlands arbets- och beslutsprocesser presenteras i kapitel 8. 

Avhandlingens generella och specifika områden 
Avhandlingens intresse för konventionen tar sin ansats i den kunskapsbild-
ning som sker vid implementering och hur den kan tolkas och förstås. En 
utgångspunkt är att kunskap om såväl konventionen som implementerings-
processer är en förutsättning för rättigheternas genomförande. Studiens gene-
rella kunskapsintresse är alltså lärande och kunskapsprocesser i en imple-
menterande organistion. Det specifika området, utifrån vilket jag kan dra 
mina slutsater om det generella området, är, som framgått, Landstinget 
Sörmland. Studiens empiri omfattar 47 intervjuer med informanter på fyra 
nivåer (politiker, förvaltningschefer, verksamhetschefer och de piloter som 
finns i verksamheterna) på regional nivå samt fem intervjuer på nationell 
nivå, dokument från internationell, nationell och regional nivå samt egna 
noteringar, e-postkontakter och brev. En närmare diskussion om förhållandet 
mellan studiens olika delar återkommer i kapitel 6. 

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
I kapitel 1 har studiens generella och specifika områden och frågor presente-
rats och ramats in genom fyra implementeringsinitiativ. Här har även några 
centrala begrepp diskuterats och problematiserats. I nästa kapitel presenteras 
forskning, studier och utredningar som, på olika sätt, berör konventionen och 
dess implementering. 
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2 Fyrar, prickar och båkar underlättar 
navigering – Tidigare studier, utredningar 
och forskning om implementeringen av 
konventionen om barnets rättigheter 

I kapitel 2 presenteras tidigare forskning, studier och utredningar som, 
framför allt, behandlar implementeringen av konventionen om barnets rät-
tigheter. Konventionen har en tydlig tvärvetenskaplig karaktär något som 
synliggörs genom de studier som presenteras här och som rör juridik, socio-
logi, socialt arbete och statsvetenskap.  

Inledning 
För studiens generella forskningsområden som är lärande, kunskapsproces-
ser och implementering, finns omfattande forskning. För det specifika områ-
det, implementering av konventionen om barnets rättigheter, finns ännu be-
gränsad forskning, något som uppfattas som problematiskt av den praktik 
som har uppdraget att implementera. Det är också ovanligt med utvärdering-
ar av myndigheters, landstings och kommuners implementeringsinitiativ, 
även om initiativen i sig varit talrika sedan Sveriges ratificering 1990.  

Kapitlets innehåll 
Nedan följer en genomgång av de olika typer av studier, utredningar och 
forskning som ingår i kapitlet. Med studier menas sådant som är skrivet utan 
krav på vetenskaplighet (se till exempel Hodgkin och Newell nedan). I ett 
nationellt sammanhang har BO enligt lag (SFS 1993:335) som uppgift att 
följa upp och driva på implementeringen av konventionen vilket myndighe-
ten också gjort, bland annat genom enkäter och utvärderingar. Lokala im-
plementeringsinitiativ belyses av Gunnarsson (1999), Blomkvist (1999) och 
Bakke (2005). 

FN-kommittén för barnets rättigheter har formulerat principer för den gene-
rella implementeringen men har inte gjort några egna studier med principer-
na som utgångspunkt. Däremot har Unicefs forskningscenter i Florens    
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(Innocenti) genomfört ett antal internationella studier där olika staters im-
plementeringsarbete beskrivs (Unicefs forskningscenter Innocenti, 2004 och 
2006; Alston, Tobin och Darrow, 2005). Där författare saknas refereras fort-
sättningsvis till ”Unicefs forskningscenter Innocenti”. Hodgkin och Newell 
har gjort två studier som fokuserat på effektiva nationella strukturer för im-
plementering av konventionen i Storbritannien (1996, 2001). I Sverige finns, 
förutom Bakkes magisteruppsats även Bartleys avhandling (1998), som har 
en jämförande ansats, och Nilssons avhandling (2007) som behandlar bar-
nets rättigheter i asylprocessen. I beskrivningen av projektet Barn som aktö-
rer skriver forskarna (Olsen, Saldeen, Nygren och Hollander, 2000) att:  

Någon mer övergripande forskning som undersöker barnkonventionen och 
dess betydelse för Sverige som bindande rättsakt vad gäller barnets möjlighe-
ter att agera föreligger däremot inte (a.a. sid. 7).  

Det framgår också av beskrivningen att konventionen är ”en viktig inspira-
tionskälla för programmet. Den är emellertid inte styrande” (a.a. sid. 3). Från 
detta projekt finns Sterns avhandling (2006) i juridik presenterad nedan. 
Studien är vald därför att den behandlar barnets politiska och medborgerliga 
rätt till deltagande. Det finns även ett antal andra studier som behandlar olika 
artiklar i konventionen och det är främst barnets rätt till deltagande och in-
flytande (artikel 12) som belysts (se till exempel Rasmusson, 1999). Studier-
na är valda för att belysa villkor och centrala frågor som rör införlivandet i 
konventionsstaterna. Det ovan nämnda materialet beskrivs nedan men först 
redovisas BO:s enkätstudier. 

Barnombudsmannens enkätstudier 
För att få en uppfattning om hur offentlig förvaltning i Sverige arbetar för att 
implementera konventionen har BO vartannat år sedan 1995 skickat ut enkä-
ter till kommuner (BO, 1995, 1997, 1999 b, 2002 g, 2004 a), sedan 1999 till 
landsting (BO, 1999 c, 2002 f, 2004 a) och sedan 1998 till myndigheter  
(BO, 1998 a, 2002 e). Det var först i samband med den nationella strategin    
(Reg. prop. 1997/98:182) som BO riktade sin uppmärksamhet även mot 
landsting och förvaltningsmyndigheter. Av myndighetsenkäterna från 1998 
och 2002 (BO, 1998 a, 2002 e) framgår till exempel att barnets möjligheter 
till inflytande och delaktighet i myndigheternas arbete är beroende av att 
barnet själv initierar kontakt. Dessutom framkommer att även om myndighe-
ten själv anser att konventionen har relevans för deras arbete så är det endast 
ett fåtal som för en dialog om konventionen. Vissa myndigheter ska, enlig 
regleringsbrev, aktivt implementera konventionen men enligt BO:s rapporter 
(2002 e) sker ingen dialog om frågan inom myndigheten. I landstingsenkäten 
(BO, 2002 f, sid. 7) beskrivs att landstingen ”tagit ett steg framåt när det 
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gäller att ta till sig konventionen både i teorin och i praktiken”. BO anser att 
landstingen bör tydliggöra mål och uppföljningsmekanismer för implemente-
ringsarbetet, att barnperspektivet i större utsträckning bör genomsyra beslut 
och inflytande för barn i olika åldrar bör öka (BO, 2002 f). Även kommu-
nerna har, enligt BO ”tagit ett steg till” (BO, 2002 g, sid. 23).  
för att genomföra konventionen.  

Under 2001 lät BO genomföra utvärderingar av fyra kommuners arbete med 
konventionen (BO, 2002 b, 2002 c, 2002 d), och utvärderarna presenterade 
en rad framgångsfaktorer. Några av synpunkterna pekade på vikten av sam-
verkan för att involvera fler än dem som redan var engagerade, att någon har 
ansvar för information samt bevakning av konventionen. Dessutom fram-
hölls att det är viktigt att sprida goda exempel och skapa en kunskapsbank 
för konventionsrelaterade frågor (BO, 2002 d). Andra synpunkter som fram-
fördes rörde vikten av tydliga styrdokument och att den högsta ledningen 
engagerade sig i frågan (BO, 2002 c). Eftersom arbetet med konventionen 
rör hela organisationen är det viktigt med styrdokument som kan utgöra 
grund för det personliga engagemanget. I en av studierna (BO, 2002 d) kon-
staterades att det fanns ett stort intresse för konventionsrelaterade frågor i de 
förvaltningar som inte naturligt arbetar med barn, medan de förvaltningar 
som arbetar med barn såg detta som naturligt. Där det fanns en samordnare 
bör den personen ha tydliga uppdrag gärna tillsammans med andra i organi-
sationen så att även dessa personer involveras i arbetet. Ibland kan även vis-
sa mötes- och organisationsformer behöva ändras för att de bättre ska passa 
för nya frågor och bidra till delaktighet (BO, 2002 c).  

Nationell tillämpning 
I ett resonemang om Sveriges åtaganden i förhållande till internationell rätt 
konstaterar Nilsson (2007) i sin avhandling i juridik att Sverige ratificerat 
konventionen om barnets rättigheter och är därmed folkrättsligt förpliktigad 
att följa dess bestämmelser. Trots detta är det den svenska lagstiftningen, 
förarbeten och praxis som förväntas ges företräde vid en konflikt mellan 
konventionen och nationell rätt, säger Nilsson. Hon har studerat konventio-
nen i förhållande till svensk asyllagstiftning och funnit att lagstiftaren kon-
struerar barnet som objekt. Barnet i utlänningslagen (SFS 2005:716) betrak-
tas som skört, beroende och i behov av skydd ”i första hand av föräldrarna, 
men också från konflikter med föräldrarna” (a.a. sid. 242). Trots att lagstifta-
ren menar att barnet under vissa omständigheter behöver skyddas från sina 
föräldrar menar författaren att barnets rättigheter i första hand tolkas genom 
familjen och barnet konstrueras som ”anpassningsbara och viljelösa objekt” 
(a.a. sid. 91). 
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I sin jämförelse mellan artikel 12 i konventionen och utlänningslagen kon-
staterar Nilsson att det finns betydande svårigheter i tillämpningen. När det 
gäller att höra barnet i asylprocessen är det till exempel upp till varje hand-
läggare att göra en avvägning mellan behovet av att höra barnet och          
”barnets behov av skydd från ett hörande” (a.a. sid. 88). Dessutom säger 
artikel 12 att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder 
och mognad, vilket lägger ett stort ansvar på den enskilde handläggaren när 
en sådan bedömning ska göras. Nilsson påpekar i detta sammanhang något 
som är centralt och viktigt vid tillämpningen av konventionen, nämligen att 
en mognadsbedömning av ett barn görs inom ett antal discipliner, men inte 
normalt av en handläggare som prövar asylskäl. Barnets bästa är i dessa fall 
beroende av den enskilde handläggarens kompetens i frågor som rör barnets 
utveckling. 

Folkrätt och nationell rätt på regional nivå 
I ett examensarbete i juridik beskriver Hultqvist (2006) förhållandet mellan 
konventionen om barnets rättigheter och svensk hälso- och sjukvårdsrätt där 
fokus ligger på barnets själv- och medbestämmanderätt i förhållande till 
begreppsparet ålder och mognad. Hultqvist konstaterar att många politiker 
och tjänstemän inte förstått hur viktig konventionen är, inte minst ur ett 
medborgarperspektiv. Hon slår också fast vikten av att vuxna har kunskap 
om barn. Genom att bredda sina egna kunskaper om barn har Hultqvist själv 
börjat förstå hur barn tänker och ser på sin tillvaro, något hon menar att all 
vårdpersonal borde göra. Hon pekar också på svårigheten med begreppet 
barnets bästa (artikel 3) och menar att bristen på kriterier för vad som är 
barnets bästa gör att:  

Konsekvensen för barnet blir att det är ’utlämnat’ till varje enskild beslutsfat-
tares barnkompetens, och dennes syn på barnets bästa, som grund för olika 
ställningstaganden och beslut om insatser (Hultqvist, 2006, sid. 20).  

Implementering på lokal nivå 
Två examensarbeten från 1999 beskriver hur kommuner arbetat för att im-
plementera konventionen (Gunnarsson i statsvetenskap, 1999; Blomkvist i 
offentlig administration, 1999). Båda studierna fokuserar på implementering 
och två erfarenheter är att initiativet till arbetet ofta kommer från den politis-
ka nivån och att det, i första hand, är en fråga för ”kommunernas mjuka sek-
torer” (Gunnarsson, 1999, sid. 34). Gunnarssons studie visar att det ofta är 
barn- och ungdomsnämnderna/förvaltningarna (BUN) som initierar arbetet 
med konventionen och också är drivande i tillämpning och samarbete med 
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andra sektorer. BUN:s engagemang är något Gunnarsson hänför till att de 
har närheten till barnen, som detta ytterst gäller, och att de har fått en förhål-
landevis stor frihet vid genomförande. Gunnarsson påpekar också att de do-
kument som tas fram till stor del är en produkt av BUN eftersom de har spe-
cialkunskaper inom området barn. Blomkvist konstaterar att ingen av hennes 
respondenter relaterar konventionen till några beslut på nationell nivå, även 
om några beskriver att de upplever ett visst tryck från BO. Dessa synpunkter, 
menar Blomkvist (a.a.), kan vara en bidragande orsak till att kommunerna 
får kritik för att implementeringen går för sakta. Sammantaget visar studier-
na att det finns en politisk vilja, även om det i Blomkvists studie påpekas att 
det inte är ”politiskt korrekt att motarbeta frågor som rör barn” (a.a. sid. 39). 
Den politiska viljan finns alltså, men beskrivs som otillräcklig och         
Gunnarsson (a.a.) drar slutsatsen att implementeringen är avhängig enskilda 
personers engagemang i frågan mer än den formella strukturen. Det behövs, 
enligt Blomkvist (a.a.) en tydligare förankring i förvaltningarna, att konven-
tionen och dess implementering är ett eget arbetsområde och bör ha en per-
son som ansvarar för frågorna. En av de intervjuade, i Blomkvists studie, 
påpekar vikten av att ha kunskap om konventionen för att kunna arbeta ut-
ifrån dess implikationer.  

I en magisteruppsats i socialt arbete (Bakke, 2005) beskriver författaren hur 
Uppsala kommun arbetar med att införliva konventionen om barnets rättig-
heter inom skolans verksamhetsområde. En av slutsatserna är att vuxnas 
insikt om vad rättigheterna innebär skiftar mycket även om medvetenheten 
om rättigheterna som sådana är hög. Bakke konstaterar också att rättigheter-
na används som att de inte är förankrade i verksamheterna eftersom de ut-
trycks abstrakt och inte tydliggörs varken i dokument eller genom dialog. 
Trots vilja och medvetenhet är det långt kvar till att rättigheterna är genom-
förda, säger Bakke. Även här beskrivs organisationen som en viktig förut-
sättning för implementering och författaren pekar på Uppsalas förvaltnings-
organisation som en bidragande orsak till avståndet mellan uppdragsgivare 
och uppdragstagare även om de egentligen befinner sig inom samma organi-
sation.  

Barnets rätt till inflytande och deltagande 
Som tidigare påpekats är det oftast artikel 12 som intresserat till fördjupning. 
Att barn har rätt att säga sin mening i frågor som rör dem och få åsikterna 
beaktade i förhållande till ålder och mognad är en medborgerlig och politisk 
rättighet som kan vara nog så provocerande för vuxna. Ett konkret exempel 
på hur det kan gå till när barn beskriver hur de upplever sin närmiljö presen-
terar Rasmusson (1998) i sin avhandling i socialt arbete. Hon säger att ”Barn 
är beroende av att vuxna för deras talan och omsätter deras förslag i besluts-
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underlag och konkreta åtgärder” (Rasmusson, 1999, sid. 54). Med data som 
uppsatser, dagboksanteckningar, teckningar, fotografier och intervjuer (en-
skilda och i grupp) skapade Rasmusson en bild av hur 28 barn, 9-10 år gam-
la, uppfattade sin fysiska miljö. Genom att ge barnen en arena fick          
Rasmusson själv möjlighet att lämna sitt vuxna perspektiv för att förstå det 
barnen gav uttryck för, vilket inte var en lätt uppgift, enligt Rasmusson själv 
(1999). Rasmusson kommer fram till att barn i denna ålder mycket väl är 
kapabla att beskriva och delge uppfattningar om sin uppväxtmiljö om de ges 
tillfälle. Av resultaten framgår att vuxna behöver få kunskap om hur barn 
uppfattar sin miljö för att kunna fatta beslut grundade i barnets bästa. ”Bar-
nens berättelser har sin egen logik”, säger Rasmusson (a.a. sid. 166), och 
pekar på vikten av att inte förminska det barn uttrycker för att det är bekant 
för oss vuxna. I det sammanhanget gör hon också en viktig koppling till att 
resultaten ibland trivialiserades när vuxna kände igen sig själva i berättelser-
na och hänvisade till sina egna erfarenheter som barn. Faran här, menar 
Rasmusson, är att vuxna enbart litar till sina egna erfarenheter istället för att 
frågan ställs till barn direkt. Dialogen mellan barn och vuxna är en förutsätt-
ning för att få kunskap om barns uppfattningar, med det finns inte en metod 
som är den rätta. Därför är det viktigt, menar Rasmusson, att även vuxna har 
en dialog och kan mötas över kompetensområden och som exempel nämns 
att tvärfackligt samarbete kan bidra till att stärka barnet som medborgare. 

Ett annat angreppssätt har Stern (2006) när hon i sin avhandling i juridik 
studerar barnets rätt till deltagande med utgångspunkt i konventionen om 
barnets rättigheter (artikel 12) och andra rättighetsdokument. En av utgångs-
punkterna är att barnets deltagande i samhällsprocessen bidrar till att fördju-
pa demokratin. Resultaten visar att barnets rätt till deltagande inte är avhäng-
igt den kultur barnet växer upp i utan att det rör sig om maktstrukturer. De-
mokratiska processer har historiskt inte inbegripit barn och det är en stor 
utmaning, säger Stern, att erkänna att barn både har rätt att delta i beslut och 
rätt till skydd och omvårdnad. Deltagande utjämnar makt, menar Stern, och 
den exkludering barn är föremål för delas med andra så kallade svaga grup-
per. Genom att förändra attityder kan fördomar och mönster som bidrar till 
underordning för dessa grupper undermineras och på sikt bidra till en djupa-
re samhällsförändring. Synen på barn förenar alla typer av stater, de ses inte 
som kapabla att delta i beslutsfattande eftersom de inte kan bidra på ett till-
räckligt värdefullt sätt. När barn får möjlighet att delta betraktas det som 
fostran in i ett medborgarskap, säger Stern. Bland konventionsstaterna finns 
också olika sätt att se på sin egen roll och sitt eget ansvar för implemente-
ringen i landet. Stern har funnit att många av konventionsstaterna beskriver 
sig själva i FN-rapporterna som progressiva och upplysta i arbetet med 
mänskliga rättigheter. I samma länder beskrivs befolkningen som att de har 
”backword traditional attitudes” (Stern, 2006, sid. 221), vilket, menar staten, 
resulterar i svårigheter att genomföra rättigheterna.  
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Internationell implementering 
I två studier har Hodgkin och Newell (1996, 2001) pekat på vikten av effek-
tiva strukturer för att stödja implementering på nationell nivå. Utredarna har 
studerat Storbritannien (England, Wales, Skottland och Nordirland) och 
skickat enkäter till en rad länder, däribland Sverige. Enkätsvaren bildar till-
sammans utgångspunkten för de rekommendationer Hodgkin och Newell 
(1996) kommit fram till. Utredarna föreslår bland annat att det, inom premi-
ärministerns kansli, ska finnas rådgivare med erkänd kunskap om barn, att 
det i kabinettet ska finnas en seniorminister med ansvar för barnfrågor samt 
att det i riksdagens underhus ska finnas en särskild kommitté med fokus på 
barnfrågor (1996). Utredarna föreslår även en särskild barnminister och ju-
niorministrar med ansvar för barn på Nordirland, Skottland och Wales. 
Dessutom föreslås en oberoende ombudsman eller commissioner för att be-
vaka barnfrågor. Förebilder för denna funktion var de ombudsmän som då 
fanns runt om i världen (Hodgkin och Newell, 1996). Som framgår ovan är 
det en hel del förslag på nationell nivå som föreslås för att stärka regeringens 
eget arbete med konventionen och inte så många propåer till lokal nivå. 

I den uppföljande studien (Hodgkin och Newell, 2001) kunde utredarna kon-
statera att flera förändringar gjorts och att England under år 2000 beslutat 
om ”a Cabinet Committe, a Minister for Young People and a cross-cutting 
Children´s Unit” (sid. 5), vilket är en bra bit på väg att uppnå de tidigare 
rekommendationerna. Wales, Skottland och Nordirland hade också genom-
fört en rad beslut. Ytterligare förändringar som föreslås 2001 är en övergri-
pande barnstrategi, koordination av styrning för barn och ett synliggörande 
av barnet i styrningen. Inom ramen för förslagen trycker utredarna än en 
gång på vikten av att ha en oberoende person (commissioner) för att bevaka 
barnfrågor utanför riksdagen. En sådan funktion finns idag inrättad i Wales, 
UK, Skottland, Irland och på Nordirland (European Network of Ombudsper-
sons for Children, ENOC, 2006). 

Även Unicef, har som tidigare nämnts, genomfört internationella implemen-
teringsstudier (Unicefs forskningscenter Innocenti, 2004, 2006; Alston,  
Tobin och Darrow, 2005) som bland annat visat att ”the impact of the CRC 
has been rapid, widespred and sustained” (Unicefs forskningscenter Innocen-
ti, 2004, sid. 19). Studierna riktar också uppmärksamhet mot vikten av att 
konventionsstaterna inför rättigheterna i det nationella rättssystemet genom 
lagar, policys och handlingsplaner (Unicefs forskningscenter Innocenti, 
2004, 2006; Alston, Tobin och Darrow, 2005). I Alstons, Tobins och      
Darrows studie (2005) undersöktes barnets konstitutionella status och förfat-
tarna utkristalliserade tre grupper: 
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 The ’invisible child’ constitution 
 The ’special protection’ constitution and 
 The ’children´s rights’ constitution (a.a. sid. 21). 

Av studien framgår att barnet är osynligt i den svenska grundlagstiftningen 
något som förklaras med att stater med en konstitution från tiden före andra 
världskriget inte särskilt behandlar frågan om barnet. Likväl kan det ingå 
referenser till mänskliga rättigheter i allmänhet, menar författarna, och då 
finns det anledning att tro att dessa länder även ser till barnets rättigheter. I 
den svenska Regeringsformens 1:a kapitel §2 finns emellertid en skrivning 
om att: 

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av … ål-
der eller annan omständighet som gäller den enskilde personen                 
(SFS 1974:152). 

Det finns dock konstitutioner som inte berör mänskliga rättigheter överhu-
vudtaget, antingen för att de har kommit till för så länge sedan eller för att 
staterna refererar till rättigheterna i andra kontexter. Alston, Tobin och     
Darrow (2005) tolkar sina resultat som att mer inte nödvändigtvis måste vara 
bättre och i studien från 2004 konstaterar Innocenti att även om det är svårt 
att se ett direkt samband mellan orsak och verkan (implementering och ef-
fekter för barn) så finns det anledning att se vissa samband. I studien från 
2004 studerades 62 stater och en premiss var att staterna skrivit två rapporter 
till FN-kommittén och fått deras synpunkter på implementeringsarbetet. 
Områden som fokuserades var kopplade till artiklarna 4, 42 och 44.6:     
”general measures of implementation” (Unicefs forskningscenter Innocenti, 
2004,  sid. 1) som innefattar reformer gällande lagstiftning för barn, obero-
ende nationella företrädare för barn och samordning mellan olika organ på 
nationell nivå. De viktigaste resultaten gav vid handen att de flesta av de 
studerade länderna hade inkorporerat konventionen i nationell lagstiftning, 
genom den existerande konstitutionen, genom konstitutionella reformer eller 
genom lagar som antagits för detta ändamål. Inkorporering som metod är 
nästan universell i Central- och Östeuropa samt i Latinamerika.  

Det första land som beslutade om en barnombudsman på nationell nivå var 
Norge (1981) följt av Costa Rica (1987) och 2004 fanns totalt 60 individuel-
la oberoende organ som arbetar med mänskliga rättigheter för barn i 38 sta-
ter runt om i världen (Unicefs forskningscenter Innocenti, 2004). I nämnda 
studie aktualiserades företrädarnas grad av oberoende från regering och riks-
dag. Detta är en nyckelfråga för deras möjlighet att arbeta fritt och belysa 
svårigheter och problem i landet, menar Unicefs forskningscenter Innocenti. 
En annan fråga av vikt för oberoendet rör företrädarens roll i förhållande till 
regeringen, där studien fann att det ibland var otydliga gränser mellan reger-
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ingens och företrädarens uppgifter och ansvarsområden. Vikten av att arbeta 
med klagomål och besvär från barn var ytterligare en fråga som belystes 
utifrån att företrädarens trovärdighet var beroende av i vilken utsträckning 
barnen hade möjlighet att komma till tals i verksamheten, något FN-
kommittén för barnets rättigheter menar är en nödvändighet (a.a.). Dessutom 
lyftes vikten av att företrädare i olika länder och regioner nätverkar, såväl för 
att belysa internationell utveckling inom området som för information och 
spridning av goda exempel och som stöd till dem som står i beredskap att 
starta nya institutioner. I studien framkommer också att det finns brister i 
utvärderingen av företrädarnas arbete. Inom det tredje området, samordning 
på nationell nivå, finns stora utmaningar. Det finns historiska skäl till att 
områden som rör barn är sektoriserade och decentralisering i sig försvårar 
överföring av information och ger brister i kommunikation. Samordning på 
nationell nivå ses här som ”an important indicator of the political priority 
given to children” (Unicefs forskningscenter Innocenti, 2004, sid. 16) .  

En internationellt jämförande studie 
Hur det ser ut vid en internationell jämförelse presenterar Bartley (1998), i 
sin avhandling i sociologi, där hon jämfört sex länders barnpolitik i tre olika 
typer av välfärdssystem. Utgångspunkten är konventionen om barnets rättig-
heter och inriktningen är ett objekts- och aktörsperspektiv. Studien behandlar 
inte implementeringen på policynivå och de politiska processerna utan mer 
hur de olika politiska systemens synsätt på barn och familj påverkar införli-
vandet. De länder som studerats är Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, 
Tyskland och Storbritannien. Bartley drar slutsatsen att Tyskland och     
Storbritannien brister i implementering av konventionen, inte bara på grund 
av hur man ser på familjens och samhällets roller i förhållande till varandra 
utan att även ländernas struktur verkar utgöra hinder för barnpolitiken. En 
förklaring till detta, menar Bartley, kan vara att Tyskland består av ett antal 
delstater med stort självbestämmande i familjepolitiska frågor och att               
Storbritannien med skilda landsdelar företräder olika rättssystem något som 
enligt Bartley försvårar en sammanhållen barnpolitik. I motsats till Tyskland 
och Storbritannien har Sverige, Norge och Danmark en tydligare barnpolitik, 
menar Bartley. Norge betraktas som ett gott exempel på att se barn som ak-
törer något Bartely hänför till att de var det första land som etablerade en 
nationell barnombudsman. Frankrike intar en särställning i detta samman-
hang och är enligt Bartley ett exempel på paradoxen att samtidigt som bar-
nets rätt till aktörsskap betonas, bevaras den gamla familjestrukturen där 
föräldraauktoriteten prioriteras. Även om Frankrike har en utvecklad barnpo-
litik finns argument för att bevara en traditionell syn på familjen där kvinnan 
har det yttersta ansvaret för barnet, något som enligt Bartley bidrar till att 
begränsa barnets aktörsskap. Bartley uttrycker en uppgivenhet över att resul-
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taten visar att inget av länderna som ingår i studien ens har implementerat 
grundprinciperna och i förhållande till att det inte finns några sanktionsmöj-
ligheter som är kopplade till konventionen borde fler studier göras som visar 
implementeringsgrad i konventionsstaterna. Bartley menar att dessa borde 
kunna fungera som underlag för aktioner från FN.  

Synpunkter på FN-kommitténs arbete 
FN-kommittén för barnets rättigheter har uppgiften att bevaka genomföran-
det av konventionen i konventionsstaterna (se kapitel 5). Genom ett antal 
metoder och incitament förväntas kommittén förmå regeringar att förbättra 
villkoren för barnen i landet. Hur arbetar kommittén? Finns det något mätin-
strument som pekar mot att kommitténs arbete är effektivt? I en forsknings-
studie gör Gras (2001) en genomlysning av kommitténs arbetsmetoder och 
värderar dem i förhållande till rättigheternas genomförande i världen. Gras 
(a.a.) levererar kritik mot kommittén och drar slutsatsen att arbetssättet be-
höver striktas upp och bli mer målinriktat så att konventionsstaterna tydliga-
re ser vad de ska arbeta mot. Författaren påpekar att en av kommitténs vikti-
gaste uppgifter är att verka för att den inte ska behövas: ”The day the   
Committee is no longer nedeed, is the day it will have successfully fulfilled 
its task” (Gras, 2001, sid. 195). 

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
Som framgår ovan är de studier som diskuterats här från discipliner som 
juridik, statsvetenskap, sociologi och socialt arbete. Det unika med konven-
tionen är just möjligheten till forskning inom olika discipliner. Litteraturen 
ovan är även av olika karaktär men det finns viktiga och intressanta fynd 
som förenar. Något som tydligt framgår i alla studier är att bristande eller 
obefintlig statlig styrning får negativa konsekvenser för implementering. För 
Sverige är det av vikt att ta ställning till eftersom vi har ett statskick som inte 
medger att staten ger direktiv till kommuner och landsting med mindre än att 
det sker via lagstiftning eller öronmärkta pengar (se kapitel 1 och 5). Även 
om vi har en samordningsfunktion för konventionsrelaterade frågor inom 
regeringskansliet har Sverige fått kritik av FN-kommittén för barnets rättig-
heter för just bristande samordning av frågan och bristande samarbete med 
frivilligorganisationer och det civila samhället (CRC/C/15 Add. 248).  

Det framgår ovan att frågan om barnets rättigheter ofta sorteras in i en så 
kallad ”mjuk” nämnd, ofta en barn- och utbildningsnämnd. Även om det ses 
som en fördel i vissa sammanhang är det en försvårande omständighet i för-
hållande till övriga nämnder och förvaltningar eftersom förvaltningar inte tar 
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uppdrag av varandra utan endast från fullmäktige/styrelse. Inom organisatio-
nen spelar även den fysiska närheten en roll för samtal och dialog, som  
Bakke (2005) påpekade. Om personer som förväntas handla på ett visst sätt i 
en viss fråga aldrig träffas sker inget möte som kan öka kunskapen och främ-
ja implementering.  

Endast två av studierna ovan (Blomkvist, 1999; Unicefs forskningscenter 
Innocenti, 2004) nämner kunskap om konventionen som en viktig faktor, det 
centrala beskrivs som organisation, struktur och lagstiftning. Av just den 
anledningen är lärandet och kunskapsprocesserna i den implementerande 
organisationen fokus i den här studien. När Sveriges BO fick sitt uppdrag 
förstärkt genom lag (SFS 1993:335, 2002:377) tydliggjordes myndighetens 
roll att bevaka och driva på genomförandet av konventionen. En stor uppgift 
var att utbilda om konventionen och konventionsrelaterade frågor, men ty-
värr har ingen följt de kunskapsprocesser som uppstod. Att en barnombuds-
man på nationell nivå sannolikt bidrar till att barnets rättigheter förverkligas 
påpekar också Bartley (1998) i sin avhandling.  

Som Unicefs forskningscenter Innocenti (2004) uttrycker och som också är 
synligt i de andra studierna, är det svårt att vara säker på vad som är orsak 
och verkan vid implementering. Hur vet man att positiva effekter för barn 
kan relateras till implementering av konventionen eller om det är en allmän 
välvilja mot barn? Inte minst när det gäller lagstiftning förespråkas mer sys-
tematiska studier för att synliggöra relationen mellan lagreformer och övriga 
general measures of implementation (a.a.). 

I kapitel 2 fokuserades studier och forskning som rör implementering av 
konventionen om barnets rättigheter. I nästa kapitel presenteras och diskute-
ras studier och teorier som direkt knyter an till avhandlingens frågor om 
lärande, kunskapsprocesser och implementering. 
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3 Kompass och vindriktning ger ledning – 
Studiens begreppsliga och teoretiska 
utgångspunkter  

Syftet med kapitel 3 är att tydliggöra relationen mellan frågeställningar och 
teori och att samla de begrepp som är riktningsgivande för forskningspro-
cessen. Konventionen och dess tillämpning kan härledas till olika discipliner 
men för denna studies pedagogiska inriktning och fokus är det av intresse att 
närmare behandla teorier om lärande och kunskapsprocesser samt imple-
mentering. 

Inledning 
I kapitel 2 presenterades studier, rapporter och tidigare forskning om imple-
menteringen av konventionen om barnets rättigheter och det framgick att det 
inte finns mycket forskning som belyser just detta fenomen. Vad kan det 
innebära att fatta ett policybeslut om konventionen om barnets rättigheter 
och hur påverkar ett sådant beslut människor och deras handlingar i en poli-
tisk organisation? Å ena sidan hävdas att individer som arbetar inom offent-
lig sektor är inbegripna i en politisk process där beslut förväntas genomföras 
av de anställda, å andra sidan hävdas att det är tjänstemännen som står för 
både beslut och genomförande. Organisationer inom offentlig förvaltning i 
Sverige är komplexa, trögrörliga och starkt decentraliserade, vilket medför 
att tiden mellan beslut och genomförande kan ta upp till tio år. (Sannerstedt, 
2001). Idag finns mycket forskning (Lipsky, 1980; Hjern, 1983; Pressman 
och Wildavsky, 1984; Sabatier, 1986; Lundquist, 1992) som har genomlyst 
implementeringsprocessen och bland mycket annat funnit att lärande är en 
förutsättning för en lyckad implementering. Här talar forskningen om läran-
de i förhållande till policyprocessen och dess olika delar, medan det centrala 
i denna studie är att studera det lärande och de kunskapsprocesser som upp-
står inom det område implementeringen rör.  

Implementeringsforskningen representeras av tre synsätt, top-down, bottom-
up samt en syntes av de båda synsätten, vilka kommer att diskuteras nedan. 
För att besvara studiens frågeställningar krävs förutom teorier om implemen-
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tering även en teoretisk ram om lärande och kunskapsprocesser. Eftersom en 
av utgångspunkterna i studien är att individen är aktivt handlande och har en 
förmåga att se och förstå att de egna handlingarna påverkar miljön är det 
logiskt att använda konstruktivistisk teori. Här styrs lärandet av individen 
som förutsätts ha en inneboende förmåga att omvandla det lärda till kunskap 
om olika aspekter av omgivningen, en linje Hagström (2003, sid. 4) benäm-
ner ”inside-out”. Kunskap konstrueras i ett samspel mellan sinnesintryck 
från omgivningen och sådana kunskaper som individen redan utvecklat. En 
representant för detta synsätt är Piaget. Hans teori om kunskapsbildning, är 
den teori som huvudsakligen bildar den teoretiska ramen för denna studie. 
Andra teorier som belyser intresseområdet är erfarenhetsbaserat lärande  
(experiential learning), transformativt lärande (transformational learning) 
och teorier om det livslånga lärandet (life-spanteorier). Det erfarenhetsbase-
rade lärandet (Kolb, 1984) tar sin utgångspunkt i synen på människans möj-
lighet att utvecklas genom konkreta erfarenheter, att lärande är en process 
och att kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet vilket sker genom 
yttre och inre handling. Det centrala inom den transformativa teorin       
(Mezirow, 2000, 2003) är individens förmåga att vidga/förändra sina synsätt 
genom att växla mellan sitt eget och andras perspektiv. De neo-Piagetanska 
forskarna (Kegan, 1994; Sinnot, 2003; Johnson, 2003) belyser förhållandet 
mellan utveckling och kontext i det dagliga livet (Hagström, 2003) och an-
vänds här för att belysa hur personalen i Landstinget Sörmland handskas 
med konventionen. För att se Landstingets verksamheter som olika delsy-
stem i ett större system (Landstinget Sörmland) används Bernlers och Johns-
sons (1984) systemiska resonemang. Det är även deras syn på handledning 
som använts för att belysa strategens roll och uppgifter i förhållande till or-
ganisationen i Landstinget Sörmland. Slutligen, presenteras några life-span 
forskare (Baltes och Staudinger, 1996; Cole, 1996; Labouvie-Vief, 1996) 
som stöd för att lärande är möjligt i alla åldrar även om det kan skilja sig åt. 
Teorierna är valda för att de förväntas kunna säga något om villkoren för 
individens och gruppens lärande i den implementerande organisationen. 

Lärande – en process mellan människan och den 
omgivande miljön 
Att individen samspelar med den omgivande miljön i en ständig utveckling 
är självklart och något alla kan enas om. Vad som skiljer mellan olika teorier 
är synen på hur aktiv eller passiv människan är i sin egen utveckling. Vissa 
teorier betonar miljöns betydelse framför individens, medan andra framhåller 
människans egna krafter som avgörande för utveckling och då spelar miljön 
en marginell roll. För den här studien har, som framgått, valts en konstrukti-
vistisk ansats om lärande och de processer som inbegrips i lärandet och kun-
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skapsbildningen, det vill säga en tro på att individen själv är aktiv och dri-
vande i sitt eget lärande. Med utgångspunkt i denna tolkning var det logiskt 
att välja Piagets kunskapsteori. Genom begrepp som, ”kognitiva strukturer” 
(kunskaper, erfarenheter och sätt att tänka) (Piaget, 1988, sid. 91) vilka utgör 
människans färdigheter eller ”mentala organisationer” (Elkind, 1983, sid. 19) 
beskriver Piaget fyra stadier som börjar med det nyfödda barnets sensomoto-
riska utveckling och avslutas med människans förmåga till logiska operatio-
ner som uppträder i ungdomsåren (Piaget, 1988). Piaget beskriver alltså de 
logiska operationerna som uppnådda under tonårstiden men eftersom han 
också menar att individen utvecklas genom interaktion med den omgivande 
miljön får man anta att han tolkar det som att utvecklingen fortskrider oav-
sett ålder, något som även senare forskare funnit (Kegan, 1994; Baltes och 
Staudinger, 1996; Johnson, 2003; Sinnot, 2003). Även om Piaget är mest 
känd för att vara stadieteoretiker och en viktig förebild för den svenska för-
skolepedagogiken under 1970-talet, är det alltså inte individens utveckling 
genom stadier som är central i detta sammanhang. I fokus för den här av-
handlingen står den genetiska kunskapsteorin, läran om kunskapens utveck-
ling så som den gestaltar sig i den implementerande organisationen. Nedan 
följer en kort presentation av synen på lärande som en del av utvecklingen 
och därefter fokuseras en av de mer centrala aspekterna av Piagets teori 
(1988), adaptionen, strävan efter jämvikt som grund för kunskapsutveckling.  

Lärande – en del av individens utveckling 
Enligt Piaget (1988) är lärandet en del av det vidare begreppet utveckling 
och beroende av tre drivkrafter: det mänskliga systemets mognad, individens 
handling och erfarenhet samt det sociala samspelet, alltså fundamentala delar 
av jämviktssystemet (ekvilibrium) (Gruber och Vonèche, 1995). Till dessa 
drivkrafter räknar Piaget (1988) även den viktiga självregleringen som han 
menar är jämviktens själ eller kärna och som spelar en central roll på samtli-
ga kognitionsnivåer. Piaget menar att uppnådd jämvikt är begränsad och att 
det ständigt pågår en kamp om att uppnå ett högre jämviktstillstånd. Jäm-
viktstillståndet kan alltså sägas vara tillfälligt eftersom det uppstår när indi-
viden är på väg in i ett nytt stadium och det sker en kvalitativ förändring i 
den kognitiva strukturen. Av detta kan slutsatsen dras att det inte är jämvik-
ten i sig som är det intressanta, utan processen där jämvikt skapas mellan 
inre och yttre faktorer och processen är, som sagt, den fjärde drivkraften för 
utveckling (se ovan) (Piaget, 1988).  

Piaget menar att människans handlande styrs av en strävan efter jämvikt. När 
gamla strukturer inte räcker till måste människan ändra sitt beteende i förhål-
lande till förändringen. Som Elkind (1983, sid. 105) tolkat Piaget finns lä-
randet i två former, inlärning i ”egentlig mening” och inlärning i en ”vidare 
mening”. Den egentliga inlärningen definieras som att individen ändrar sitt 
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beteende efter att ha fått en ny erfarenhet, medan inlärning i den vidare be-
märkelsen beskrivs som att individen ändrar både sitt handlande och tänkan-
de på grund av nya erfarenheter och jämviktsprocesser ”eller komplicerade 
feedback-aktiviteter mellan mognad och erfarenhet” (a.a. sid 105). Den sena-
re formen avser hela den mänskliga utvecklingen (a.a.) och kommer därför 
inte att behandlas vidare inom ramen för detta arbete. Det intressanta här är 
att titta närmare på den egentliga inlärningen eftersom den beskriver två 
former av erfarenheter som leder till förändrat beteende. I den ena formen, 
den ”fysiska erfarenheten (F)” (Elkind, 1983, sid. 105) är det den omgivande 
miljön som påverkar individen. Denna erfarenhet är inte logiskt betingad 
utan rör kvaliteter som påverkar våra sinnen. Den andra formen, den ”logo-
matematiska erfarenheten (LM)” (a.a. sid. 106) rör bland annat ”vårt hand-
lande med dem” (dem syftar här på tingen, min kommentar) och är logiskt 
nödvändig (a.a. sid. 106).  

Piaget (1966) urskiljer två kognitiva funktioner, figurativt och operativt lä-
rande. De ses som skilda aspekter av tänkandet men samtidigt komplementä-
ra (Piaget, 1970). Det figurativa lärandet, vilket Piaget (1970) menar är un-
derordnat det operativa, har karaktären av att se till sakernas tillstånd mer än 
till deras förändring, att människan tar efter eller imiterar verkligheten och 
till exempel lär rim och ramsor, färg, form, siffror och namn. Oléron, Piaget, 
Inhelder och Gréco (1963) särskiljer tre variationer av det figurativa läran-
det: perception, imitation i bred bemärkelse och mentala föreställningar.  

Det operativa lärandet, menar Piaget (1988) utgör en kognitiv struktur med 
en mer aktiv potential, med inriktning på människans handhavande med 
objekten och förståelse för förändringar och deras resultat. Denna typ av 
kunskap innefattar, menar Oléron med flera (a.a.) sensomotoriska handlingar 
(utom imitation), internaliserade handlingar och processer som kan tillskri-
vas intelligensen.  
 
De funktioner och operationer som diskuterats ovan är grunden för lärande i 
vuxen ålder och därför intressanta för denna studies särskilda fokus. Upp-
byggnaden av de logiska strukturerna sker successivt och människan som 
gått vidare till ett högre stadium har möjlighet att använda sig även av de 
erfarenheter som gjordes i ett tidigare stadium. Som exempel på det beskri-
ver Johnson (2003) hur en senso-motorisk reaktion i vuxen ålder uppstår när 
en människa reagerar reflexmässigt i en emotionellt upprörd situation. Ut-
vecklingen är alltså lagbunden, menar Piaget (1988) och ett exempel på detta 
är decentreringen som han ser som en förutsättning för både konstansupp-
fattning och förmågan att genomföra transformationer.   
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Adaptionsprocessen – leder till kunskapsutveckling 
Människans ständiga strävan efter jämvikt är en form av anpassning och 
kallas av Piaget (1988) för adaption. De verkande krafterna i denna process 
är, menar Piaget (a.a.), assimilation och ackommodation, ständigt utjämnan-
de rörelser. Assimilationen ses som processens grundform (Elkind, 1983) 
och innebär att nya erfarenheter tas in och anpassas till gamla erfarenheter. 
Ackommodationen, som träder in när assimilering inte är tillräcklig, innebär 
att miljön påverkar individen på ett sådant sätt att individen ändrar sig och 
anpassar sig till densamma. Det är emellertid inte alla nya intryck som assi-
mileras av individen, endast de som har en betydelse i anpassningsprocessen. 
Genom dessa två processer hålls systemet ständigt i rörelse och jämvikten i 
sig ska alltså inte tolkas som ett statiskt tillstånd enligt Piaget (1988). Det 
vanliga när man föreställer sig ett jämviktstillstånd är att tänka sig något 
varaktigt stabilt. Så är det emellertid inte i detta fall och Piaget (a.a. sid. 109) 
beskriver också att: ”Mot en maximal jämvikt svarar alltså inte ett vilotill-
stånd utan en maximal aktivitet från individen, som har en kompenserande 
effekt inte bara på faktiska störningar utan även på möjliga sådana”. Piaget 
förklarar: 

Without assimilation, the organism or subject would be like soft wax, as in 
the reproach leveled against empiricism, ceaselessly modified by chance en-
counters or changes in the environment. Without accommodation, the organ-
ism or the subject would be withdrawn within itself and beyond the reach of 
any external action. This equilibrium between assimilation and accommoda-
tion can only be limited and relatively unstable on the organic level, since the 
effects of one are attained at the expense of the other: equilibrium is only a 
compromise at the level of organic morphogenesis or variation of the species      
(Piaget, 1958, i Gruber och Vonèche, 1977/1995, sid. 837). 

Samverkan mellan dessa yttre och inre faktorer förklaras genom att männi-
skans beteende tolkas som en assimilation mellan en given situation och 
gamla mönster som gör det möjligt för individen att ta till sig intryck från 
den omgivande miljön och strukturera dem tillsammans med gamla kogniti-
va strukturer. Det är emellertid genom ackommodationsprocessen som om-
givningen blir begriplig för människan. Tidigare kognitiva strukturer har 
förändrats genom att de införlivat ny information och anpassat sig till den 
aktuella situationen. I samma ögonblick som ackommodationen är fullbor-
dad finns en beredskap att ta in nya intryck från den omgivande miljön. Så 
slår pendeln fram och åter genom människans lärprocess och genom de nya 
scheman som konstruerats i ackommodationsprocessen har ny kunskap ut-
vecklats.  
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Lärande – individuellt projekt eller socialt samspel? 
Så långt har lärandet beskrivits som ett individuellt projekt men Piaget 
(1967) visar även att mänsklig kunskap är både kollektiv och individuell till 
sin karaktär eftersom 

society is the supreme unit, and the individual can only achieve his in-
ventions and intellectual constructions insofar as he is the seat of collective 
interactions that are naturally dependent, in level and value, on society as a 
whole (Piaget, 1967, i Gruber och Vonèche, 1977/1995, sid. 858).  

Detta är en fråga som även Israel (1974) berör. Piaget menar alltså, enligt 
Israel (a.a.), att relationer är processer och system och att dessa system är 
den sociala helhetens byggstenar. Piaget (1974) beskriver även samarbete 
som människors gemensamma operationer där det finns en individuell och 
en social del. Förutsättningen för att kunna binda ihop en människas opera-
tioner med andra människors operationer, menar Piaget, är just förmågan att 
anpassa handlingar till varandra så att de kan sammanföras i generella sy-
stem ”som kan tillämpas på alla transformationer” (a.a. sid. 84). Samarbete 
är enligt Piaget (1971) när man sammanför individers handlingar och åsikter 
och han ställer sig frågan   
 

om det är individens inre operativa utveckling som sätter honom i stånd att 
samarbeta med andra, eller om det är det yttre och sedan inre samarbetet som 
tvingar individen att gruppera sina handlingar till operativa system?        
(Piaget, 1971, sid. 175). 

I sitt resonemang för Piaget (1974) även in en generationsaspekt när han 
beskriver att samhället består av interaktioner, först mellan två personer och 
sedan mellan individen och samtliga andra individer för att slutligen innefat-
ta även de interaktioner i historien som har påverkan på dagens individer.  

Även Sinnott (2003) och Johnson (2003) resonerar kring lärandet i det socia-
la sammanhanget och de delar uppfattningen att människan är medveten om 
att lärandet sker tillsammans med andra och därför förhåller sig till detta i 
lärprocessen. De pekar även på vikten av att människan konfronteras med 
andra människors perspektiv, något som kan göra det möjligt att vidga de 
egna perspektiven och förändra sina grundantaganden. För, även om den 
kognitiva utvecklingen har en genetisk aspekt med individuella särdrag sker 
den inte ”in isolation” (Johnson, 2003, sid. 162). I möten med andra perspek-
tiv spelar även perceptionen av den andra människan en roll, vilket kan på-
verka det egna perspektivet (Willén, 2001). I de pilotutbildningar som 
genomförs i Landstinget Sörmland sker möten mellan människor i hela or-
ganisationen varför det är intressant att titta närmare på vad möten mellan 
blivande piloter kan spela för roll i lärandet och kunskapsbildningen. 
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Vems lärande om vad?  
Genom att återvända till studiens frågeställningar ökar intresset för att förstå 
hur adaptionsprocessen bidrar till individens förståelse och tolkning av kon-
ventionen. Hur assimilerar och ackommoderar individen konventionen om 
barnets rättigheter och dess implikationer och hur hanteras den kunskap som 
bildats som ett resultat av ekvilibrium? I det följande avsnittet behandlas 
synen på den vuxna individens lärande genom olika glasögon. 

Lära som vuxen 
Hur är det möjligt att lära som vuxen och kan i så fall Piagets teori tillämpas 
även för detta? Under det senaste decenniet har, enligt Cole (1996), flera 
försökt gjorts för att utveckla Piagets teori för att påvisa den utveckling av 
kognitiva förmågor som är ett resultat av formella operationer i vuxenlivet. 
Flera forskare har också funnit argument för att den vuxna individen inte 
bara kan befinna sig inom ett abstrakt system utan även tänka om det      
(Labouvie-Vief, 1996; Kegan, 2003; Sinnott, 2003). Enligt Hagström   
(2003, sid. 8) kallas teorier med denna utgångspunkt Neo-Piagetian adult 
development theories. En intressant not är att de kvinnliga forskarna       
Labouvie-Vief (1996) och Sinnott (2003) funnit att även utvecklingen och 
integreringen av emotioner spelar en roll för det livslånga lärandet. Detta 
kommer dock inte att behandlas vidare inom ramen för detta arbete. Flera av 
de forskare som utgår från Piagets teori använder ett liknande stadietänkande 
som Piaget, men eftersom fokus i denna studie ligger på det kunskapsteore-
tiska området kommer inte heller detta att vidare diskuteras.  

Teorier som rör livslångt lärande menar att lärandet skiljer sig åt mellan oli-
ka åldrar (Baltes och Staudinger, 1996; Labouvie-Vief, 1996). Sinnott 
(2003) argumenterar för att lärande från medelåldern och uppåt ställer krav 
på specifika kognitiva kvaliteter som är anpassade till vardagen eftersom de 
reglerar integrationen av intellektuell och känslomässig stimulans från om-
givningen. Detta kan ses som en brygga mellan en individ och andra indivi-
der och är en väg för att göra krav och praktiska frågor i livet meningsfulla 
och uthärdliga (Sinnott, 2003). Mot den här bakgrunden konstaterar Sinnott 
(2003, sid. 89) följdriktigt att ”knowing is always partly a matter of choice 
and creation, done with both mind and heart”.  

Det nödvändiga för människans lärande är, menar Kegan (2000) det infor-
mativa och det transformativa lärandet. Genom det transformativa lärandet 
sker en förändring av hur vi vet och det informativa lärandet beskriver mer 
en förändring av vad vi vet. Centralt i kunskapsteorin, som besvarar just 
frågan om hur vi vet, beskriver Kegan, finns två processer som båda liknar 
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det transformativa lärandet. Den första processen, ”meaning-forming”    
(Kegan, 2000, sid. 52), är den process där människan skapar mening av yttre 
och inre erfarenheter. Konstruktivismen uppmärksammar att verkligheten 
varken drabbar oss eller väntar på oss att kopiera den utan att vår varsebliv-
ning samtidigt är både en förståelse och en tolkning av verkligheten, säger 
Kegan. Den andra processen är en metaprocess som påverkar vår konstruk-
tion av mening ”reforming our mening-forming” (a.a. sid. 52). Genom att 
inte bara skapa och förändra vår mening utan även förändra formen för hur 
vi skapar mening ändrar vi vår epistemologi säger Kegan (a.a.), och menar 
att det alltid finns en relation eller tillfällig jämvikt mellan det subjektiva och 
det objektiva i ens vetande. Kegans (1994) subjekt-objektteori rör hur indi-
viden förändrar konstruktionen av mening och beskrivs som att vi ”är” det 
subjektiva, det vi identifierar oss och är förenade med, medan vi ”har” det 
objektiva (Kegan, 2003, sid. 25), alltså de aspekter av tillvaron vi kan se på 
och därför utöva kontroll över. 

Mezirow (2000), som utvecklade teorin om det transformativa lärandet, be-
skriver hur den vuxnes kunskap om sin kunskap även inbegriper en medve-
tenhet om kontexten. För att kunna fatta informerade beslut krävs dessutom 
kritisk reflektion över premisser och antaganden. Författaren diskuterar två 
lärandeområden, ”instrumental learning” och ”communicative learning”  
(a.a. sid. 8) begrepp som han lånat från Habermas. Det instrumentella läran-
det, menar Mezirow, är när individen lär sig att behärska och handha såväl 
omgivningen som andra individer medan det kommunikativa lärandet rör 
frågan om vad dem man kommunicerar med, menar med sin kommunika-
tion, en fråga som är i högsta grad relevant för denna studie. För förståelse 
behöver vi kunna värdera vad som finns bakom den andres ord. Lärandet i 
sig, menar Mezirow, förändrar våra referensramar inom båda områdena även 
om det instrumentella lärandet följer en ”hypothetical-deductiv logic” medan 
det kommunikativa lärandet följer en ”metaphoric-abductiv logic”          
(Mezirow, 2003, sid. 69, 70), där varje steg i förståelsen är grunden för näs-
ta.  

Traditionella lärandemodeller fokuserar oftast faktorer i den yttre världen 
medan nyare modeller även omfattar den inre världen hos den som lär, me-
nar Sinnott (2003) som understryker vikten av att komplettera det traditio-
nella tänkandet med ett holistiskt, där individens hela potential tas tillvara. 
Labouvie-Vief (1996) har emellertid funnit belägg för att det inte räcker att 
tänka holistiskt eftersom könsbundna interaktionsmönster följer hierarkiska 
regler som ofta sätter stopp för både kvinnor och män att utnyttja sin potenti-
al till fullo.  

Människan reglerar inte bara stimulans från omgivningen utan refererar ock-
så till sig själv på ett sätt som innebär att vi aldrig kan bli kvitt de inbyggda 
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gränserna för vårt eget kunskapssystem, menar Sinnott (2003). I detta ligger 
underförstått att all kunskap är subjektiv och därför ofullständig. Trots att vi 
är fångna i vår subjektivitet måste vi ändå agera, och när vi blir medvetna 
om vad vi gör kan vi på ett mer medvetet sätt använda det självrefererande 
materialet (Sinnott, 2003). Även Mezirow (2003) har funnit att individens 
referensramar har betydelse för lärandet där såväl kognitiva som affektiva 
faktorer påverkar oss. En slutsats av ovanstående är att människan lär hela 
livet och ju mer medveten individen är, desto mer reflektion och kritiskt 
tänkande kring lärandet kan ske. Inom det område som behandlas i denna 
studie inbegrips såväl den enskilda människans lärande som att människor 
lär tillsammans, ett område som återkommer längre fram i detta kapitel. 
Först följer ett avsnitt som behandlar kunskap grundad på erfarenhet hos 
såväl den enskilde individen som hos flera individer tillsammans.  

Erfarenhetsbaserat lärande 
”Learning is the process whereby knowledge is created through the trans-
formation of experience” summerar Kolb (1984, sid. 38) som genom sin 
teori om erfarenhetsbaserat lärande vill visa att lärandet är en process där 
kunskap skapas genom att erfarenheter och intryck aktivt bearbetas och om-
vandlas. Kolb drar slutsatsen att lärandet har sin bästa grund i en miljö där 
det finns ett spänningsfält mellan å ena sidan den konkreta erfarenheten och 
analysen å den andra sidan. Kolbs teori om den konkreta erfarenhetens bety-
delse för lärandet är särskilt intressant i denna studie eftersom utgångspunk-
ten både är yrkesverksamma människor som förväntas förvärva kunskaper 
inom ett nytt område och yrkesverksamma som menar att de redan behärskar 
det nya området. I de utbildningar Landstinget Sörmland genomför deltar 
personal från samtliga verksamhetsområden. Hur handskas människorna 
med den nya informationen och på vilket sätt påverkas implementeringen i 
de olika förvaltningarna av individernas inställning till frågan?  

Som utgångspunkt för sin teori om erfarenhetsbaserat lärande hämtar Kolb 
(1984) inspiration från Lewin, Dewey och Piaget. Förutom att varje teoreti-
ker bidrar med något specifikt finns det även sådant som förenar. Från        
T-grupper (T=training) och aktionsforskning i Lewinsk anda till Deweys 
pragmatism, som bidrar till individens egna upplevelser i det erfarenhetsba-
serade lärandet, finns däremellan deras gemensamma utgångspunkt i demo-
kratiska värden där kooperativt ledarskap, dialog och vetenskaplig huma-
nism är centrala ingångar (se figur 3.1). Piagets bidrag till det erfarenhetsba-
serade lärandet är, menar Kolb, adaptionsprocessen och forskningen om 
relationen mellan kunskapens uppbyggnad och hur lärandet sker. Det som 
förenar de tre är, enligt Kolb (se figur 3.1), utvecklingen som här definieras 
som en livslång process med ett specifikt syfte.  
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Fig. 3.1. Figuren beskriver Kolbs syn på hur Lewin, Dewey och Piaget relaterar till 
varandra. (Del av bild i Kolb, 1984, sid. 17). 

Några utgångspunkter för det erfarenhetsbaserade lärandet 
Lewin menade att lärandet innebär en kvalitativ förändring och i bred be-
märkelse att individen gör ”something better than before” (Lewin och Weiss, 
1942, sid. 216). Inom området ”lärande” har Lewin och Weiss definierat 
åtminstone fyra typer av förändringar: lärande som förändringar i kognitiv 
struktur (kunskap), lärande som förändring i motivation (att lära sig tycka 
om eller inte tycka om), lärande som förändring av grupptillhörighet eller 
ideologi (en viktig del i att växa in i en kultur) samt lärande som en sorts 
frivillig kontroll av kroppens muskulatur (viktig aspekt av att lära sig tala 
eller att kontrollera sig själv) (a.a. sid. 216). Enligt Kolb (1984) såg Lewin 
en integrerad process av ”here-and-now concrete experience” (a.a. sid. 21) 
och observationer om upplevelsen som återkopplades till individen som gjort 
erfarenheten. 

Det centrala i Deweys teori om det erfarenhetsbaserade lärandet är att den 
fokuserar på lärandet som en dialektisk process som integrerar erfarenhet, 
begrepp, observation och handling (Kolb, 1984). Idéerna påminner om   
Lewins, även om Dewey mer trycker på feed-backprocessen genom att be-
skriva hur lärandet transformerar impulser, känslor, önskningar, som männi-
skan känner i den konkreta erfarenheten, till en handling med ett högre syfte 
och en högre handlingsnivå (Kolb, 1984). 

Piagets modell för det erfarenhetsbaserade lärandet tar sin utgångspunkt i 
den adaptiva processen, som tidigare beskrivits, där assimilation och ac-
kommodation spelar en central roll. Kolb pekar på omgivningens roll för 
lärandet, och han menar att Piagets breda teori även innefattar de processer 
som är utmärkande för det vuxna lärandet. Kolb menar att Lewin, Dewey 
och Piaget tillsammans bildar ”a unique perspective on learning and deve-
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lopment” (Kolb, 1984, sid. 25) och med utgångspunkt i detta tar han själv sin 
ansats när han formulerar sig om det erfarenhetsbaserade lärandet. Nedan 
följer en sammanfattning av Kolbs syn på det erfarenhetsbaserade lärandet i 
en förkortad version där endast rubrikerna redovisas (min översättning):  
 

 Lärandet förstås bäst som en process, inte i termer av resultat. 
 Lärandet är en kontinuerlig process som har sin grund i erfarenhet. 
 Lärprocessen kräver en lösning av konflikten mellan dialektiskt motsatta 

former av anpassning till världen.    
 Lärandet är en holistisk process av anpassning till världen. 
 Lärandet innefattar handling mellan individen och omgivningen. 
 Lärandet är den process där kunskap formas (a.a. sid. 26-38). 

Att lärandet är en process, uttrycker Kolb genom att säga: ”No two thoughts 
are ever the same, since experience always intervenes” (Kolb, 1984, sid. 26). 
Genom detta påstående tydliggörs en rörelse där erfarenheten hela tiden bi-
drar till lärandet. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2. Bilden visar de strukturella dimensioner där kombinationen mellan förstå-
else och omvandling av erfarenhet blir kunskap. Modellen presenteras i Kolb (1984, 
sid. 42). 

Genom sin modell (se fig. 3.2) beskriver Kolb (1984) hur kunskap blir resul-
tatet av kombinationen av att förstå och omvandla det lärda. Lärandet sker, 
menar Kolb via de fyra kunskapsformerna ”concrete experience, reflective 
observation, abstract conceptualization and active experimentation”         
(a.a. sid. 42). I figuren ovan visas två dialektiska motsatspar. Det konkre-
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ta/abstrakta motsatsparet beskriver hur individen uppfattar och förstår om-
givningen där grasping via apprehension beskriver hur människan förstår 
genom sina perceptioner. På den motsatta sidan finns begreppet grasping via 
comprehension där individen förutsätts förstå via tolkning av begrepp och 
symboliska representationer, alltså på ett mer abstrakt plan. Det andra mot-
satsparet, aktiv/reflekterande, beskriver hur förståelsen omvandlas (trans-
formeras) och de två transformationsformerna är den inre reflektionen, inten-
tion och den yttre handlingen, extension.   

Granska egna värderingar och perspektiv  
Det transformativa lärandet syftar, som tidigare nämnts, till att människor 
ska börja tänka mer kritiskt kring egna och andras värderingar och antagan-
den, i högre utsträckning delta i diskursen samt vara mer kritiskt reflekteran-
de i sina handlingar. Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att männi-
skor kommunicerar, finns i en dialog med andra (Johnson, 2003), och därför 
har möjlighet att gå i och ur andras perspektiv och samtidigt flytta och för-
ändra sina egna perspektiv och positioner. Är detta möjligt i den organisation 
där studiens informanter befinner sig? I kapitel 1 nämndes tre typer av per-
spektivförändringar (Wilhelmson, 1998), nämligen: breddning av perspektiv, 
skiftande av perspektiv och överskridande av perspektiv (a.a. sid. 197). Att 
en perspektivförändring stannar vid en breddning kan ha flera orsaker menar 
Wilhelmson. Det kan röra sig om gruppens homogenitet, att någon domine-
rar samtalet men även att det saknas förståelse för andra perspektiv. Trots 
detta kan breddningen leda till en utveckling inom perspektivet som kan 
betyda öppnare attityder till ifrågasättande. Att skifta mellan perspektiv kan 
ske på tvä sätt, säger Wilhelmson, nämligen: kooperativt eller kompetitivt. 
Det kooperativa perspektivskiftet innebär att samtliga individer byter från ett 
till ett annat perspektiv i samstämmighet. I det kompetitiva perspektivskiftet 
bevarar individerna sina egna perspektiv och argumenterar för sitt eget per-
spektiv i förhållande till de andra utan att bygga vidare på och integrera 
andras argument. I de fall ett perspektiv överskrids lyckas individerna att 
integrera och utveckla olika erfarenheter till något nytt. I det nya ligger ett 
synsätt som ingen av deltagarna hade från början, det har skett en ”kvalitativ 
förändring” (a.a. sid. 197). Ett resonemang om perspektivförändringar åter-
kommer i slutdiskussionen. 

Transformationsteorin innebär frihet, säger Mezirow (2003), och när han 
säger det hämtar han inspiration från Freires pedagogik vilken byggde på 
tankar om individens reflektion över sin situation, kraften i det egna hand-
landet, medvetenhet och frigörelse.  
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Lära tillsammans med andra 
En väg att besvara studiens frågeställning är att undersöka lärandet och kun-
skapsbildningen i en organisation bestående av flera nivåer där individen, 
arbetsgruppen och därigenom hela organisationen ska förändra arbetssätt och 
beslutsprocesser i förhållande till en konvention. Den enskilda människans 
lärande i organisationen har beskrivits ovan och det har också framgått att 
flera aspekter är centrala för att lärande ska komma till stånd. Nedan följer 
ett resonemang om hur arbetsgruppen hanterar ny kunskap och vad som 
händer i organisationen när kunskapsprocesserna kommit till stånd.  

Piaget (1971) menar att människan ända från födelsen är inbegripen i ett 
socialt sammanhang som mer än de fysiska förutsättningarna påverkar indi-
videns struktur. Här spelar språket en stor roll eftersom individen övertar ett 
färdigt system som skapats av tidigare generationer (a.a.). Det sociala läran-
det förklarar Piaget som att 

genom interaktionerna mellan individer med yttre överföring av förvärvade 
egenskaper … är de sociala fenomenen exakt parallella med de mentala fe-
nomenen, med den enda skillnaden att ’jaget’ här ständigt ersättes med ett 
’vi’ och de enkla operationerna med samarbete (Piaget, 1974, sid. 35). 

I det kollektiva lärandet är det centralt att individen har en förmåga att tolka 
andras perspektiv och kan agera genom att gå i och ur andras verkligheter, 
något som bidrar till förmågan att samarbeta och kommunicera i till exempel 
en arbetsgrupp. Just om denna samverkan och påverkan människor emellan 
diskuterar Barnes (1975) som menar att handlandet växer ur individens egna 
beslut. Han använder begreppet ”omkodning av erfarenheter” (a.a. sid. 111) 
för att beskriva det som inträffar när handling och lärande blir ett. Ett annat 
sätt att se på gruppens lärande är att använda ett systemiskt resonemang 
(Bernler och Johnsson, 1985; Sinnott, 2003) som, även om Piaget inte kan 
kallas systemteoretiker (Gruber och Vonèche, 1977/1995 a, sid. xxxv), har 
vissa gemensamma nämnare med Piagets resonemang om självreglering 
(a.a.). Eftersom denna studie undersöker individernas lärande och kunskaps-
utveckling i en organisation inom ett särskilt område är det intressant att 
pröva ett systemiskt tänkande för att få kunskap om hur olika verksamheter 
eller nivåer inom organisationen påverkar eller inte påverkar varandra och 
helheten. Ett system kan beskrivas som en helhet bestående av delar, där 
helheten är mer än summan av delarna. System strävar efter jämvikt och 
feedbackmekanismer spelar en avgörande roll för återställande av jämvikt 
(Bernler och Johnsson, 1985; Sinnott, 2003). När system eller delsystem 
utsätts för påverkan, inifrån eller utifrån, kommer det att ske förändringar i 
resten av systemet alternativt i de andra delsystemen och förändring tolkas 
som ett tecken på liv menar Sinnott (2003). Inom systemteorin används be-
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greppen ”isomorfi” och ”anisomorfi” (Bernler och Johnsson, 1985, sid. 41) 
och ”isomorphic processes” (Sinnott, 2003, sid. 121) för att beskriva struk-
turlikhet/-olikhet mellan olika system. Ett systems interaktion med ett nytt 
kraftfullt system kan bidra till nyorientering för det ursprungliga systemet, 
menar Sinnott (2003) och tillägger att förändring alltid innebär temporär 
dysfunktion. 

Gruppen förändras genom lärande 
En organisation kan vara uppbyggd i hierarkier eller ha en mer platt struktur 
men det gemensamma är att den består av individer som har olika relationer 
till varandra och till organisationen som sådan, men med ett gemensamt syf-
te och mål. Johnson (2003) använder Sinnotts (2003) teori om det post-
formella tänkandet på ett intressant sätt när hon applicerar den på gruppen 
och organisationen. En grupp kan karakteriseras på olika sätt men det känne-
tecknande för arbetsgruppen är att den har vissa arbetsuppgifter att utföra, 
uppgifter som är bestämda av ledningen (Granér, 1991) och som ibland upp-
fattas som ett tvång (Granberg, 2004). Tvånget, som kan vara i form av ett 
direktiv som måste följas kan, menar Granberg, leda till passivt eller aktivt 
motstånd (se vidare resonemanget om närbyråkrater nedan). Gruppens läran-
de, inte minst på arbetsplatsen, är en viktig del även för individens lärande 
därför att de andra gruppmedlemmarnas kunskaper och erfarenheter även 
bidrar till den enskildes lärande. I dialog och kommunikation mellan grupp-
medlemmarna tydliggörs olika synsätt något som, enligt Johnson (2003), 
bidrar till att även den enskilde individen kan ändra sina egna positioner. 
Johnson påpekar att det inte räcker med att uttrycka en ståndpunkt utan att 
det också krävs  

an ability to listen, analyze, exchange, reevaluate, and incorporate other 
views into your own conceptual framework (Johnson, 2003, sid. 162).  

För att överbrygga kommunikation mellan medlemmarna i en arbetsgrupp 
förespråkar Johnson (2003, sid. 163) en ”facilitator”. Begreppet facilitator 
har, av Granberg (2004, sid. 101), översatts med ”underlättare”, en person 
som inte tar över utan bidrar till utveckling. Fortsättningsvis används be-
greppet handledare. Bernler och Johnsson (1985) definierar en handledare 
som en person som inte har kunskap om allt men väl en överordnad kunskap 
om handledning och i detta fall om konventionen och dess tillämpning. 
Gruppens dynamik påverkas av medlemmarnas kompetens, personliga egen-
skaper och interaktion och för att underlätta ett konstruktivt arbete är det en 
fördel med en gemensam bas som gruppen kan enas kring. Handledarens 
uppgift blir, enligt Johnson (a.a.), att hjälpa gruppen att hålla sig till den 
gemensamma basen, hålla i diskussioner, ge samtliga medlemmar utrymme, 
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överbrygga problem, ge stöd åt gruppen att röra sig åt samma håll men inte 
ta över och dominera över medlemmarna. Johnsons resonemang påminner 
mycket om det Bernler och Johnsson (1985) definierat som goda förutsätt-
ningar för handledning i psykosocialt arbete. Författarnas grund finns inom 
psykodynamisk teori och system- och kommunikationsteori. Johnson (2003) 
menar att följande kriterier karaktäriserar en grupps process med en fascilita-
tor (min översättning):   
 

 Definiera och slå fast avsikten med mötet. 
 Definiera problem och uppgifter. 
 Samla och analysera data/information. 
 Planera handling/lösning, -ar.  
 Implementera beslutet eller förändringen. 
 Utvärdera och modifiera (a.a. sid. 165). 

Om man jämför Johnsons tankar med Bernlers och Johnssons synliggörs en 
rad likheter. De två första punkterna ovan motsvaras av Bernlers och   
Johnssons (1985) beskrivning av hur det första handledningstillfället går till 
där ett ömsesidigt kontrakt ska komma till stånd, frågor ska struktureras och 
uppgifter klargöras, med andra ord ska en ram och ett innehåll skapas. Den 
tredje punkten ovan motsvaras av den information och det material handled-
ningsgruppen bidrar med vid varje tillfälle och den fjärde punkten är det som 
händer vid den målinriktade handledningen (Bernler och Johnsson skiljer 
mellan mål- och processinriktad handledning). När det gäller den processin-
riktade handledningen är lösningarna på problemet, menar författarna, det 
som konstrueras i handledningen och som sedan kommer ut i den handleddes 
arbetssituation. Implementeringen är det som sker när handledningen gett 
resultat i gruppen och när individen bär med sig resultatet i sitt eget arbete. 
Utvärderingen, slutligen, motsvaras av när handledaren tonar ut sig själv och 
handledningen avslutas.  

Med sikte på kunskap i generell mening 
Kunskap är ett begrepp som nästan alla människor har en relation till och en 
uppfattning om. Vem har inte hört talas om att vi lever i ett kunskapssamhäl-
le, att organisationer är kunskapsintensiva eller att skolan är en kunskapssko-
la? Men vad är kunskap och hur uppstår den?  

Gustavsson (2000, sid. 21) menar att begreppet har två led, ”att kunna” och 
”att skapa” och han tillfogar att kunskap är ”en aktivitet ... som har sin förut-
sättning och sitt fäste i individen”. Kunskap finns således i ett mänskligt, 
socialt och kulturellt sammanhang och är något vi skaffar oss i en ständigt 
pågående process. Enligt Piaget är kunskap, som vi sett, inte något man får 
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utan som konstrueras genom assimilation och ackommodation av sin-
nesintryck från den omgivande miljön. Kunskapen har sina rötter i den rörel-
sen och ses av Piaget som ständigt varande under uppbyggnad ”with no end 
in sight” (Gruber och Vonèche, 1977/1995 b, sid. 651). Piaget (1972) menar 
också att kunskap inte kan förstås som förutbestämd utan att all kunskap 
innebär ny utveckling. Genom att Piaget ser kunskapsprocessen som ett ak-
tivt handlande tolkar han kunskap som en relation mellan individen och mil-
jön, menar Israel (1974), ett system av transformationer som successivt ökar 
i betydelse (Piaget, 1970). ”Knowing reality means constructing systems of 
transformations that correspond, more or less adequately, to reality” säger 
Piaget (1970, sid. 15) vilket kan tolkas som att kunskapen konstrueras ge-
nom att individen handskas med den. Kolb (1984) utvecklar detta och säger 
att kunskap skapas genom omvandling av erfarenhet och att det är individen 
själv som formar kunskapen. Han förklarar också att det finns två sorters 
kunskap, personlig kunskap och social kunskap (a.a.). Den personliga kun-
skapen beskrivs som individens direkta uppfattning av erfarenhet samt den 
förståelse individen behöver om erfarenheten för att förklara den och styra 
sina handlingar. Den sociala kunskapen är, menar Kolb (1984), individens 
förståelse av ord, symboler och bilder vilka tolkats genom sociala och kultu-
rella sammanhang.  

Gustavssons (2000) bidrag till kunskapsdiskussionen går tillbaka till de gam-
la grekernas begrepp, episteme, techne och fronesis. Gustavsson definierar 
epistme som en teoretisk-vetenskaplig kunskap, techne som en praktisk-
produktiv kunskap och fronesis som den praktiska klokheten. För kunskaps-
intresset i denna studie kan konstateras att episteme finns i begränsad om-
fattning ännu, konventionen är ett relativt outforskat ämnesområde medan 
techne i hög utsträckning finns inom organisationen, inte inom rättighetsom-
rådet, men väl inom de yrkesområden som finns i organisationen. När män-
niskorna i organisationen talar om kompetens är det inte ovanligt att det sker 
en sammanblandning mellan kunskapen om rättighetsområdet och yrkeskun-
skapen. Att ha hög kompetens inom sitt yrkesområde är inte det samma som 
att ha hög kompetens inom rättighetsområdet, något som också               
Riksrevisionsverket (2004) har uttryckt:  

Barnperspektivet – att utgå från barns bästa, att låta barn få komma till tals 
etc. – ska inte förväxlas med barnverksamhet. Verksamhet för barn kan med 
andra ord bedrivas både med och utan barnperspektiv (a.a. sid. 38).  

Hur skapas kunskap som fronesis, kan någon lära sig att bli en god männi-
ska? Gustavsson (2000) för en intressant diskussion om episteme och frone-
sis, där han konstaterar att individen genom utbildning kan tillägna sig kun-
skaper av allmängiltig karaktär (episteme) men när de sedan ska tillämpas i 
handling krävs det ett förnuft för att handla klokt (fronesis). Här kan sättet 
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att tänka överföras till de yrkesområden inom landstinget som möter barn. 
Det finns inget som garanterar att den som har en gedigen utbildning till 
läkare och har tillägnat sig vetenskapligt grundade kunskaper om vissa sjuk-
domar och hur de kan behandlas, tar hand om barn väl. Det är ändå förmå-
gan till fronesis som avgör hur mötet med barnet blir. Gustavsson (2000, sid. 
166) beskriver fronesis som ”en dygd som kan belysas i växelverkan mellan 
karaktär och handling” och inte något man lär sig i skolan, vilket innebär att 
individen själv spelar roll för resultatet. Den personliga erfarenheten spelar 
roll för utvecklandet av fronesis, menar Gustavsson (a.a.) och genom att gå 
tillbaka till Herakleitos (540-480 f. Kr.) visar han att fronesis kan härledas 
till grekiskans fren (diafragman), alltså till vissa biologiska funktioner. Kan-
ske är det fronesis vi menar när vi idag talar om att vi har en magkänsla inför 
olika beslut. Ovanstående leder osökt tankarna till organisationens arbete 
med att göra prövningar av barnets bästa inför beslut, något som kräver både 
episteme, techne och fronesis.  

Vilket lärande behövs för att sådana kunskapsprocesser ska uppstå som gör 
implementering av konventionen om barnets rättigheter möjlig? En utgångs-
punkt är att kunskap om såväl konventionen som om implementering är 
nödvändig för att frågan ska få genomslag i organisationen. I lärandet om 
konventionen ingår till exempel att förhålla sig till skillnaden mellan olika 
perspektiv. Begreppen barnets perspektiv och barnperspektiv används ofta 
utan att en definition av skillnaderna har gjorts (se kapitel 1). Även om lä-
randet i huvudsak ses som individuellt måste kunskap utvecklas på alla nivå-
er i organisationen. Barnes (1975) menar att lärandet och handlingen föds ur 
individens avsikter vilket ligger i linje med Piagets teori om att individen 
konstruerar sitt lärande utifrån tidigare erfarenheter om den omgivande mil-
jön. En tolkning av detta är att individens avsikter även spelar roll för hur 
organisationen handskas med ny information, vilket i sin tur återverkar på 
rättigheternas genomslag via de implementeringsprocesser som pågår i orga-
nisationen. Här vill jag även föra in begreppet ”affordance” eller meningser-
bjudande (Qvarsell, 1996/2002) som en viktig aspekt av ett lärande som 
gagnar implementering. Begreppet presenterades i kapitel 1 och återkommer 
i slutdiskussionen. Ovanstående avsnitt har belyst lärande och kunskapspro-
cesser i relation till studiens frågor och följande avsnitt belyser teorier om 
implementering av politiska beslut. 

Politiska idéer formuleras och tar plats på den 
offentliga arenan 
Många artiklar, studier och forskning som behandlar området implemente-
ring av politiska beslut går tillbaka till eller refererar till Pressman och    
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Wildavsky (1984) och deras beskrivning av ”How great expectations in 
Washington are dashed in Oakland” som är undertitel på deras verk (a.a.). 
Bara av formuleringen kan slutsatsen dras att det innebär en svårighet att 
besluta om en fråga på en plats och genomföra den på en annan plats. I det 
här fallet fanns såväl beslut på federal nivå som ekonomiska resurser för att 
implementera ett federalt program för ökad sysselsättning, men ändå var ett 
genomförande inte möjligt. Det var för många inblandade och för många 
beslut som behövde fattas och författarna drog slutsatsen att det är ett under 
att några politiskt beslutade program överhuvudtaget blir genomförda 
(Pressman och Wildavsky, 1984). Några viktiga erfarenheter som gjordes 
och som ofta refereras till och bekräftas av andra forskare är att studier av 
implementering kräver förståelse för att till synes enkla frågor är ömsesidigt 
beroende av övriga länkar i processen, att varje delprocess måste planeras 
med de andra delarna i sikte och att det är viktigt att implementeringen är i 
överensstämmelse med policyns utformning.  

Ett exempel på ovanstående är Skolverket (2004) som fann att den nya läro-
planen för förskolan (SKOLSF 1998:16) hade stora likheter med kommu-
nernas egna formuleringar för prioriterade områden vilket tolkades som att 
det statliga dokumentet haft en styrande effekt på kommunernas formule-
ringar. Vad menas då med policy? Hjern (2000) definierar policyn, i sin enk-
laste form, som ett antal idéer som via en organisatorisk struktur ska genom-
föras och kan vara en annan benämning för mål eller måldokument.      
Premfors (1989) liknar policyn vid en programförklaring som en organisa-
tion har för att kommunicera de för verksamheten uttalade riktlinjerna, och 
han förtydligar att när statsvetare talar om policy så menas en ”offentlig po-
licy” (a.a. sid. 9), framtagen av stat, kommun eller landsting. Pressman och     
Wildavsky (1984) trycker på vikten av att särskilja policyn från ett program, 
där policyn ses som en hypotes bestående av förutsättningar och förutsägba-
ra konsekvenser som kan explicitgöras men inte nödvändigtvis gör det. Poli-
cyn innehåller ofta även mål och medel.  

I nästa steg är det programmet som operationaliserar policyns teorier genom 
att integrera en handling som främjar måluppfyllelse. Ovan nämnda faser 
ingår som delar av en kedja eller en process som kallas policyprocess    
(Ham och Hill, 1984; Premfors, 1989; Lundquist, 1992). Lundquist (1992) 
beskriver policyprocessen i fem faser: ”initiering, beredning, beslutsfattande, 
implementering och efterkontroll” (a.a. sid. 12) där de tre första faserna be-
nämns politikens ”inputsida” och de två sistnämnda politikens ”outputsida” 
(a.a. sid. 13). Av ovanstående kan slutsatsen dras att mellan politikens områ-
den finns förvaltningens uppgifter, beredning och implementering och till-
sammans utgör de fem faserna systemet för hur det offentliga Sverige styrs. 
Processen beskrivs ofta som cyklisk och såväl framåtsyftande som tillbaka-
blickande på samma gång, menar Vedung (1989) och påpekar att det kan 
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vara ett problem när även utvärderingen är i samma modell. Vedung        
(a.a. sid. 35) förespråkar istället en ”flerskiktsmodell”, där utvärdering skiljs 
från intervention. Genom detta uppstår ett system som till sin helhet är fram-
åtsyftande därför att även reflektionen syftar till att påverka nästa beslutsfas. 
Premfors (1989) anser också att det oftast är omöjligt att skilja de olika fa-
serna åt, de kan pågå parallellt och gripa i varandra och dessutom kan analys 
av de olika faserna försiggå såväl ”ex ante” som ”ex post” (före och efter en 
händelse i processen) (a.a. sid. 43). Vilken modell som än föredras åskådlig-
görs att gränsen mellan politik och förvaltning inte är självklar utan att de 
olika delarna går i varandra utom på en punkt, menar Lundquist som säger 
att  

det är rikspolitikerna … som (formellt) fattar besluten i den policyprocess 
som befinner sig på nivån för den parlamentariska styrningskedjan i samhäl-
let (Lundquist, 1992, sid. 13).  

Förvaltnings- och implementeringsforskning är egentligen olika grenar som 
ofta sammanblandas med varandra, vilket Hjern (1983) tror hänger ihop 
både med att de introducerades ungefär samtidigt i Sverige och att de kan 
komplettera varandra. Förvaltningsforskningen introducerades under     
1960-talet och implementeringsforskningen vann insteg från mitten av 1970-
talet. Rothstein (2001) påpekar att ett av förvaltningsforskningens viktigaste 
fynd är att det nästan är omöjligt att skilja mellan vad som är politiska och 
administrativa överväganden. Oavsett vilken organisation som väljs för att 
genomföra en reform så är det ett politiskt beslut som ligger till grund och 
maktfördelningen mellan olika aktörer i genomförandefasen är beroende av 
vilken organisation man väljer, menar Rothstein (2001).  

Som en anknytning till Rothstein ställer Hjern (2000) den viktiga frågan, om 
de organisationer som har att uppnå målen, även kan bestämma sin egen 
organisation. Detta, menar författaren, hänger ihop med bristen på samarbete 
mellan olika organisationer i frågor som berör flera aktörer. Hjern ställer sig 
frågan om tjänstesamhället kan kontrolleras genom en hierarkisk organisa-
tion och här andas kritik mot den nuvarande samhällsstrukturen, att den är 
sig själv nog och inte benägen till förändring, även om det vore tillrådligt. 
Dessutom, menar Hjern (a.a.), att samhället som det ser ut idag saknar in-
tresse av att lära. Ju mer policyfrågor studeras desto tätare förefaller maskor-
na vara i det nät av beslut, förvaltning och genomförande som den offentliga 
organisationen är uppbyggd av. Som Pressman och Wildavsky (1984) gör, 
verkar det relevant att fundera över hur mycket som är symbolpolitik, det vill 
säga politiska löften som inte alltid är tänkta att förverkligas. 



 
 
62 

Från tanke till dokument, från dokument till handling 
Som framgick ovan är implementeringsforskning ett relativt nytt forsknings-
område som växte sig starkt under 1970- och 80-talen (Premfors, Ehn,    
Haldén och Sundström, 2003). Anledningen till att det var just under 70-talet 
som området slog igenom är, enligt Hill och Hupe (2002), att många sociala 
reformer aldrig gick att genomföra som det var tänkt och forskarna önskade 
få veta varför. Svensk statsvetenskap hämtade inspiration till implemente-
ringsforskningen från USA (Hjern, 1983) med syftet att få ett grepp om hur 
offentliga organisationer genomför beslut och dessutom ville forskarna 
överbrygga ”förvaltningsforskningens skarpa distinktion mellan politik och 
förvaltning” (a.a. sid. 11).  

Implementeringen är, som tidigare konstaterats, en del av policyprocessen 
och det är också policyn som, genom att definiera processens arena, aktörer-
nas roller, verktyg och resurser formar implementeringsprocessen, menar 
Pressman och Wildavsky (1984). Samtidigt poängterar de vikten av att det 
finns en startpunkt för när implementeringen ska påbörjas. Av detta kan slut-
satsen dras att det är viktigt att det finns en aktivitet som tydliggör att arbetet 
börjar, vem som gör vad och vem som ger tillstånd för aktion. I en svensk 
studie av implementeringen av en reform i sjuksköterskeutbildningen    
(Ahlgren och Gummesson, 2000) fann författarna att implementeringsfasen 
bestod av tre steg, ”initieringsfasen, transformeringsfasen” och ”den egentli-
ga implementeringen” (a.a. sid. 258). Initieringsfasen var ”den centrala for-
muleringen av styrinstrumentet” (a.a. sid. 258), transformeringsfasen karak-
täriserades av hur aktörernas tolkning av de centrala direktiven blev synliga i 
lokala skrivningar och, slutligen, den egentliga implementeringsfasen var 
själva genomförandet i verksamheten.  

Implementeringsforskningens primära studieobjekt är, enligt Hjern (1983): 
”Sambanden mellan politik och förvaltning på specifika policyområden” 
(a.a. sid. 14). Genom att studera implementeringsprocessen önskas en för-
klaring till den skillnad som ofta finns mellan mål och resultat (Premfors 
m.fl., 2003). Vad är det som gör att beslutet inte genomförs och varför får 
många medborgare erfara att politiska idéer inte blir verklighet? Som svar på 
den frågan säger Sannerstedt (2001) att forskare företrädesvis studerat miss-
lyckade exempel eftersom de varit mer spännande att studera än lyckade 
exempel. Dessutom, menar författaren, är implementeringsproblem något 
fullt normalt. De beror inte på att politiker och tjänstemän inte fullgör sina 
uppgifter utan är en konsekvens av organisationers komplexitet och aktörer-
nas olika roller i organisationen. Hill och Hupe (2002) konstaterar att det är 
en fördel om man närmar sig implementeringens väsen via lärande, adaption 
och utforskande. Vid genomförandet av nya reformer är det lätt att skapa 
hopp hos individen, vilket Pressman och Wildavsky (1984) fann i sitt arbete, 
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men de säger samtidigt att brustna löften kan leda till att människan blir både 
desillusionerad och frustrerad, och kanske är det detta som bidragit till att 
många människor känner sig missnöjda med det politiska systemet idag     
(se Hjern ovan).  

Tre vägar för implementering 
Av aktuell implementeringslitteratur och forskning inom området framgår att 
det i huvudsak finns tre vägar för implementering. Den första vägen har den 
rationalistiska utgångspunkten som förutsätter att det är politikerna som styr 
genom initiativ och beslut och förvaltningen är ett instrument för verkstäl-
lighet (Sannerstedt, 2001), top-down. Med detta synsätt talar man om ”styr-
ningskedja” (a.a. sid. 24), där varje led i kedjan ses som en styrning av föl-
jande led fram till själva genomförandet. I förhållande till styrprocessen pe-
kar både Pressman och Wildavsky (1984) och Sabatier (1986) på vikten av 
att lära under den pågående processen. Sabatier betonar möjligheten att se 
längre fram i styrningskedjan genom den cykliska processen som uppstår 
genom formulering, implementering, omformulering och Pressman och  
Wildavsky menar att man utvärderar för att lära och lär för att implementera. 
Kritiken mot detta synsätt innefattar bland annat synpunkter på att det är lätt 
att bortse från olika intressenter längre ner i styrningskedjan och även att det 
sker en underskattning av att dessa är benägna att ignorera centralt fattade 
beslut (Sabatier, 1986).  

Det andra synsättet bottom-up, har kallats för utmanaren till top-down. Det 
bygger på ”tillämparnas handlande”, tjänstemän eller nätverk (Sannerstedt, 
2001, sid. 21). Sannerstedt ser bottom-up som en antites till top-down och 
gör en syntes av de båda genom Lipskys (1980) ”street-level bureaucracy” 
(närbyråkrati eller gräsrotsbyråkrati) (Sannerstedt, 2001, sid. 21). Lipskys 
teori (se nedan) handlar, enligt Sannerstedt, om att tjänstemännen eller när-
byråkraterna har stor påverkan på sitt arbete och en handlingsfrihet i organi-
sationen som gör att det är de själva som är politiken inom sitt område. Det 
är just detta, att fokus flyttar frågorna från hur ledningen kan få igenom sin 
vilja, som är det utmärkande för detta perspektiv (Hill och Hupe, 2002). Ett 
exempel på detta är, menar Sannerstedt (2001), den stora svenska reformen 
när flera lagar inom det sociala området samlades i en lag, Socialtjänstlagen 
(SFS 1980:620). Starka professioner drev fram förändringar som på sikt 
ledde till nya policybeslut. Inte sällan är reformtankarna kända långt innan 
beslut är fattat vilket kan innebära att tjänstemännen börjat följa beslutet 
innan det är fattat, menar Sannerstedt (2001) och drar slutsatsen att det inte 
alltid är så tydligt vad som är beslutsprocess och vad som är implemente-
ringsprocess. Sabatier (1986) beskriver en studie av Hjern, Hanf och Porter 
(1978) där författarna drog slutsatsen att en lyckosam implementering av ett 
program var mer beroende av vissa individer i organisationen och deras 
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skicklighet att hitta implementeringsstrukturer än av centrala beslutsfattare. 
Studien jämförde svenska och tyska arbetsmarknadsförhållanden under bör-
jan och mitten av 1970-talet och forskarna fann några väsentliga skillnader 
mellan länderna. Som exempel kan nämnas att det svenska nätverket hade 
tätare maskor vilket medförde att de kunde rekrytera och placera studenter 
mer effektivt. Även nätverken i sig skilde sig åt på så sätt att de svenska 
nätverken var sanktionerade genom lagstiftning, de var rikare och arbetade 
mer systematiskt än de tyska och slutligen kunde konstateras att olika typer 
av intressegrupper spelade en mindre roll i det svenska systemet eftersom 
människorna i nätverken byggt upp egna strukturer och kontaktnät på ett 
effektivt sätt (Hjern, Hanf och Porter, 1978). I implementeringsstrukturerna 
utgår forskarna från dem som är inblandade i frågan och deras definitioner 
av problemet och inte från beslut på högre nivå i organisationen           
(Premfors, 1989). 

Den tredje vägen, slutligen, är en syntes av det bästa hos de båda andra syn-
sätten, där skapandet av nätverk spelar en avgörande roll för implementering 
(Sannerstedt, 2001). Nätverkstanken inspirerar till samarbete mellan olika 
aktörer och deltagande sker på grund av individernas position eller intresse 
för frågan, menar Sannerstedt (a.a.). Just denna möjlighet till samarbete för 
att det finns ett intresse för en viss fråga har även BO (2001 a) uppmärk-
sammat och beskriver en oändlig karta av samverkande organisationer som 
verkar för implementering av konventionen. Sabatier (1986) beskriver tre 
försök att föra samman de olika synsätten, och ett intressant exempel är   
Elmores arbete (1985, sid. 68) där han försöker sammanföra ett ”backword 
mapping” resonemang (bottom-up) med ett ”forward mapping” resonemang           
(top-down) genom att understryka vikten av att politikerna överväger såväl 
samtliga tillgängliga resurser som de tänkta målgruppernas olika incitament, 
eftersom genomförandet är beroende av båda. Problemet med forward map-
ping är, menar Elmore (a.a.), för policyskaparen att hitta implementerings-
verktyg som ger den önskade effekten medan problemet för backward map-
ping ligger i att hitta sådana beslut som kan få policyn i rätt riktning. Tän-
kandet stöds av Pressman och Wildavsky (1984), även om deras synsätt var 
top-down, när de påstår att det krävs en förståelse för att varje länk i proces-
sen måste byggas med de andra i sikte eftersom det handlar om en ömsesidig 
interaktion.  

Även Hill och Hupe (2002) beskriver Elmore som ett gott exempel och de 
menar att han är den förste implementeringsforskaren som tidigt fokuserat på 
hur implementering kan studeras utan att det samtidigt presenteras regler för 
hur implementering kan kontrolleras. Nätverk är emellertid inte lätta att styra 
eller kontrollera, menar Sannerstedt (2001) och även om det kan gå till en 
viss gräns är nätverk av informell karaktär och individerna deltar frivilligt.  
Granberg påpekar också att nätverken är ”personliga” och i grunden ”egois-
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tiska” och även ”anarkistiska” (Granberg, 2004, sid. 137, 138) ibland därför 
att individerna vill tjäna något på sitt deltagande. Nätverkstänkandet har 
öppnat för att studera implementering över en längre tid än de andra synsät-
ten, vilket är gynnsamt eftersom studier efter 4-5 år inte gett en rättvis bild. 
Det är först när arbetet närmar sig 10-15 år som det kan ge en rättvisande 
bild över om implementeringen lyckats eller inte, menar Sabatier (1986).  

För att konkretisera teorin med platsen för studien, Landstinget Sörmland, så 
har de i sitt arbete bland annat använt sig av en nätverksmodell för imple-
mentering av konventionen om barnets rättigheter. Sådana strategier har inte 
alltid varit möjliga inom den offentliga förvaltningens organisation. Den 
svenska offentliga förvaltningen har gått från central styrning till stark de-
centralisering vilket har gett ett ökat lokalt hanlingsutrymme (Johansson, 
1998). Lundquist (1992) ser detta som en resa från auktoritetsstyre till styr-
ning genom förhandling och marknadsanpassning. Förändringen grundade 
sig, enligt Johansson (1998), i en kritik mot byråkratin men förändrades un-
der 1980-talet till rationalitet med effektiviseringar via ekonomiska bespa-
ringar under täckmantel av förändring. Borell och Johansson (1998) sam-
manfattar fyra centrala förändringar som ett led på vägen mot implemente-
ringsnätverk i den svenska modellen. Den första är decentraliseringsproces-
sen som pågått och pågår på olika samhällsnivåer. Den andra är den 
detaljerade lagstiftningen som förskjutits mot en ramlagstiftning. Den tredje 
förändringen är att de öronmärkta pengarna från staten förändrades till att bli 
generella bidrag och den fjärde är kommunernas och landstingens ökade 
självstyre som blev verklighet genom den nya kommunallagen 1991       
(SFS 1991:900). I nätverksmodellen ökar tilltron till samverkan med och 
mellan lokala nätverk och staten intar en mer undanskymd roll (Borell och         
Johansson, 1998). Genom den nya kommunallagens genomförande 1991 
blev det också möjligt för kommuner och landsting att organisera sina 
nämnder som de önskade något som bidrog till ökad samverkan inom och 
mellan organisationer, menar Borell, Johansson och Lindqvist (1998). 

Eftersom intresset i denna studie riktar sig mot att barnets rättigheter ska 
implementeras i befintlig verksamhet är det särskilt intressant att närmare 
studera Lipskys resonemang om närbyråkrati. Landstingets verksamheter 
består av närbyråkrater som i stor utsträckning sätter sin egen agenda i arbe-
tet. Hill och Hupe (2002) har uppmärksammat att Lipskys idéer presentera-
des före Pressman och Wildavskys men att han till en början blev missför-
stådd och idéerna uppfattades som att de stöttade det mer kontrollorienteran-
de synsättet top-down. Vad han egentligen försökte säga, menar Hill och 
Hupe (2002) var att de metoder närbyråkraterna utvecklade, de beslut som 
fattades och den arbetsmiljö de verkade i gemensamt kom att bli den policy 
de hade att genomföra, vilket är något helt annat än att förhålla sig till en 
policy som kommer uppifrån. Det utmärkande draget för närbyråkrater är, 
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säger Lipsky själv (1980), att de har direkt kontakt med medborgarna och 
genom detta befinner de sig organisatoriskt i en position mellan cheferna och 
dem som mottar närbyråkratens tjänster. Närbyråkratens placering i organi-
sationen medverkar till att individen utför sitt arbete, ofta med de bästa in-
tentioner, men med en stark press uppifrån, samtidigt som det är just placer-
ingen och det faktum att närbyråkraten utformar sin egen policy som gör 
chefen beroende av sina underlydande (Lipsky, 1980).  

I relationen mellan chefen och närbyråkraten finns två utmärkande drag, 
enligt Lipsky (1980), dels att relationen på grund av sin utformning betraktas 
som kontrasterande, dels att det rör sig om ett ömsesidigt beroende. Lipsky 
(a.a.) frågar sig vad som händer i de fall närbyråkratens och organisationens 
intressen går isär och han menar att närbyråkraten utvecklar olika sätt att 
handskas med detta. En väg är att sluta arbeta, en annan att utveckla en ilska 
mot organisationen och en tredje är att visa negativa attityder mot arbetet. 
Återigen, menar Lipsky är det placeringen i organisationen som är avgöran-
de för närbyråkratens policyskapande roll, dels genom den relativa autono-
min från auktoriteten högre upp i organisationen och dels genom den stora 
handlingsfriheten. Även om någon skulle vilja minska handlingsfriheten är 
det svårt på grund av arten av närbyråkratens arbete säger Lipsky, och be-
skriver hur denna typ av arbetsuppgifter sällan lämpar sig för tydliga manua-
ler (det är svårt när det finns en mänsklig dimension att ta hänsyn till). För 
dem som möter klienter är det ofta så att närbyråkraten uppfattas som den 
person som ”hold the key to their well-being” (Lipsky, 1980, sid. 15). 

Sammanfattningsvis kan sägas att de tre synsätten förefaller att komplettera 
varandra på ett fruktbart sätt och att konflikten mellan dem är överspelad, 
vilket stöds av Hill och Hupe (2002) som menar att debatten kan ses som 
föråldrad. Sannerstedt (2001) är på samma linje och anser att det inte är olika 
teoretiska synsätt utan mer olika strategier att gripa sig an implementerings-
forskning. Av Hill och Hupe (2002) framgår också att företrädare för de 
olika synsätten har bytt position under åren och forskningsintresset för de 
olika teorierna har förskjutits mot syntesen. 

Implementeringsproblem 
Med tanke på de komplexa organisationer den svenska förvaltningsstruktu-
ren består av är det inte konstigt att alla beslut inte blir genomförda eller bara 
delvis genomförda. Vad är viktigt att tänka på eller särskilt beakta för att 
underlätta implementeringen? Sannerstedt (2001, sid. 28) kallar detta ”bris-
tande styrningsföljning”. Han beskriver att det finns en rad olika kriterier 
som underlättar implementering och skiljer på beslutsfattare och tillämpare. 
Hams och Hills inlägg (1984) riktar sig till beslutfattare och pekar på vikten 
av att den som implementerar inte ålägger organisationen någon form av 
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tvång, att det finns tillräckligt med tid och andra resurser för hela processen, 
att policyn som ska implementeras är förankrad i termer av orsak och verkan 
och att relationen mellan dem är direkt. Dessutom bör det organ som ska 
implementera inte vara beroende av andra organ för att implementeringen 
ska gå att genomföra, det är viktigt att vara överens om och förstå målen 
under hela processen och slutligen tar de upp vikten av att ” those in authori-
ty can demand and obtain perfect obedience” (Ham och Hill, 1984, sid. 98).  

Sannerstedt (2001) har, förutom nämnda kriterier, tillfört några punkter som 
han anser är viktiga för resultatet: den direkta styrningen ska vara entydig, 
den indirekta styrningen ska vara enkel och tydlig, utföraren ska tycka om 
beslutet och vara motiverad och slutligen ska implementeringen gå att kon-
trollera. Om vi i stället vrider fokus mot tillämparen har Lundquist (1987) 
formulerat tre viktiga förutsättningar, vilka även BO (2001 a) hänvisar till i 
sina skrifter. Lundquist använder sig av tre verb för att fokusera tillämparens 
villkor, ”understand, can, will” (1987, sid. 43), där ”understand” innebär att 
tillämparen måste förstå vad beslutet innebär, ”can” innebär att det finns 
tillräckligt med resurser (ekonomiska, personella, materiella osv.) för att 
beslutet ska gå att genomföra och slutligen ”will” som pekar mot vikten av 
att tillämparen vill genomföra beslutet, vilket förutsätts om de två andra 
premisserna är uppfyllda. Sannerstedt (2001, sid. 29) har översatt begreppen 
till svenska: ”förstå, kunna, vilja”, vilka kommer att användas fortsättnings-
vis. Processen, menar Lundquist (1987), är de val som måste göras under 
arbetets gång, kommunikation med andra intressenter samt vad denna kom-
munikation resulterar i. Med tanke på de problem som implementeringen i 
sig kan medföra är det lockande att reflektera kring om politiska beslut verk-
ligen är tänkta att genomföras. Sannerstedt (2001, sid. 34) talar om symbol-
politik och syftar till att politiken är till för att ”framkalla känslor och före-
ställningar hos publiken”. Vedung (1998) menar att det kan handla om att 
lugna en opinion eller att få en bred politisk enighet, och även BO (2001 a) 
har liknande funderingar men tycker inte att det enbart kan ses som negativt. 

Förutom ovan nämnda villkor nämner Vedung (1998) ytterligare ett antal 
faktorer som påverkar och samverkar i implementeringsarbetet. En sådan 
faktor är eldsjälar, människor med starkt engagemang, vilka enligt Vedung 
kan bidra till att en fråga får större eller snabbare genomslag. Dessutom dis-
kuteras både vikten av att tillämparen känner till innehållet i det som ska 
implementeras och att personal får vederbörlig utbildning inom området. 
Eldsjälar är ett fenomen som ofta diskuteras i implementeringssammanhang 
(se till exempel BO, 2001 a). Även Graviz (1996) tar upp fenomenet i sin 
avhandling som handlar just om implementering, men om implementering 
av mediekunskap i skolan. Graviz fann att eldsjälarnas personliga engage-
mang både kunde vara ett hinder och en möjlighet vilket i sin tur var beroen-
de av yttre omständigheter som tid eller konflikter av olika karaktär. I sam-
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manhanget nämner Graviz (a.a.) ytterligare två roller: ”dolda bromsklossar” 
och ”vägvisare” (sid. 163). De dolda bromsklossarna, menar Graviz, var 
”mellanhänder” (sid. 163) i organisationen och deras agerande var starkt 
styrt av hur de uppfattade att initiativet skulle påverka deras egen arbetssi-
tuation, i de fall de såg något positivt i arbetet öppnades dörrar på vid gavel 
och när utfallet blev tvärtom så stängdes dörrar lika snabbt. Vägvisaren defi-
nierades som en person nödvändig för att få tillträde till den komplicerade 
organisation implementeringen skulle ske i och hon beskriver också att det 
var bättre ju högre status vägvisaren hade (Graviz, 1996). 

En svårighet BO (2001 a) pekar på är beslut som är för vida, otydliga eller 
brister i konkretion och därför kan påverka tillämparens möjligheter att prio-
ritera och fatta bra beslut. Sannerstedt (2001) argumenterar för att vida och 
oprecisa beslut eller formuleringar inte alls behöver indikera brister hos be-
slutsfattarna. Däremot kan fallet vara så att man velat uppnå en bred politisk 
enighet i en viss fråga och för att uppnå detta är det omöjligt att göra formu-
leringarna för precisa. Så är fallet med konventionen om barnets rättigheter 
där BO (2001 a) har pekat på vikten av att uppnå en tvärpolitisk förankring i 
beslut som rör konventionsarbetet, något som är särskilt viktigt för att skapa 
långsiktighet i beslut (Sannerstedt, 2001). En annan fördel är att förankring-
en gör att frågan inte längre framstår som en politisk stridsfråga mellan olika 
politiska fraktioner (a.a.). Pressman och Wildavsky (1984) var av den upp-
fattningen att implementering inte kan lyckas om det inte finns mål att ut-
värdera mot och det är en typ av kritik som beslutsfattande om konventionen 
har fått, det finns inga mål att utvärdera mot eftersom de är för diffusa och 
inte nedbrutna i delmål (BO, 2001 a).  

En viktig erfarenhet från Pressmans och Wildavskys studie var att det är en 
utmaning, inte bara att ta sig in i en organisation, utan även att hitta rätt per-
son. En av byråkraterna i studien uttryckte att 

about 90 percent of the people in the government are for retrenchment. The 
challenge is to pick out the 10 percent who can do something. You have to 
move directly and circumvent the bureaucracy if you really want something 
(Pressman och Wildavsky, 1984, sid.21).  

Som vi sett ovan är det emellertid inte bara en fråga om att kunna göra nå-
got, det är även en fråga om den enskilda tjänstemannens vilja att göra något. 
Viljan kan i sin tur styras av faktorer som individens arbetssituation och 
egna intressen som att inte vilja ha mer att göra eller av brist på resurser och 
liknande (Lipsky, 1980). En väg att komma förbi den offentliga organisatio-
nen kan vara att använda sig av icke-offentliga institutioner som hjälp vid 
implementering, dels eftersom de finns närmare adressaterna dels, eftersom 
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många människor har lättare att ta till sig budskap från någon de har förtro-
ende för (Vedung, 1989). 

Lärande och implementering – processer som är 
varandras förutsättningar 
En utgångspunkt för detta arbete är lärandet om fenomenet som ska imple-
menteras. Lärandet och impelementetingen ses här som ömsesidigt beroende 
av varandra. Detta har blivit tydligt genom de intervjuer som gjorts i    
Landstinget Sörmland, men det finns inte så mycket skrivet i litteraturen. 
Ahlbäck (2001) poängterar vikten av kunskap i organisationer i förhållande 
till utvärdering och då handlar det om kunskap om hur förvaltningen arbetar 
och en transparens i beslut och handling för att kunna utkräva ansvar. Kun-
skap i kombination med makt besitter också Lipskys (1980) närbyråkrater 
när de förvandlar politiska beslut till handling. I detta fall rör det sig om 
kunskaper inom det arbetsfält närbyråkraten verkar men det framgår inte hur 
närbyråkraterna handskas med kunskapen om det fenomen som ska imple-
menteras. Lundquists (1987) begrepp förstå, kunna, vilja (se ovan) belyser 
en del av problemen genom att peka på några av de förutsättningar som be-
hövs för en lyckad implementering. Jag tänker, precis som Vedung (1998) 
att ”kunna” även kan ses som en förutsättning att det finns kunskap om om-
rådet som ska implementereras. En diskussion om relationen mellan imple-
menteringen lärandet om det fenomen som ska implementeras återkommer i 
slutdiskussionen.  

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
Av ovanstående framgår att studiens huvudfråga ska belysa lärande och kun-
skapsprocesser i en organisation. Både lärandet och implementeringen är 
komplexa fenomen. Hur ser adaptionsprocessen ut när personalen lär om 
konventionen och dess implikationer? De teorier om lärande som valts för 
denna studie har en konstruktivistisk utgångspunkt som förutsätter männi-
skans aktiva medverkan och skapande av kunskap. Är det möjligt att förstå 
och ta till sig konventionen på ett mer aktivt sätt om man har barnkompetens 
genom utbildning eller arbetsuppgifter? Här vill jag återvända till Kolbs 
(1984) fyrfältsmodell där han visar att lärandet sker i fyra kunskapsformer, 
konkret erfarenhet, abstrakt generalisering, utåtriktat konkret handlande och 
inåtvänd reflektion. Är det möjligt att förstå individens/gruppens lärande 
genom Kolbs teori? Vilka förutsättningar i organisationen påverkar kun-
skapsprocesserna gynnsamt?  Är det en bra förutsättning att ha en person 
som stöder organisationen i såväl kunskapsutveckling som implementering?  
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I kapitlet har även presenterats olika teorier för implementering där forskare 
tittat på både ett uppifrån- och ett nerifrånstyrt implementeringsarbete. Un-
der senare år har det framkommit att det kan vara gynnsamt att titta på ett 
tredje alternativ, en syntes av de traditionella synsätten. Hur ser det ut i den-
na studie? På vilket sätt hanterar organisationen implementeringen, och spe-
lar det någon roll hur hög kunskapen är om konventionen för hur effektiv 
implementeringen är? Hur kan personalens samhandlande och nätverksbil-
dande påverka implementeringsprocessen på ett gynnsamt sätt i hela organi-
sationen? Några undersökningar som beskriver implementering av konven-
tionen om barnets rättigheter med utgångspunkt i lärande och kunskapspro-
cesser har jag, som tidigare nämnts, inte funnit varför jag tycker det vore 
intressant om denna studie kunde visa om och i så fall hur kunskap om kon-
ventionen och kunskap om implementering kan korsbefrukta varandra och 
verka för en gynnsam implementering. Om man ska tolka Sannerstedts 
(2001), Vedungs (1998) och BO:s (2001 a) resonemang om symbolpolitik är 
det kanske helt enkelt så att alla politiska beslut inte är till för att genomföras 
vilket kan förklara att många frågor möter motstånd. 

Syftet med detta kapitel är att placera studiens frågor i ett teoretiskt sam-
manhang som tydliggör genom vilka glasögon material har samlats och bli-
vit data samt hur resultaten tolkats och analyserats. Ur teorin framträder ock-
så några begrepp som kommer att vara riktningsgivande för det fortsatta 
arbetet nämligen: assimilation, ackommodation, kunskap grundad i erfaren-
het, lärandet som process, lärandet i system och meningserbjudande för 
lärande och kunskapsutveckling. För implementeringsteorin framträder de 
tre synsätten top-down och bottom-up samt nätverksskapande. Härnäst följer 
en ansats att belysa det historiska sammanhanget genom en beskrivning av 
framväxten av mänskliga rättigheter i allmänhet och barnets rättigheter, in-
ternationellt och nationellt, i synnerhet. 
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4 På skutornas och atlantångarnas tid – 
Rättigheter, ideal och samhällsstruktur i 
ett historiskt perspektiv 

I kapitel 4 presenteras framväxten av barnets rättigheter i allmänhet och 
konventionen i synnerhet. Utvecklingen beskrivs i tre spår som är valda dels 
för att ge en historisk ram kring tre områden vars utveckling spelat roll för 
att en konvention om barnets rättigheter kunde komma till stånd, dels för att 
tydliggöra den röda tråden som visar att det parallellt med utvecklingen av 
mänskliga rättigheter i allmänhet har skett förändringar i barnlagstiftningen 
som medverkat till att lyfta frågan om att ge barn egna rättigheter.  

Inledning 
I kapitel 3 gavs en teoretisk ram kring studiens frågeställning med utgångs-
punkt i konstruktivistisk teori om lärande och olika implementeringsteorier. 
Detta kapitel närmar sig frågan om barnets rättigheter från en historisk vin-
kel och följande avsnitt beskriver utvecklingen av mänskliga rättigheter i 
allmänhet och sådan lagstiftning som kan tolkas som att den bidragit till att 
stärka barnets rättigheter juridiskt. De historiska spåren är valda för att bely-
sa händelser som varit avgörande för utvecklingen av mänskliga rättigheter 
och lagstiftning för barn.   

Det första spåret behandlar mänskliga rättigheter i allmänhet, vilka kan här-
ledas långt tillbaka i tiden, menar Dunér (1995). Bauhn (1990) pekar på det 
viktiga faktum att rättigheter i äldre tider var något som tillföll vissa grupper 
eller personer och att det först är i modern tid som människan, i kraft av att 
vara just människa, har rättigheter. Antalet grupper, individer och ämnesom-
råden som omfattats av rättigheterna har successivt ökat genom historien.  
Mänskliga rättigheter, så som de formuleras i dag utvecklades, enligt Melan-
der (1995), först efter andra världskriget, i och med bildandet av Förenta 
Nationerna (FN). Dunér (1992) talar om en ”ny era för de mänskliga rättig-
heterna” (a.a. sid. 13). Den nya eran kännetecknas bland annat av ett ändrat 
språkbruk, där begreppet human rights ersätter de tidigare begreppen natural 
rights och Rights of Man. Andra kännetecken är, menar Dunér, att mänskliga 
rättigheter inte längre är en stats inre angelägenhet utan att det finns ett 
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gemensamt ansvar mellan FN:s medlemsstater. Dessutom har regelsystemet 
med konventioner och deklarationer ökat i omfång.  

Vem har rätt till rättigheter? 
När Nationernas Förbund (NF) bildades 1920, på initiativ av de stater som 
gick segrande ur första världskriget, var syftet att främja fred och bidra till 
nedrustning, en uppgift som visade sig vara svår för nationerna. Medlemska-
pet i NF byggde på frivillighet och det fanns inga möjligheter att tvinga en 
stat till ingripande i någon annan stats angelägenheter. Det var just denna 
svaghet som bidrog till förbundets stora misslyckande, andra världskrigets 
utbrott. Melander (1995) pekar på nazismens framgångar i Tyskland som ett 
exempel på att stater inte lade sig i en annan stats angelägenheter och han 
säger även att just nazismens härjningar senare bidrog till att världssamfun-
det såg sig tvingade att engagera sig i mänskliga rättigheter. Konflikter mel-
lan stater gick inte att lösa med frivillighet och när FN bildades, 1945, blev 
den viktigaste uppgiften återigen att främja fred mellan folken med tillägget 
att förverkliga mänskliga rättigheter. För att sätta press på staterna fick upp-
giften en framskjuten plats i FN-stadgan som antogs av de femtio medlems-
staterna den 26 juni 1945 (FN, 2005). FN bildades formellt den 24 oktober 
1945 (a.a.) och för att sätta press på medlemsstaterna var det frivilligt att gå 
med men man förband sig att acceptera stadgarna och aktivt arbeta för fred 
och frihet åt folken. Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling 
”den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna”, vilket var ett 
första försök att tillsammans med FN-stadgan ge mänskliga rättigheter uni-
versalitet (Melander, 1995). Begreppen förklaring/deklaration och allmän-
na/universella används synonymt i litteraturen. Problemet med deklarationer 
är att de inte är bindande för de stater som antagit dem, och Melander (1995) 
påpekar att det finns stater som erkänner att de antar deklarationer för att 
sedan inte följa dem om de inte överensstämmer med nationell lagstiftning.  

För att fullborda och stärka rättighetskatalogen och göra rättigheterna folk-
rättsligt förpliktigande började FN arbeta med en konvention som var tänkt 
att innehålla såväl medborgerliga och politiska rättigheter som ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. Arbetet resulterade emellertid i två konven-
tioner och det hängde dels samman med att USA menade att man inte kunde 
ha en helhetssyn på olika rättigheter (Johannessen och Dunér, 1995;        
Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter, 1999), dels med 
att man nu ville ha ett övervakningssystem som bevakade att rättigheterna 
respekterades och att ett sådant inte skulle fungera för de ekonomiska, socia-
la och kulturella rättigheterna (Melander, 1995). Konventionen om de med-
borgerliga och politiska rättigheterna (IKMPR) (1966) och Konventionen 
om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (IKESKR) (1966) 
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bildar tillsammans med den allmänna förklaringen: den internationella rät-
tighetskoden, ”de mänskliga rättigheternas grundlag” (Dunér, 1992, sid. 26) 
eller ”Bill of Human Rights” (Dunér, 1995, sid. 9). Även här skiljer sig vo-
kabulären åt mellan olika författare. Formuleringarna i dokumenten bygger 
på varandra och kan härledas från FN-stadgan.  

Det är intressant att konstatera att den allmänna förklaringen från 1948 har 
hög status i rättighetssammanhang trots att den inte är av bindande karaktär. 
Melander (1995) menar att förklaringen påverkat uppbyggnaden av den all-
männa folkrätten och att många stater även införlivat den med nationell rätt. 
Under senare år har flera gruppers rättigheter stärkts genom FN-
konventioner, däribland kvinnor (1979 års konvention om avskaffande av 
alla former av diskriminering av kvinnor), barn (1989 års konvention om 
barnets rättigheter) och funktionshindrade (2007 års konvention om funk-
tionshindrade personers rättigheter). Den internationella rättighetskoden har 
haft stor betydelse vid framtagandet av barnets rättigheter där många formu-
leringar är hämtade direkt från andra rättighetsdokument. Enligt Dunér 
(1992) är det en allmän uppfattning att det mesta i rättighetsväg nu är gjort 
och han frågar sig om det kan göras så mycket mer. Den officiella beskriv-
ningen av FN:s arbete med de mänskliga rättigheterna idag ligger, enligt 
Dunér, på två plan, dels att ”befrämja respekten för de mänskliga rättigheter-
na”, dels att ”försöka stävja övertramp genom tillsyn” (a.a. sid. 101). Men, 
säger Dunér (a.a.) samtidigt, av allt det FN gör i utbildningsväg och kampan-
jer för arbetet med mänskliga rättigheter är det trots allt illa beställt med 
befrämjandet av respekten för och övervakningen av de mänskliga rättighe-
terna. Mot bakgrund av mänskliga rättigheter i allmänhet kommer nästa 
stycke att ge en kort inblick i historien som successivt satt barnen på agen-
dan för att stärka dem juridiskt som individer och som grupp. 

Hur fick barnet rätt till rättigheter? 
Alaimo (2002) har funnit att det redan under franska revolutionen fanns idé-
er som syftade till att förändra barnets ställning i den patriarkala familjen. 
Några centrala frågor var att utjämna skillnaderna mellan legitima och illegi-
tima barn, ta bort förstfödslorätten och införa liberala skilsmässolagar. Ty-
värr, konstaterar Alaimo också, fanns ingen grogrund för idéerna och när 
artonhundratalet stundade var det åter den patriarkala familjens värderingar 
som överlevde. När det gäller just barnets rättigheter är det många som, en-
ligt Alaimo, anser att det är en modern företeelse ”whose time has come” 
(a.a. sid. 1). Själv menar Alaimo att barnets rättigheter har en lång historia 
som genom tiderna varit förknippat med den syn på barn och barndom som 
varit rådande och hon påpekar att det som tillkommit med konventionen om 
barnets rättigheter är rätten för barnet att få säga sin mening i frågor som rör 
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det (artikel 12). Dagens syn på barn som aktörer med egna rättigheter är, 
menar författaren (a.a.), en ideologisk skillnad mot reformationens syndiga, 
upplysningstidens förnuftiga och 1800-talets formbara barn. Enligt         
Verhellen (1997) fanns det ingen social medvetenhet om barn förrän under 
sen medeltid och det var först under upplysningstiden som barn gradvis kom 
att ses som en kategori med egna karakteristika. Under upplysningstiden 
uppmärksammades även det enskilda barnets utveckling och det tolkar   
Alaimo (2002) som en milstolpe för nittonhundratalets begreppsutveckling 
rörande rättigheter för barn.  

Här finns likheter med konventionen om barnets rättigheter, som också tar 
sikte på det enskilda barnet och betonar barnets rätt till liv, överlevnad och 
utveckling (artikel 6). Alaimo (a.a.) har funnit att rättigheter av skyddskarak-
tär (protection) är de rättigheter som går längst tillbaka i historien, sedan 
följer rättigheter av omsorgskaraktär (provision) under sent artonhundratal 
och som en följd av mänskliga rättighetsrörelsen kommer rätten till delta-
gande och inflytande (participation) (för en diskussion om begreppen inom 
parentes se Verhellen, 1997). Som exempel på åtgärder och riktigt tidig lag-
stiftning för barn tar Alaimo (a.a.) Martin Luther. Redan 1530 föreslog   
Martin Luther obligatorisk skolgång för barn. Luther menade att barn inte 
bara hörde till sina föräldrar utan även till Gud och samhället och för att 
upprätthålla social ordning och allmänt förtroende borde barn få utbildning       
(Alaimo, a.a.). Ytterligare ett exempel är när den franska staten, 1556, går in 
och utfärdar dödsstraff för barnamord (a.a.). Detta ledde i sin tur till ett stort 
antal föräldralösa barn vilket medförde att staten var tvungen att gå in med 
samhällsstöd till dessa barn. Även hög dödlighet bland vuxna spelade en stor 
roll för barnen eftersom det väckte frågor om vårdnad och arv, inte minst när 
fäderna dog. Såväl i Europa som i Nordamerika utvecklades under 1500-talet 
stöd för föräldralösa barns egendom och för föräldralösa barn utan egendom 
utvecklades lagar som säkrade deras liv i andra familjer (Alaimo, 2002).  

Barnet på rättighetsarenan – ett verk av eldsjälar 
Det andra spåret beskriver tre frontfigurer som var för sig, men till viss del 
inspirerade av varandra, varit centrala för den utveckling av barnets rättighe-
ter i Europa under 1900-talet som ledde fram till konventionen om barnets 
rättigheter. Den litteratur som använts för att belysa dessa personer är, förut-
om Keys egna skrifter, Stafseng som läst Barnets århundrade och kommen-
terat innehållet. Keys ursprungliga text presenteras i boken tillsammans med 
Stafsengs kommentarer. Referensen till denna litteratur är: Key/Stafseng, 
1900/1996. Förutom Korczaks egna texter refereras till en antologi med Ma-
thiasson (2004 a) som redaktör och till Hartman (2001). Som källa till Jebb 
har använts Fuller (1934). Det har inte framkommit att Jebb skrivit några 
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egna texter förutom Genèvedeklarationen från 1924 (se bilaga 1.1). Frontfi-
gurerna är, som framgått: Ellen Key (1849-1926), läraren och tänkaren som 
genom sina skrifter (främst Barnets århundrade, 1900) och tal starkt påver-
kade eftervärldens syn på barn, barndom och fostran (Key/Stafseng, 
1900/1996), Eglantyne Jebb (1876-1928), läraren och initiativtagaren till 
Rädda Barnen som skrev fram Genèvedeklarationen om barnets rättigheter 
(Fuller, 1951) samt Janusz Korczak (1878-1942), läkaren och pedagogen 
som förverkligade sina idéer om barnets rättigheter på två barnhem i Wars-
zawa (Mathiasson, 2004 b). Key och Jebb var starkt inspirerade av sina fäder 
som de följde i olika sociala sammanhang (Key/Stafseng, 1900/1996, Fuller, 
1951) medan Korczak, enligt Mathiasson (2004 b), var inspirerad av sin 
mormor, som enligt honom själv, var den enda som trodde på honom. Ingen 
av de tre gifte sig eller skaffade egna barn. Valet av dessa personer är mitt 
eget och hänger samman med att jag länge fascinerats av deras hållningar i 
frågor som rör barnets rättigheter. Valet kan sammanfattas så här: 
 

 Ett gemensamt drag var att se barnet som aktör med individuella rättighe-
ter.  

 De formulerade rättigheter för barnet som fått konsekvenser på den interna-
tionella arenan och som därigenom påverkat eftervärldens syn på barn.  

 De hävdade barnets rättigheter i förhållande till vuxna och samhället samt 
var föregångare som pedagoger med ett starkt socialt patos. 

Veerman (1992) beskriver också dessa personer som pionjärer inom barnrät-
tens område. Han motiverar tyvärr inte sina val men vid en tolkning av det 
han säger så framhåller han vissa aspekter för var och en. Veerman menar att 
Keys särskilda merit var att hävda barnets rätt att välja sina föräldrar innan 
familjeplanering ens var en rättighet för föräldrarna. Jebb satte, enligt     
Veerman, universaliteten högt och stred för att alla barn, oavsett ras, kön och 
nationalitet skulle ha samma rättigheter. Korczak, slutligen, beskrivs, av 
Veerman, som en person som arbetade för barnets hälsa och dess demokra-
tiska rättigheter som ingen annan i historien tidigare gjort. Oavsett bevekel-
segrund är det lätt att tolka deras arbete som starkt bidragande till att kon-
ventionen om barnets rättigheter kom till. Nedan presenteras de tre eldsjälar-
na och huvuddragen i deras synsätt.  

Ellen Key  
Barnets rätt att välja sina föräldrar 
Ellen Key proklamerade 1900-talet till Barnets århundrade och det blev 
också titeln på hennes mest berömda verk (Key/Stafseng, 1900/1996). Key, 
som tidigt hade övergett kristendomen på grund av att hon tyckte att kyrkan 
var livsfientlig, engagerade sig i stället i samhällsdebatten där hon bland 
annat skrev om kvinnofrågor. Genom kvinnosaksdebatten kom hon i konflikt 
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med sina borgerliga väninnor när hon hävdade att deras frigörelseidé byggde 
på att andra kvinnor tjänade dem (a.a.). Stafseng skriver i sina kommentarer 
att Key befann sig i en tid då tradition och konvention var viktiga element i 
samhället men att hon trots detta kunde se möjligheten i den ”moderna indi-
vidualitetens karaktär” (a.a. sid. 17) som hon menade skulle framträda ge-
nom barn, unga och kvinnor. Individualiteten är också något som enligt  
Stafseng (a.a.) går igen i Barnets århundrade. Key, som ansåg att barnets 
rättigheter går via kvinnors rättigheter, skrev ett särskilt kapitel i ”Barnets 
århundrade” som hon kallade: ”Kvinnans rösträtt och barnens rätt” (Key, 
1927). I kapitlet anför hon en rad argument för kvinnlig rösträtt och hävdar 
bland annat att eftersom samhället behöver kvinnorna så bör även de ha röst-
rätt. 

Stafseng (Key/ Stafseng, 1900/1996) menar att Key såg barn- och ungdoms-
tiden i ett maktperspektiv där den dåvarande lagstiftningen för barn och fa-
milj motverkade barnets rätt att vara barn och som exempel på detta nämns 
barnarbete. Key (1927) bekymrade sig såväl om det ofödda barnet som det 
barn som föddes i en familj där föräldrarna inte älskade varandra och hon var 
av den uppfattningen att det var bättre för barnet om kvinnan skilde sig och 
fostrade barnet på egen hand än stannade i ett olyckligt äktenskap            
(a.a. sid. 28) något som måste ha varit ett för tiden mycket radikalt sätt att se 
på kvinnans roll som fostrare, hustru och medborgare. Enligt Stafseng 
(Key/Stafseng, 1900/1996) var Key kritisk till skolan och han menar att hon 
såg den som ”fördummande” (a.a. sid. 20). Det centrala menade Key var att  

stärka barns subjektiva och rättsliga individualitet för att göra det möjligt för 
barnet att vinna ’kampen om kunskaperna’ (a.a. sid. 20).  

Genom detta sätt att tänka förde Key in barnet i det samhälleliga perspekti-
vet där individens självutveckling var ett viktigt element. Stafseng           
(a.a. sid. 19) för i detta sammanhang in begrepp som medborgarskap       
(citizenship) och sociala relationer. Veerman (1992) menar att Key, genom 
sitt sätt att resonera, initierade en ny pedagogisk rörelse som formulerade 
rättigheter som: ”rätten till bästa möjliga utveckling, rätten att fråga och rät-
ten till respekt” (a.a. sid. 83) (Jfr. konventionens grundtanke och artikel 6 
och 12). Key läste Rousseau och Locke och tog intryck av båda. I Lockes 
texter fick hon belägg för sina idéer om aga (Key/Stafseng, 1900/1996), 
däremot bekymrade hon sig över Rousseaus syn på kvinnan eftersom han 
ansåg att kvinnor borde få en annan fostran än män (a.a.). Key formulerade, 
precis som Jebb och Korczak, rättigheter för barn vilket hon kallade Barna-
Balken (Key, 1910) och man får förmoda att hon menar även flickor när hon 
talar om alla barn: 
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1. Alla barns rätt till sunda, för sitt kall fostrade, föräldrar.   
Alla barns rätt till skydd för såväl själ som kropp mot slag och slit, 
mot svält och smuts. 

2. Alla barns rätt till en, under hela uppväxttiden fortgående, kroppslig 
och andlig utveckling genom full delaktighet i en allsidig hälso- och 
sjukvård, en examenfri natur- och kulturtillägnelse, en anlagsmäs-
sig- ej ståndsmässig- yrkesutbildning. 

  
3. Alla barns rätt till arvlöshet, med andra ord deras hänvisande till den 

lyckoskapande nödvändigheten att helt bruka sina fullt utvecklade 
krafter (Key, 1910). 

 
Key bekymrade sig, som sagt, även för det ofödda barnet och redan i Barnets 
århundrade (Key, 1927) hävdade Key att det var barnets rättighet att välja 
sina föräldrar och att inte behöva födas in i en olycklig relation. Hon ansåg 
också att det var varje kvinnas skyldighet att sätta sig in i både grundläggan-
de hälso- och sjukvård och psykologins allmänna principer för att det skulle 
gagna barnen (a.a.). Men det ofödda eller det lilla barnet har inte möjlighet 
att välja föräldrar, så vad menade Key? Enligt Veerman (1992) menade Key 
att en man och en kvinna som stod i beredskap att skapa en förening som 
kunde resultera i ett barn noggrant skulle fundera över om deras egna förut-
sättningar var de optimala för barnet. Veerman konstaterade också att  

in a time when family planning was not even considered to be a right of the 
parents, she already formulated this right as belonging to the child        
(Veerman, 1992, sid. 79). 

Andra frågor som lyftes av Key (1927) var bostadsbristen, att barn lämnades 
åt sitt öde när modern arbetade, vård av barn utanför familjen, barnarbete, 
aga samt rätten till en god utbildning. Detta var frågor som senare kom att 
diskuteras av bland andra makarna Myrdal och även regleras genom lagstift-
ning. Mot den här bakgrunden är det inte konstigt att tolka Key som en 
mycket radikal socialpedagog (Jfr. även konventionens artiklar 18.3, 20.3, 
32, 19 och 28). Enligt Stafseng (Key/Stafseng, 1900/1996) hade Key stor 
tilltro till att barn och unga kunde socialisera sig själva. När pedagogiken 
eller övermakten inte stod i vägen såg hon socialiseringen som ”barnens och 
ungdomens ’eget projekt’ ” (a.a. sid. 21). Ett exempel på hur barn kan fostra 
sig själva utan att vuxna kränker dem beskriver Key (1927) när hon berättar 
om en så kallad Ungdomsrepublik, där kriminellt belastade ungdomar arbe-
tade på en lantegendom under ledning av en amerikan, W. George. Arbetet i 
republiken skedde enligt självstyrelseprincipen och ungdomarna ordnade sitt 
eget liv efter det verkliga samhället och deras lagar stiftades av kongressen, 
ett forum valt av övriga medlemmar i republiken och som även bestämde 
straffen i de fall lagarna överträddes. Key ansåg detta system överlägset de 
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svenska uppfostringsanstalterna som fick barnen att känna sig mindre värda 
(Key, 1927) (Jfr. Korczaks barnrepubliker nedan). 

Eglantyne Jebb 
Barn i alla länder 
Eglantyne Jebb hade ett stort socialt engagemang redan innan hon började 
sin korta karriär som lärare och det är snarare för detta som eftervärlden 
minns henne än för hennes lärargärning (Rädda Barnen, 1994). Jebb arbeta-
de dels för att barn inte skulle svälta och frysa ihjäl, dels genom att skapa 
opinion för frågor som rörde barns utsatta situation (a.a.). Genom engage-
manget i organisationen ”Fight the Famine” (som hon själv tillsammans med 
systern tagit initiativ till) reste Jebb och hennes syster, Dorothy Buxton, 
världen runt och talade om att även fienden hade rätt till humanitär hjälp 
(Fuller, 1951). Detta väckte förstås ilska hos många och risken att bli arreste-
rad var överhängande (Rädda Barnen, 1994). Jebb arresterades också en 
gång för att hon visat ”oanständiga foton” (a.a. sid. 4), bilder på österrikiska 
barn som var svältande och döende. Eglantyne Jebb var initiativtagare även 
när ”Save the Children” bildades i England, 1919 (Rädda Barnen, a.a.). Med 
tio pund som grundplåt startade hon, tillsammans med sin syster, en organi-
sation som bara några år efter första världskriget hade samlat in 70 miljoner 
pund till barn i nöd (Rädda Barnen, a.a.). Det fanns bara ett perspektiv, en 
sida för Jebb, nämligen barnens och det var hennes övertygelse att barnen 
skulle räddas oavsett vilket land de kom från eller vilken tro de hade. Hon 
hade en idé om mänsklighetens enande och Fuller (1951) menade att det var 
just denna övertygelse som inspirerade henne att skriva det som senare skul-
le bli Genèvedeklarationen (se nedan).  

Hennes tankar formades ursprungligen som ett ”Children´s Charter for Great 
Britain” (Fuller, 1951, sid. 71). Efter hand kom allt fler länder att ta fram 
förslag till egna Charter men eftersom Jebbs vision var att förena, drog hon 
slutsatsen att det vore mer verksamt med ett gemensamt dokument. Fuller 
(1951) beskriver hur Jebb drog sig tillbaka för att fundera över hur hon skul-
le hantera situationen med alla Charter och resultatet blev Genèvedeklaratio-
nen som först publicerades 1923 och då bildade förord till de olika ländernas 
Charter. Bartley (1998) skriver i sin avhandling att, förutom Jebb, var den 
svenske generalkonsuln i Genève, Carl Johan de Geer, med och skrev utkas-
tet till deklarationen. Även Korczak (se nedan) ska ha varit vägledande    
(Ek, 1994). När NF hade sitt femte sammanträde den 26 september 1924 i   
Genève, beslutade den femte kommissionen som handhade frågor om barns 
välfärd att anta förordet som en egen deklaration. Initiativet kom från Chiles 
delegat. Nationernas Förbunds deklaration från 1924 kom alltså att kallas 
Genèvedeklarationen (se bilaga 1.1). Fuller (1951) menar att antagandet av 
deklarationen är Jebbs största triumf. 
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Janusz Korczak 
Barnets rätt till respekt 
Janusz Korczaks riktiga namn var Henryk Goldszmit (Mathiasson, 2004 b) 
och, precis som Veerman (1992) framhåller, är det många som minns honom 
just därför att han ägnade hela sitt liv åt barnen. Korczak såg, som Jebb, 
barnens utsatthet efter första världskriget och det var de övergivna och för-
äldralösa barnen han ville ge en framtid genom sin läkargärning och sin hu-
manistiska pedagogik som innebar att sätta människan/barnet i fokus och ge 
det egna rättigheter (Hartman, 2004 a; Mathiasson, 2004 b). Utgångspunkten 
för Korczak (1929/1988) var, att eftersom barn var människor så har de lika 
stort värde som vuxna. Korczak var starkt förankrad i det vardagliga arbetet 
tillsammans med barnen och hans pedagogik präglades av stor ödmjukhet 
inför barnen. Han utvecklade ett system med sociala kontrakt mellan barn 
och vuxna (Fischbein, 2004) där principen var att alla hade samma rättighe-
ter och skyldigheter och förutsattes samarbeta. En av de viktigaste pedago-
giska metoderna i Korczaks barnrepubliker var den så kallade ”Kamratdom-
stolen” (Mathiasson, 2004 b, sid. 18) där barnen tvingades fundera över eg-
nas och andras rättigheter och skyldigheter. Syftet var att lära barnen att lösa 
konflikter utan att ta till knytnävarna. Korczak själv menade, enligt      
Fischbein (2004), att domstolen var ett sätt, även för de svagare barnen, att 
hävda sina rättigheter. Fischbein (a.a.) beskriver också att barnen hade olika 
grader av medborgarskap och att de efter en provperiod kunde ansöka om 
fullt medborgarskap. Enligt Wroblewski (2004) såg Korczak själv kamrat-
domstolen som början till en allmän deklaration för barnets rättigheter.   
Veerman (1992) påminner om att Korczak inte var den ende pedagogen som 
experimenterade med olika socialpedagogiska metoder och han nämner 
bland andra samma exempel, W George, som Ellen Key beskriver i Barnets 
århundrade (1927) (se ovan). Det fanns även exempel på närmare håll,    
Medem Sanatorium nära Warszawa, men mellan dessa institutioner fanns 
ingen kontakt. Som ett komplement till Genèvedeklarationen (Hartman, 
2001) efterlyste Korczak tidigt en Magna Charta Liberatis i tre punkter med 
grundläggande rättigheter: 
 

1 Barnets rätt till sin död. 
2 Barnets rätt till den dag som idag är. 
3 Barnets rätt att vara den han eller hon är. (Mathiasson, 2001 b, sid. 19) 

Med dessa punkter tydliggjorde Korczak sina synpunkter på förhållningssätt 
som vuxna ofta har till barn. Han menade att vuxna ofta överbeskyddar barn 
genom att till exempel överdriva barnens hygien (Hartman, 2001). Dessutom 
ansåg Korczak att vuxna ofta stressar barn istället för att låta dem prestera 
efter sina individuella förutsättningar. Hartman (2004 b) menar att Korczaks 
arbete för barnets rättigheter hade sin utgångspunkt i demokrati och det går 
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att dra paralleller till konventionens grundläggande tanke om att barnets 
åsikter ska respekteras. Korczak (1929/1988) hävdade även barnets rätt till 
respekt för sig själv som individ, dess okunnighet, misslyckanden och 
strävanden efter kunskap. Genom att fråga sig hur barnet skulle klara av 
morgondagen om det inte fick lära sig att ta ansvar den dag som i dag är, 
pekade Korczak (a.a.) på barnets rätt att leva i nuet och inte bara sträva efter 
det som ska komma i morgon. Det är omvittnat att Korczak tog intryck av 
Ellen Keys idéer (Hartman och Hartman, 1988; Mathiasson, 2004 b) men de 
träffades aldrig och enligt Hartman skrev Korczak en kommentar till       
Genèvedeklarationen om att 
  

barnens främsta och oantastliga rättighet är rätten att uttrycka sina tankar, att 
aktivt delta i bedömningar och domslut som gäller dem själva. När vi mognar 
till att känna respekt och förtroende för barnen, när de fått förtroende för oss 
vuxna och själva framför vad de tycker om sina egna rättigheter – då kommer 
antalet problem att minska och misstagen bli färre (Hartman, 2004 b,         
sid. 138). 

Barnrätten börjar gro… 
Tiden efter första världskriget kom att bli en vattendelare för ett mer konkret 
och systematiskt barnrättsarbete. När deklarationen om barnets rättigheter 
antogs av NF 1924, hade den även antagits av den Internationella Rädda 
Barnenunionens generalförsamling, 1923 (Fuller, 1951; Rädda Barnen, 
1994). Genèvedeklarationen innehöll en inledning och fem principer som i 
stort behandlade barnets rätt till skydd och omsorg och pekade på vuxnas 
skyldigheter mot barn. För första gången kom barnets rättigheter in som 
”mjuk lag” i allmän internationell lagstiftning (Rädda Barnen, 1994). Barnet 
var skyddat som individ med egna rättigheter men var beroende av vuxna 
som kunde leva upp till rättigheterna (Verhellen, 1997). Ingen av de fem 
punkterna behandlade barnets rätt till inflytande och deltagande, barn skulle 
skyddas och det fanns heller ingen åldersdefinition på begreppet barn. Som 
deklaration var dokumentet en viljeyttring mellan de stater som skrivit under 
och det saknades både kontrollfunktioner och sanktionsmöjligheter. 1946 
upplöstes den internationella Rädda Barnenunionen men ombildades samma 
år till Internationella Barnskyddsunionen (International Union for Child 
Welfare, IUCW) (Rädda Barnen, 1994). En av de tidiga uppgifterna för uni-
onen kom att resultera i några förtydliganden och ytterligare två punkter i 
Genèvedeklarationen (a.a.), som nu bytte namn till 1948 Declaration of the 
Rights of the Child (se bilaga 1.2). 

Ytterligare en viktig uppgift för IUCW var att påverka det nybildade FN att 
anta det nya dokumentet som en FN-deklaration (Rädda Barnen, 1994). FN:s 
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ekonomiska och sociala råd (ECOSOC), som hade arbetet med mänskliga 
rättigheter inom sitt område, kontaktade FN:s medlemsstater och ett antal 
frivilligorganisationer och fick klartecken för att påbörja en diskussion om 
att anta dokumentet (Verhellen, 1997). Genom att omarbeta innehållet och 
utöka antalet artiklar uppstod nya möjligheter att ändra attityderna till barn 
(a.a.). 1950 presenterades det första utkastet men det skulle dröja ända till 
1957 innan arbetet med deklarationen påbörjades. Fördröjningen berodde på 
att FN under samma period arbetade med utkasten till de två dokument som 
senare blev IKMPR och IKESKR (se ovan i detta kapitel) (Verhellen, 1997). 
Den 20 november 1959 antogs slutligen 1959 United Nations Declaration of 
the Rights of the Child (FN:s deklaration om barnets rättigheter) av FN:s 78 
medlemsstater. Deklarationen hade då utökats och innehöll en inledning och 
totalt 10 principer (se bilaga 1.3). 

Enligt Verhellen (1997) är det nu möjligt att se en antydan till en förändrad 
syn på barn. Dels är språkbruket mer juridiskt, dels går betoningen från 
skydd och välfärd mot skydd av rättigheterna som sådana. Även om barnet 
nu betraktas som ett juridiskt subjekt är det långt kvar till formuleringar som 
väger in barnets egen förmåga, menar Verhellen. Inte heller här är barnet 
åldersdefinierat och det ses fortfarande som objekt och därmed som föremål 
för åtgärder, däremot har principen om barnets bästa förts in (principerna 2, 
7). Eftersom detta också är en deklaration saknas både sanktionsmöjligheter 
och kontrollfunktioner men Verhellen menar ändå att deklarationen, på 
grund av den stora anslutningen, fick en större moralisk auktoritet än andra 
mjuka lagar. I deklarationen framhålls på några ställen statens ansvar för 
barnets välfärd, men endast om familjen inte har förmåga, ansvaret vilar i 
första hand på föräldrarna (principerna 6 och 7). Dessutom räknas barnet 
som en egen individ med rätt till ett eget namn från födelsen (principen 3). 
Bartley (1998) menar att barnets ställning stärktes i och med denna deklara-
tion, men hon konstaterar samtidigt att det skulle dröja ytterligare trettio år 
innan barnet gavs rätten att vara aktör. 

… och slå rot 
Under förberedelserna för det internationella barnaåret föreslog den polske 
professorn Adam Lopatka den 13 februari 1978 (Bartley, 1998) att världs-
samfundet i samband med detta skulle göra deklarationen till en bindande 
konvention. Kommissionen för de mänskliga rättigheterna bestämde sig för 
att rådfråga ett antal medlemsstater, kompetenta organ och NGO:s. 28 med-
lemsstater svarade och av de kompetenta organen svarade: International 
Labour Organisation (ILO), International Monetary Fund (IMF), United 
Nations Economic, Social, Cultural organisation (UNESCO), World Health 
Organisation (WHO). Även 15 frivilligorganisationer svarade, förvånansvärt 
nog inte UNICEF. Det hela slutade med att kommissionen tillsatte en arbets-
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grupp den 27 december 1978 (Verhellen, 1997). Det var långt ifrån självklart 
att det skulle bli en särskild konvention för barnets rättigheter och enligt         
Hammarberg (1994) fanns det dels synpunkter på att de rättigheter som re-
dan fanns även gällde barn, dels att det inte var bra att särbehandla barn. 
1979 genomfördes det Internationella barnaåret och det fanns förhoppning-
ar om att arbetsgruppen skulle kunna presentera ett förslag på text under det 
året, men det skulle visa sig vara en för stor uppgift (Verhellen, 1997). Att 
det var just Polen som kom med förslaget, menar Hartman (2004 b), kan 
vara ett utslag av att det då kommunistiska Polen ville bryta sin politiska 
isolering. Å ena sidan, tror Hartman (a.a.) att Korczaks inflytande på barn-
rättsarbetet i Polen ledde fram till initiativet. Bartley (1998) å andra sidan 
menar dels att Polens initiativ emanerade ur en ansvarskänsla för de barn 
som var offer för andra världskriget, dels att det var ett rent politiskt initiativ 
där den kommunistiska regimen ville svara mot västs positiva attityder till 
mänskliga rättigheter. Lopatka (1999) själv förklarar initiativet med att det 
fanns en tradition och en känslighet i det polska samhället att verka för utsat-
ta barn, särskilt dem som kommit att bli offer i de två världskrigen, men han 
säger också att den polska regeringen ville göra det nya begreppet barndom 
känt i världen. Dessutom visades att mänskliga rättigheter inte var en fråga 
som ägdes av stater i väst.  

Arbetsgruppen sammanträdde varje år och efter tio år fanns en text att pre-
sentera för kommissionen (Hammarberg, 1994) som godkände densamma. 
Förslaget gick vidare till ECOSOC och den 20 november 1989 antogs kon-
ventionen av en enig generalförsamling. Konventionen trädde i kraft den 2 
september 1990 och inom ett år hade den ratificerats av en majoritet av värl-
dens länder. Ingen annan konvention har så snabbt anslutits av så många 
länder (Hammarberg, 1995; Verhellen, 1997; Utrikesdepartementet [UD], 
2006). Själva idén med konventionen var att barn skulle få sina grundläg-
gande behov tillgodosedda, rätt till skydd mot diskriminering och övergrepp 
och en rätt att säga sin mening, med andra ord: barn ska respekteras    
(Hammarberg, 1994; UD, 2006).  

Både Hammarberg (1994, 1995) och Verhellen (1997) menar att barns spe-
ciella behov var grund för en konvention. Visserligen, menar Hammarberg 
(1994), fanns barn på olika sätt representerade i andra FN-dokument om 
mänskliga rättigheter men barns speciella behov gjorde att det var otillräck-
ligt och dessutom hade synen på barnets rättigheter förändrats sedan 1959. 
Verhellen (1997) beskriver också att det fanns en rörelse mot att se barn som 
fullvärdiga medlemmar av samhället och dessutom introducerades frågan om 
mänskliga rättigheter för barn utifrån det faktum att ”Children are human 
beings, therefore they are entitled to all human rights” (a.a. sid. 63). 
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Barnets rättigheter i ”den svenska modellen” 
Föregående avsnitt beskrev framväxten av de deklarationer som var före-
gångare till konventionen och förarbetet till själva konventionen. I det tredje 
spåret fokuseras barnets villkor i den svenska kontexten där bland annat 
samhällets organisation i den svenska modellen bidragit till möjligheten för 
barnets rättigheter att få genomslag nationellt. De institutioner som valts för 
att belysa samhällets syn på barn är barnhälsovården, som väsentligen för-
bättrats under 1900-talet, och omsorgen och pedagogiken inom förskolan 
som också genomgått stora förändringar under samma tid.  

Som tidigare konstaterats har det funnits olika vägar att arbeta för barnets 
rättigheter, ofta har det varit starka individer och eldsjälar som engagerat sig, 
men vilka förutsättningar krävs för att kunna säga att en samhällsstruktur har 
gynnat framväxten av rättigheter för vissa grupper? Wennemo (1996) pekar 
på några viktiga förutsättningar i den svenska familjepolitiken som varit 
avgörande för att öka jämställdheten och ge barn bra uppväxtvillkor, något 
som länge varit familjepolitikens mål. Förutsättningarna Wennemo (a.a.) 
syftar på är de förändringar i lagstiftning som gjordes för barn till ogifta 
mödrar under 1910-talet där man ville stärka faderns ekonomiska ansvar för 
barnet, de sociala reformer som genomfördes under 1930-talet där man foku-
serade befolkningsfrågan samt 1970-talets jämställdhetspolitik, reformer 
som alla kan relateras till begrepp som folkhemmet och den svenska model-
len. Dessutom pekar Wennemo (1996) på Sveriges prioritering att ha en 
generell välfärdspolitik och lagstiftning med preciserade krav på föräldrarnas 
ansvar som bidragande faktorer. de Vylder (1997) refererar till samma förut-
sättningar men nämner även den viktiga ”Familjepolitiska kommittén” från 
1965, som genererade i en rad förslag som genomfördes under 70-talet.  

Begreppet den svenska modellen syftar på något som kan uppfattas som ty-
piskt svenskt men saknar enligt Thullberg och Östberg (1994) en klar veten-
skaplig definition. Enligt författarna innehåller begreppet tre viktiga be-
ståndsdelar (a.a. sid. 5). Den första är Folkhemmet, ett samlingsbegrepp för 
den svenska välfärden, och det är främst denna aspekt av den svenska mo-
dellen som belyses i detta avsnitt. Den andra är Saltsjöbadsandan, som kom 
att bli ett resultat av Saltsjöbadsavtalet 1938, där LO och SAF förhandlade 
fram ett avtal som blev grunden för en tid av samförstånd, samarbete och 
arbetsfred på arbetsmarknaden (Åmark, 1994). Den tredje, Harpsundsdemo-
krati, var informella förhandlingar mellan regeringen och bland andra när-
ingslivets organisationer där strävan var att undvika politiska strider genom 
att på ett tidigt stadium i den politiska processen låta olika samhällsintressen 
komma till tals (Thullberg och Östberg, 1994). 1930-talet sägs spela en stor 
roll för den svenska modellens uppkomst och blomstringstiden var        
1950- och 60-talen (a.a. sid. 6). Gustavsson (1994) kallar det som inträffade 
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efter depressionen på 30-talet för en ”social revolution” (a.a. sid. 143) och 
han menar att reformerna kom att spela störst roll för barn och gamla. 

Den svenska modellens delar relaterar till varandra, menar jag, på ett högst 
påtagligt sätt, där inte bara sociala reformer utan även arbetsmarknaden spe-
lar en avgörande roll för barnens livsvillkor. Såväl idag som i början av förra 
seklet, påverkar arbetsmarknaden hur familjen bor, lever och försörjer sina 
barn. Under slutet av 1800-talet när industrialiseringen slog igenom flyttade 
många familjer med sina barn från den, som många ansåg, trygga miljön på 
landet till en stadsbosättning som inte ansågs vara lämplig för barn       
(Myrdal, 1935). Det kunde snart konstateras att spädbarnsdödligheten var 
högre och amningsfrekvensen lägre bland mödrarna i städerna (Holmdahl, 
2000; Stenhammar, 2001) något som många ansåg relaterat till såväl felnär-
ing som bristande hygien och mödrarnas arbetssituation (när kvinnor arbeta-
de utanför hemmet hade de ingenstans att göra av barnen) (Stenhammar, 
2001). Särskilt gällde detta de utomäktenskapliga barnen där femtio procent 
dog före tre års ålder (a.a.). Sverige (Stockholm) fick sitt första barnsjukhus 
1854, Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn, men enligt    
Holmdahl (2000) tog de inte emot barn under två år. Holmdahl tolkar detta 
som att eftersom dödligheten var som störst under barnets första levnadsmå-
nader kanske föräldrarna inte vände sig till en läkare när det lilla barnet in-
sjuknade. Dessa stadsbarns utsatta situation resulterade i att barnläkaren 
Gustav Moritz Blumenthal grundade Nordens första Mjölkdroppe 1901 i 
Stockholm (Stenhammar, 2001), ett ställe där fattiga späda barn kunde få 
mjölk i olika koncentrationer under det första levnadsåret (a.a.). Blumenthal 
beskrev syftet med Mjölkdroppen som att  

genom relativt små ekonomiska uppoffringar kan vi skydda dessa och skaffa 
dem en god vård och skötsel samt god förplägning, och på det viset öka deras 
motståndkraft, och sålunda åt samhället bevara ett kapital i lefvande kraft, af 
hvilket åtminstone vårt fosterland har så stort behof (Stenhammar, 2001, sid. 
39). 

Stenhammar (a.a.) noterade att barnet betraktades både som subjekt och ob-
jekt vilket visades genom att såväl det enskilda barnets behov av att vara 
friskt och få omvårdnad som samhällets behov av friska medborgare formu-
lerades. Mjölkdroppen var en frivillig förebyggande barnhälsovård som kom 
att bli föregångare till barnavårdscentralerna, det som idag kallas barnhälso-
vård. Som Wennemo (1996) varit inne på skedde en förändring i lagstiftning 
vad gällde barn under tidigt 1900-tal. Viktiga exempel är de första barnla-
garna som kom 1902 vilka fastställde barnets rätt till samhällelig vård, skydd 
och fostran. Omflyttningen av fosterbarn var stor i början av 1900-talet och 
samhället ville styra upp fosterhemsvården. Det fanns emellertid inte något 
rättsligt förhållande mellan barnet och fosterhemmet vilket gjorde att staten 
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1917 antog en adoptionslag (SOU 2001:10). Andra exempel på lagar som 
främjar och stärker barnets position är att moderns rätt att vara okänd upp-
hävdes från 1917 (Holmdahl, 2000), vilket kan tyckas lite märkligt med tan-
ke på att barnet fick arvsrätt från modern redan 1905 (a.a.). Genom den nya 
lagen om samhällets barnavård 1924 tillkom en ny myndighet, barnavårds-
nämnden, dit man förde ansvaret för alla barn med behov av särskilt stöd 
(Holmdahl, 2000). 

Barnafödandet i Sverige fortsatte emellertid att sjunka och Myrdal (1935), 
som var orolig över detta, skrev: ”när barnen inte passa in i städerna, så är 
den rätta vägen icke att avskaffa barnen utan att förändra städerna”          
(a.a. sid. 11). Åren 1933 – 34 var barnafödandet i Sverige lägst i världen 
(Larsson, 1989) och spädbarnsdödligheten var fortsatt mycket hög        
(Stenhammar, 2001). Myrdal, som ansåg att staden inte var en bra uppväxt-
miljö för barn och framförallt att den trångbodda familjen inte var tillräcklig 
stimulans för barnen, föreslog att staten skulle stödja familjen genom ett 
antal sociala reformer. Några förslag inom det socialpolitiska området som 
framfördes av makarna Myrdal (Myrdal och Myrdal, 1935) var fria skollun-
cher, bostadssubventioner för barnrika familjer, allmän och kostnadsfri häl-
sovård för alla barn samt fri skolgång. Ytterligare ett av förslagen var att 
skapa så kallade ”storbarnkammare” som skulle ta emot barn som var 

trångbodda och barn i smålägenheter för att ge ökat lekutrymme, barn till 
förvärvsarbetande mödrar under den tid modern är borta, barn till hemarbe-
tande mödrar för att ge modern någon tids avlösning från bundenheten, de 
syskonlösa barnen för att ge kamratumgänge, de svåruppfostrade barnen för 
att ge särskild pedagogisk ledning (Myrdal, 1935, sid. 20). 

Precis som Key (se ovan) bekymrade sig Myrdal (1935) om de ofödda bar-
nen. Hon menade att även de barn som inte föddes på grund av att föräldrar-
na inte kunde ordna tillsynen själva skulle beredas plats i storbarnkammaren 
(a.a.). Personalens utbildning skulle enligt Myrdal (1935) ta sikte på hela 
barnet med inriktning: spädbarnsvård, koltbarnens och lekskolebarnens fost-
ran samt en socialpedagogisk kurs för dem som skulle arbeta med skolbarn 
och ungdomar. Dessutom var det viktigt att personalen hade en hög allmän-
bildning innefattande intellektuell mognad och en god kulturbakgrund  
(Myrdal, 1935). Essensen i Myrdals tankar kan, enligt Lindqvist (1989), 
sägas vara att det allmänna skulle stå för barnomsorgens kostnader, persona-
len skulle ha godkänd kompetens och kompetensen skulle fås genom utbild-
ningar i statliga seminarier, värderingar som i många delar kom att prägla 
uppbyggnaden av den svenska barnomsorgen.  

Även inom barnhälsovården var personalens utbildning en viktig fråga. Från 
cirka 1910 bestod Mjölkdroppens personal av läkare, föreståndarinnor som 



 
 
86 

oftast var sjuksköterskor och biträden med annan eller ingen utbildning 
(Stenhammar, 2001). När mödra- och barnhälsovården blev ett samhällsan-
svar 1937 ställdes krav på lokalernas utformning (jfr. konventionen artikel 
3.3) och att verksamheten skulle vara avgiftsfri och precis som i storbarn-
kammaren var det viktigt att personalen hade rätt utbildning (jfr. konventio-
nen artikel 3.3), som i detta fall var sjuksköterska med barnavård som speci-
alitet (Stenhammar, 2001). Några föreståndarinnor som inte var sjuksköters-
kor fick dispens medan de som var socionomer inte fick fortsätta sina an-
ställningar (a.a.). Läkare knöts till verksamheten och sköterskorna började 
göra hembesök för att få en bild av barnens uppväxtförhållanden. Frågor om 
hygien blev centrala i sköterskornas råd till nyblivna mödrar               
(Holmdahl, 2000) och detta kom naturligtvis att på lång sikt bidra till att 
smittspridning och spädbarnsdödlighet minskade. Landstingen och städerna 
utanför landstingen hade ansvar för den förebyggande barnhälsovården till 
dess att storlandstingen tog över 1971 (Stenhammar, 2001). Från 1937 fanns 
möjlighet för kvinnor att få moderskapshjälp och moderskapspenning via 
sjukkassorna och 1939 blev det förbjudet att avskeda kvinnor för förlovning, 
giftermål eller havandeskap. 

Samhället, familjen och den förändrade synen på barnet 
Hur blev det möjligt för barnets rättigheter att växa fram ur denna nya syn på 
familjens roll och plats i samhället? I det svenska folkhemmet var det inte 
längre nödvändigt att bygga upp allt från grunden utan man kunde koncent-
rera sig på att bygga om och förändra det som redan fanns. Andersson, Fürth 
och Holmberg (1997) beskriver hur Sverige, under den här tiden, gick från 
försörjningsvärderingar (att ha ett arbete) till yttre välfärdsvärderingar (kon-
sumtion). När den offentliga sektorn expanderade kraftigt under 1950- och     
60-talen och rekryterades i stor utsträckning kvinnor utan utbildning för att 
täcka behovet av arbetskraft (Lindqvist, 1989). I och med detta ökade beho-
vet av någon som tog hand om barnen. Enligt Lindqvist (a.a.) var antalet 
daghemsplatser relativt konstant fram till 1965 då utbyggnaden av den of-
fentliga barnomsorgen tog fart, för att nå kulmen under 1970-talet. I och med 
att staten i mitten av 1960-talet avsatte ytterligare medel för barnomsorg 
(a.a.) blev det möjligt att påverka både lokaler och kvalitet på verksamheten 
(jfr. konventionen artikel 3.3). Gustavsson (1994) konstaterar också att ut-
byggnaden av barnomsorgen förutsatte en samtidig ökning av de personalka-
tegorier som fanns på daghem. När förskollärarna ökade i antal i slutet av 
60-talet var det konsekvensen av en diskussion som fokuserade pedagogisk 
fostran vilket kom att följas upp och förtydligas av barnstugeutredningen 
(SOU 1972:26). Det centrala med utredningen var att den svenska barnom-
sorgen kom att vrida perspektivet till att alltmer fokusera barnet och dess 
behov under olika åldrar och till de teorier och pedagogiska metoder som 
ansågs bäst lämpade för barnets olika utvecklingsstadier. Redan här talades 
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det om barnets ” gryende ’kompetens’” (SOU 1972:26, sid. 59). Det som låg 
till grund för den rådande synen på barn, barns utveckling och fostran samt 
relevanta pedagogiska metoder, var de två stadieteoretikerna, Jean Piaget 
(1886-1980) och Erik Homburger Erikson (1902-1994) vilka genom sina 
olika teorier har spelat en stor roll för synen på barnet och dess kompetenser 
(SOU 1972:26). Utredningen (a.a.) definierade att kompetens ”på sikt inne-
bär att individen har en förmåga att utnyttja sina möjligheter optimalt”     
(a.a. sid. 59). För att urskilja dessa kompetenser som sågs som ett resultat av 
kognitiv och socioemotionell utveckling förenades Piagets och Eriksons 
teorier i Barnstugeutredningen genom de tre begreppen: ”jaguppfattning, 
begreppsbildning och kommunikation” (SOU 1972:26, sid. 59). När        
Socialstyrelsen i mitten av 1970-talet presenterade sin skriftserie Arbetsplan 
för förskolan i fem volymer förstärktes barnstugeutredningens tankar om att 
fokusera barnen i verksamheten. Piagets och Homburger Eriksons teorier 
presenterades nu som grunden för det arbetssätt som kom att prägla den 
svenska barnomsorgen under lång tid, den dialogpedagogiska metoden   
(Socialstyrelsen, 1975), vilken sågs som en metod som skulle fostra barn till 
att bli självständiga och empatiska människor. Den vuxne skulle orientera 
sig mot barnet och dess behov samt medvetandegöra sig själv om sina egna 
värderingar och handlingssätt (Socialstyrelsen, 1975). 1981 omvärderades 
dialogpedagogikens betydelse och Socialstyrelsen konstaterade att:  

Det finns skäl att anta att dialogpedagogiken så som den kommit till uttryck 
inte särskilt uppmärksammat att barn kommer till förskolan från skilda socio-
ekonomiska miljöer, med olika livsvillkor (Socialstyrelsen, 1981, sid. 15). 

Kritiken gick också ut på att pedagogiken varit för inriktad på det enskilda 
barnet vilket Socialstyrelsen (a.a.) menade, kunde hindra personalen att arbe-
ta med hela barngruppen. Även om dialogpedagogiken kom att spela ut sin 
roll inom förskolan, var Socialstyrelsen av den uppfattningen att 

de demokratiska grundvärderingar och den människosyn som präglar dialog-
pedagogiken är helt avgörande för förskolans verksamhet och syfte           
(a.a. sid. 15).  

1998 kom den första läroplanen för förskolan (1998:16). Meningen var att 
barnet skulle mötas av samma förhållningssätt i förskolan och skolan och 
den syftade även till att höja kvaliteten inom båda verksamheterna (a.a.). 
Läroplanen vred fokus mot barnets lärandeaktiviteter med betoning på det 
livslånga lärandet (1998:16) och Skolverket (2004) fann i en utredning att 
förskolans läroplan även sågs som ett medel för förskollärarna att arbeta med 
tydligare pedagogisk inriktning. En annan viktig fråga är att ge barn möjlig-
het att påverka sin tillvaro och miljö. I enlighet med det behandlar ett av 
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målen i läroplan för förskolan barns inflytande, och i arbetslagets uppgifter 
ingår att 

se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhe-
tens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten    
(Lpfö 1998:16, p.2.3) (Jfr. konventionen artikel 12.1).  

I den förebyggande barnhälsovården har det också skett en betydande för-
ändring sedan 1970-talet, då det gjordes ett antal utredningar som rörde barn 
(Stenhammar, 2001). Barnadödligheten i Sverige var 1976 världens lägsta 
med 8 promille. Socialstyrelsen hade 1979 i det nationella programmet för 
mödra- och barnhälsovården formulerat hälsa som ”ett tillstånd av optimal 
balans i fysiskt, psykiskt och socialt avseende” (Stenhammar, sid. 141)     
(jfr. konventionen artikel 24). Målen för det fortsatta mödra- och barnhälso-
vårdsarbetet formulerades nu till att:  
 

 Minska dödlighet, sjuklighet och handikapp hos blivande och nyblivna 
mödrar och barn. 

 Söka minska skadlig påfrestning för föräldrar och barn. 
 Stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom skapa 

gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling hos barn (Stenhammar, 
2001, sid. 141).  

Av formuleringarna framgår att barnhälsovården kom att lämna det rent me-
dicinska perspektivet och inriktades mot mer psykosociala insatser           
(jfr. konventionen artikel 24 och 27.3). I dag är även samverkan en viktig 
uppgift för den förebyggande barnhälsovården (jfr. konventionen artikel 6), 
liksom att initiera föräldragrupper (Englundh, 1996). Det nya synsättet öpp-
nade för ett ökat samarbete med föräldrarna i form av föräldrautbildning 
(SOU 1978:5) där det yttersta målet var att både barnet och föräldrarna skul-
le få det bättre. Tre mer specifika mål var att föräldrautbildningen skulle öka 
föräldrarnas kunskaper om barns utveckling och behov, öka kontakt och 
gemenskap mellan föräldrar och personal samt öka föräldrarnas medvetenhet 
om samhället och hur man kan påverka detta (Regeringens proposition 
1978/79:168). I föräldrastödsutredningen vreds fokus från föräldrautbildning 
till stöd i föräldraskapet (SOU 1997:161) dels för att begreppet utbildning 
gav fel associationer, dels för att utredarna ville lyfta fram det informella 
mötet mellan föräldrar och mellan föräldrar och olika yrkesgrupper. Utre-
darna såg även stödet som ett led i att förverkliga konventionen om barnets 
rättigheter och hänvisade till att samhället på detta vis bidrar till att ge möj-
lighet till att ”barn och unga kommer till tals om sin syn på sina föräldrar och 
föräldrarnas roll i förhållande till sina barn” (SOU 1997:161, sid. 73). Utre-
darna konstaterade också att föräldrastödet var på tillbakagång, något som 
hänvisas till lägre prioritet inom barnhälsovården på grund av minskade re-
surser. 1993 startade den första familjecentralen i Sverige i Hagalund i Solna            
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(Skilving, 1995). Familjecentraler är en samarbetsform som av många anses 
vara av stor betydelse för familjen (SOU 2005:81) och som främjar en hel-
hetssyn på barn. I verksamheten samverkar olika yrkeskategorier i frågor 
som rör barnet och dess familj och i samma lokaliteter finns ofta socialtjäns-
ten, förebyggande mödra- och barnhälsovård och öppen förskola               
(jfr. konventionen  artikel 6). Under 2006 pågick också en uppbyggnad av så 
kallade ”Barnahus”, med syfte att barn som utsatts för allvarliga brott ska 
utredas på en plats och på ett för barnet lämpligt sätt (SOU 2005:81). Sam-
arbete föreslogs ske mellan Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen,  
Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen. På en nivå bygger välfärdsstaten 
nya institutioner och flyttar fram sina positioner i förhållandet till barnet men 
på en annan nivå uppfattas det emellertid som att förutsättningarna för bar-
nen förändras till det sämre, vilket beskrivs i nästa avsnitt. 

”Den svenska modellen” under lupp 
Under 1990-talet drabbades barnfamiljer mer än andra grupper av den för-
sämrade konjunkturen i Sverige. de Vylder (1997) menar att politiken var 
extremt barnfientlig under decenniet och förklarar det med landets dåliga 
ekonomi. Såväl de omorganisationer som gjordes i kommuner och landsting 
som statens minskade bidrag till kommuner och landsting kan, enligt    
Grimlund, Gustafsson och Zanderin (1997) kopplas till ekonomiska bespa-
ringar. Genom att införa ett kommunalt skattestopp mellan 1991 och 1994 
inskränkte staten ytterligare kommunernas ekonomi (SOU 2001:52).           
de Vylder påstod 1997 att stabiliteten, tillväxten och jämlikheten i den eko-
nomiska och sociala politiken var borta och att ingen längre talade om den 
svenska modellen och han påstod också att notan för 90-talets besparingar 
kan komma många år senare. När sedan ”Kommittén Välfärdsbokslut”  
(SOU 2001:52) tittade på barnomsorgens kontinuitet och förändring under 
1990-talet konstaterades att, trots att den svenska välfärdsmodellen under 
1990 talet ibland förklarats som död är den svenska offentliga barnomsorgen 
fortfarande kontinuerlig men under förändring. Utredarna fann också att fler 
barn än någonsin fått tillgång till barnomsorg under 1990-talet, vilket skulle 
kunna tolkas som en stark politisk vilja att se förskolan som en social och 
medborgerlig rättighet för allt fler grupper av barn (SOU 2001:52). Det på-
pekades också att skillnaderna tidigare gick mellan dem som hade eller inte 
hade tillgång till barnomsorg medan skillnaderna nu finns mellan dem som 
har barnomsorg med hög kvalitet och dem som har barnomsorg med låg 
kvalitet. Ytterligare en faktor som lyftes fram är de olikheter som finns mel-
lan kommunerna. Genom en förändring från regelstyrning till målstyrning 
har decentraliserade beslut gett kommunerna större möjligheter att själva 
bestämma över omsorgens organisering (SOU 2001:52). Denna möjlighet 
har medfört en risk att barn diskrimineras (jfr. konventionen artikel 2) på 
grund av bostadsort vilket även ifrågasattes av FN-kommittén för barnets 
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rättigheter efter granskandet av Sveriges andra rapport 1999 
(CRC/C/15/Add.101). Sveriges försämrade ekonomi och besparingarna 
inom offentlig sektor kom under en tid när genomförandet av konventionen 
skulle påbörjas. Företrädare för kommuner och landsting värjde sig för de 
ökade utgifter de trodde konventionen skulle medföra. I stället genomfördes 
stora besparingar på just barnverksamheter (de Vylder, 1997).   

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
En förklaring till att barnets rättigheter tog plats i världssamfundet just när 
de gjorde det kan vara att det helt enkelt var barnets tur. Historiskt sett har 
rättigheterna gått från att gälla vissa individer i vissa samhällen, till att gälla 
vissa samhällen, stater eller länder men det var först efter andra världskriget 
som rättigheterna blev en angelägenhet för det internationella samfundet. 
Under senare delen av 1900-talet blev det aktuellt med rättigheter för olika 
grupper.  

Det sägs ibland att när förhållanden för kvinnor förändras så blir det barnets 
tur inom kort och det kan ha varit det Key menade när hon skrev att barnets 
rätt gick genom kvinnans rösträtt (Key, 1927). Stöder man sig på det reso-
nemanget så är det naturligt att börja utformningen av en konvention för 
barnets rättigheter 1979, samma år som kvinnokonventionen antas.  

Det är också uppenbart att det inte kunde ske endast med frivillighet. Suc-
cessivt har arbetet med mänskliga rättigheter stärkts med stöd av överstatliga 
regler och internationella överenskommelser. Nationernas Förbund kunde 
inte uppfylla sitt syfte på frivillig basis vilket medförde striktare regler när 
FN skulle bildas. Inte heller räckte det med deklarationer för att världens 
länder skulle respektera mänskliga rättigheter utan FN arbetade fram kon-
ventioner för att få överenskommelserna juridiskt bindande mellan staterna. 
Idag är konventionen om barnets rättigheter ratificerad av så gott som alla 
världens länder men det intressanta är att se hur olika staterna sköter den 
nationella implementeringen. 

Synen på barn förändras 
I övergången mellan 1800- och 1900-tal präglades samhället av stora om-
flyttningar av mänskligt kapital. Flyttlassen gick från land till stad och in-
dustrialismen framstod som en ny möjlighet för många. Arbetarrörelsen 
stärkte sina positioner och liberala idéer kom i dagen. Sammantaget föränd-
rade detta den politiska diskussionen och det blev plötsligt möjligt att för-
ändra samhället. I tider av samhällsförändring är det naturligt att börja med 
barnen och i början av 1900-talet föddes flera nya pedagogiska riktningar där 
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Key hade en naturlig plats med sina värderingar som satte barnet i centrum, 
även om hon ofta närmade sig barnet utifrån kvinnans ställning. Det var även 
en tid när flera krig härjade i Europa med folkets svält som följd och Jebbs 
ideologi och livsverk tog sin utgångspunkt i universaliteten, välgörenheten 
för alla barn, även motståndarnas. Korczak såg alla nödlidande barn i Polen 
och ville förändra deras liv utifrån en hälso- och demokratiaspekt. Oavsett 
utgångspunkt talade alla tre om rättigheterna som grundläggande för det 
enskilda barnet. Med Keys radikala idéer om familjebildning, familjen som 
institution och barnets ställning i familjen och samhället menar Stafseng      
(i Key, Stafseng, 1900/1996) att Key kommit att spela en stor roll för famil-
jelagstiftningen i Sverige under 1900-talet. Key, Jebb och Korczak verkade i 
olika länder och trots detta var det möjligt att tänka i liknande banor, agitera 
och arbeta för barns förändrade villkor i den tidsanda som rådde i början av 
1900-talet. Tillsammans kom deras livsverk att ligga till grund för konven-
tionen om barnets rättigheter.  

Moderna företrädare för barn 
I dag finns få, menar jag, som går att jämföra med Keys, Jebbs och Korczaks 
insatser för barn. I stället finns professionella företrädare för barn i form av 
ombudsmannainstitut och liknande, som ibland är sanktionerade genom lag 
och ibland inte (Veerman, 1992). Det är stor skillnad mellan att vara avlönad 
och att företräda en fråga av ideologiska skäl. Veerman (a.a.) kopplar dessa 
moderna rörelser för barnets rättigheter till samhällets sociala utveckling och 
drar slutsatsen att framtiden för dessa nya pionjärer är beroende av deras 
seriositet. Det är klart, vill jag påstå, att ett institut som är reglerat genom lag 
har större förutsättningar att överleva. Vad som bör diskuteras i förhållande 
till det, är frågan om institutens oberoende från staten och deras handlings-
möjligheter i relation till barnen de ska företräda (för en diskussion om detta 
se kapitel 7). 

Ett samhälle i förändring 
10-, 30- och 70-talen har nämnts som viktiga decennier för utvecklingen av 
barnets villkor i Sverige. Den svenska lagstiftningen har successivt stärkt 
barnets rätt och tillsammans med socialt, pedagogiskt och psykologiskt ny-
tänkande har barnets ställning i samhället kraftigt förändrats. Inte minst har 
den förebyggande verksamheten inom hälso- och sjukvården starkt bidragit 
till att barnets hälsa förbättrats. Genom sina generella insatser har mödra- 
och barnhälsovården gett stöd till blivande och nyblivna föräldrar och upp-
märksammat barn och deras fysiska och psykiska utveckling på ett sätt som 
lagt grunden för en god hälsa hos barn och ökad kunskap om barn på sam-
hällsnivå. Enligt många utredningar (se bland annat SOU 2005:81) når den 
förebyggande barnhälsovården fortfarande så gott som alla barn. När den 
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svenska välfärden var ett etablerat faktum fanns det möjlighet för institutio-
ner och verksamheter för barn att med utgångspunkt i nya idéer se barnen på 
ett nytt sätt. Genom den förebyggande hälsovården, en förskola för alla barn 
och olika former av stöd till föräldrar har barn, på ett sätt, satts på den offent-
liga agendan. Gustafsson (1996, sid. 34) gör en historisk reflektion och kal-
lar tiden mellan 40-, och 70-talet för ”ett trettioårigt dödläge” för frågor som 
rörde barnets rättigheter och relaterar detta till Korczaks död 1942. 

Den röda tråden 
Slutligen ser det ut att finnas en röd tråd som löper genom stärkta regler för 
internationellt samarbete via utökad nationell lagstiftning, progressiva idéer 
om barns villkor och fram till det som slutligen kom att bli ett mellanstatligt 
dokument för barnets rättigheter. När staten under 1910-talet stärkte föräld-
rarollen var frågan om barnets överlevnad central (jfr. konventionen artikel 
6), under 30-talet när familjepolitiken utvecklades blev frågan om barnets 
fostran aktuell (jfr. konventionen artikel 18.1, 2). Under 70-talet när barnet 
själv var i fokus handlade det om barnets utveckling (jfr. konventionen arti-
kel 6). Från rätten att finnas och överleva har barnet alltså stärkt sina posi-
tioner och har numera rätt att utvecklas efter sina förutsättningar och kompe-
tenser. Begreppet kompetens definierades i Barnstugeutredningen          
(SOU 1972:26, sid. 59) som ”att individen har en förmåga att utnyttja sina 
möjligheter optimalt”. Det förefaller ha skett en förskjutning i vad som me-
nas med begreppet. Idag beskrivs barnet ofta utifrån sina kompetenser, utan 
att det talas om förmågan att utnyttja sina möjligheter optimalt. Begreppet 
definieras helt enkelt inte. Sommer (1997) uppfattar  

barnet som kompetent – en varelse som från födelsen … är utrustad med möj-
ligheter, som riktar in den mot mänsklig kommunikation (a.a. sid. 17).  

Vilket är nästa steg och hur kompetent kan ett barn kan bli, i den bästa av 
världar?  

I detta avsnitt diskuterades de historiska implikationer som varit avgörande 
för konventionens tillkomst. I kapitel 5, som behandlar konventionen om 
barnets rättigheter, redogörs även för diskussioner och avvägningar som 
gjordes när rättigheterna formuleras. 
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5  Segla på de sju haven – Globalt 
dokument för nationell och regional 
praktik 

I kapitel 5 beskrivs FN:s konvention om barnets rättigheter. Några av de 
frågor som var föremål för diskussion i den arbetsgrupp inom FN som for-
mulerade rättigheterna redovisas i inledningen. Därefter presenteras kon-
ventionens innehåll, funktion och status. Avslutningsvis kommer även kon-
ventionen som sådan att problematiseras och den kritik som har framförts 
att redovisas och diskuteras.  

Inledning 
I kapitel 4 redogjordes för historien bakom konventionens tillkomst och det-
ta kapitel inleds med en kort tillbakablick över frågor som diskuterades i The 
open-ended Working Group, arbetsgruppen som formulerade rättigheterna. 
Grundtanken med konventionen (se till exempel Hammarberg, 1994) är att 
barn har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, rätt till skydd 
mot övergrepp, rätt att säga sin mening och få den respekterad, något som 
kan väcka många frågor och vara nog så provocerande för många vuxna. 
Konventionen som skulle riktas mot världens alla barn, i olika kulturer, geo-
politiska och socioekonomiska kontexter kom att bli föremål för många dis-
kussioner, avvägningar och kompromisser.  

Som källor i detta kapitel har använts litteratur som behandlar mänskliga 
rättigheter och konventionens framväxt. FN-kommitténs tolkningar av kon-
ventionen finns i Hodgkin och Newell (2002) samt i concluding observa-
tions och general comments samt i den svenska barnkommitténs slutrapport 
(SOU 1997:116). Dessutom har ett antal e-postkontakter tagits med sakkun-
niga inom områden där centrala frågor uppstått och det har funnits behov av 
att problematisera dessa. 

Många fattiga länder var till en början skeptiska till att acceptera konventio-
nen med hänsyn till bristande resurser, men den slutliga formuleringen i 
artikel 4: ”inom ramen för internationellt samarbete” tror Hammarberg 
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(1995) var det som bidrog till att dessa stater trodde på ökat bistånd och stöd 
från FN och stater med bättre ekonomi. Arbetsgruppen hade bestämt att alla 
frågor skulle diskuteras så länge det behövdes för att konsensusbeslut skulle 
kunna fattas (Lopatka, 1999). Under processen med att formulera rättighe-
terna uppstod en rad värdefrågor och ett sådant exempel är namnet på kon-
ventionen. Enligt Lopatka (1999, sid. 343) fanns förslaget ”a convention on 
protection of the child”. Några stater ville att konventionen skulle gälla barn 
som grupp och det fanns röster som förespråkade att även barnets skyldighe-
ter skulle beaktas i konventionen. Många artiklar fann sin formulering snabbt 
medan det för andra uppstod långa och ibland ansträngda diskussioner om 
den slutliga formuleringen (Lopatka, 1999). Genom att i inledningen ta in en 
skrivning från 1959 års deklaration om barnets rättigheter om ”appropriate 
legal protection before as well as after birth”, (a.a. sid. 352) blev det möjligt 
att undvika den svåra frågan om abort och ge barnet tillgång till rättigheterna 
från födelsen (artikel 1). Stora problem uppstod också vid utformandet av 
artiklar rörande adoption (artikel 21), utbildning (artikel 28) och rekrytering 
till väpnade styrkor (artikel 38). Under början av 1980-talet tillkom endast  
3-4 ofullständiga artiklar, något som Bartley (1998) hänvisar till det rådande 
politiska klimatet. Den kritik som framförts mot att konventionen har en 
inriktning mot västvärlden kommer av att det fanns en överrepresentation av 
dessa länder under hela processen, vilket naturligtvis kom att prägla formule-
ringen av rättigheterna. Under arbetets olika faser deltog emellertid stater 
från såväl Afrika, som Asien och Sydamerika även om det inte var regelbun-
det och med proportionalitet. Som exempel på aktiva stater nämner Bartley 
(1998, sid. 57) ”Algeriet, Argentina, Senegal och Venezuela”. Konventio-
nens förarbeten finns samlade i Travaux préparatories, (rapporter från ar-
betsgruppens öppna diskussioner) och under 2007 publicerades konventio-
nens juridiska historia i två volymer (Ek, 2007 a; Ek, 2007 b). Hammarberg 
(1995) menar att konventionsprocessen kan beskrivas i tre etapper: att ta 
fram själva texten, att verka för att så många stater som möjligt skulle anslu-
ta sig och nu är vi slutligen i den tredje etappen som handlar om att förverk-
liga rättigheterna. Genom att stärka barnets rättigheter med en egen konven-
tion gavs barnet ”fullt och lika människovärde” (SOU 1997:116, sid. 22) och 
ska respekteras på samma sätt som den vuxne. 

De delar som rör implementeringen på nationell nivå redovisas i kapitel 7, 
där bland annat frågor om hur den svenska regeringen valt att införliva kon-
ventionen i nationell lagstiftning belyses och diskuteras. 

Några begrepp inom området mänskliga rättigheter 
De begrepp som presenteras nedan används ibland i dagligt tal varför jag 
valt att precisera dem i förhållande till just mänskliga rättigheter.  
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Negativa rättigheter av absolut karaktär 
Medborgerliga och politiska rättigheter kallas även första generationens rät-
tigheter och reglerar individens rätt till ”skydd mot otillbörliga statsingrepp” 
(Dunér, 1992, sid. 40). Rättigheterna kallas ibland negativa, eftersom staten 
ska avhålla sig från viss aktivitet. Det är också denna grupp som ibland be-
nämns som absoluta rättigheter, även om det inte är ett allmänt erkänt be-
grepp, säger Ove Bring, professor i internationell rätt, (e-postkontakt,    
2005-09-13) och de ska implementeras omedelbart oavsett ett lands resurser 
(BO, 2001 a; Bring och Mahmoudi, 2001). I engelskspråkig litteratur an-
vänds begreppen civil and political rights och anledningen till att vi i Sverige 
översatt detta med medborgerliga och politiska rättigheter är enligt Bring   
(e-postkontakt, 2005-09-13) att begreppet civila rättigheter för tanken till 
civilbefolkningens rättigheter under krigstillstånd. 

Positiva rättigheter av målsättningskaraktär 
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kallas andra generationens 
rättigheter och innefattar ett tänkande i termer av välfärd (Dunér, 1992). 
Denna grupp kallas även positiva rättigheter, vilket innebär att staten ska 
vara aktiv i förhållande till individen. En annan definition är rättigheter av 
målsättningskaraktär vilket innebär att de ska genomföras gradvis eftersom 
hänsyn tas till landets resurser (BO, 2001 a; Bring och Mahmoudi, 2001). 
Systemet ställer högre krav på genomförande av ett land med god ekonomi 
(BO, a.a.; Bring och Mahmoudi, a.a.). Dunér (1992, sid. 41) menar att skill-
naden mellan de två grupperna rättigheter ur ett medborgarperspektiv är 
skillnaden mellan ”frihet från” och ”frihet till”. Enligt Dunér finns även en 
tredje generation rättigheter och dit räknas bland annat rätten till fred och 
utveckling. 

Rättigheter av skyddskaraktär 
I konventionen om barnets rättigheter finns ytterligare en grupp rättigheter, 
rätten till skydd, som inte finns i de andra större konventionerna och som 
heller inte tillhör en särskild generation. Skyddsartiklarna kom till för att 
barn betraktades som en sårbar grupp med särskilda behov och det sågs inte 
som tillräckligt med det skydd som fanns inom andra instrument för mänsk-
liga rättigheter (Verhellen, 1997). I konventionen om barnets rättigheter är 
det första gången de tre typerna av rättigheter finns samlade i samma doku-
ment. 
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Konventionens krav 
FN-kommittén för barnets rättigheter ställer krav på konventionsstaterna att 
de ska förändra arbets- och beslutsprocesser i enlighet med konventionens 
bestämmelser. För svenska förhållanden har BO (2001 a) utvecklat en mo-
dell där grundprinciperna (artiklarna 2, 3, 6, 12) och artiklarna som rör den 
generella implementeringen (artiklarna 4, 42, 44) ingår.  

De begrepp som presenterats ovan används i rättighetssammanhang och har 
därför en betydelse även i resonemang som behandlar implementeringen. 
Hur ser vi till exempel på relationen mellan medborgerliga och politiska 
rättigheter och sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter när det gäller 
barn? Svaret på den frågan belyser förhållandet mellan synen på barnets rätt 
till skydd och barnets rätt till inflytande. I kapitel 7 presenteras och diskute-
ras konventionens krav mer utförligt så att bilden av just den svenska im-
plementeringen tydliggörs.  

Förtydliganden 
I den följande texten beskrivs två barnkommittéer och deras arbetsområden, 
status, åsikter och rekommendationer. Den första är FN-kommittén för bar-
nets rättigheter (nedan kallad FN-kommittén eller kommittén), den auktorita-
tiva uttolkaren av konventionen (Hodgkin och Newell, 2002).                   
FN-kommitténs arbete beskrivs under rubriken Övervakningssystemet.     
Den andra kommittén är den svenska barnkommittén, den parlamentariska 
kommitté som hade till uppgift att se över svensk lagstiftning i relation till 
konventionen och begreppet barnets bästa. Kommittén tog namnet        
Barnkommittén (SOU 1997:116) och kallas nedan den svenska barnkommit-
tén eller barnkommittén. 

Som det ser ut i dag finns ett större verktyg som hjälp för tolkning av kon-
ventionen, ”Implementation handbook” (Hodgkin och Newell, 2002). Verket 
är framtaget av Rachel Hodgkin och Peter Newell på uppdrag av Unicef. 
Handboken innehåller såväl kommitténs tolkningar av artiklarna som utdrag 
ur FN-kommitténs kommentarer till konventionsstaterna, anvisningar för 
staternas rapportskrivning, hänvisningar till andra mänskliga rättighetsdo-
kument och författarnas kommentarer. 

Konventionen, status, innehåll och diskurs 
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av en enig generalförsamling 
den 20 november 1989 och trädde i kraft 2 september 1990, så även för  



 
 

97

Sverige. Trots alla kritiska röster har ingen annan konvention så snabbt rati-
ficerats av så många länder, idag är det 193 stater som anslutit sig         
(Montenegro ratificerade i oktober 2006). Somalia och USA har underteck-
nat men inte ratificerat. Somalia har ingen fungerande regering som kan 
ratificera och några skäl som har angivits för att USA inte ratificerat är synen 
att mellanstatliga dokument urholkar landets suveränitet, att landet fortfaran-
de tillämpar dödsstraff för barn samt att konventionen gör för stora ingrepp i 
föräldrarätten (Alexanderson, 2000). Som nämndes i inledningen var frågan 
om barnsoldater föremål för stora diskussioner och stater som förespråkade 
en 18-årsgräns för värvande av soldater till väpnade konflikter fick ge med 
sig. Av den anledningen startade omedelbart ett arbete för att ta fram ett 
tilläggsprotokoll för att reglera frågan, vilket resulterade i det fakultativa 
tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter (Optional protocol on the 
involvement of children in armed conflict, G.A./RES/54/263) beslutat 25 
maj 2000 och ikraftträdd 12 februari 2002 (ikraftträdd för Sverige den 20 
mars 2003). Samtidigt pågick ett arbete med ett tilläggsprotokoll för att stär-
ka rättigheterna för barn utsatta för sexuell exploatering, handel med barn, 
barnprostitution och barnpornografi (Optional protocol on the sale of child-
ren, child prostitution and child pornography, G.A./RES/54/263) beslutad 25 
maj 2000 och ikraftträdd 18 januari 2002 (ikraftträtt för Sverige 19 april 
2007).  

Reservationer 
I samband med ratificering har staterna möjlighet att göra reservationer mot 
vissa artiklar (artikel 51.1). Det är inte tillåtet att reservera sig på ett sådant 
sätt att det går emot konventionens syfte och mening (artikel 51.2). Sveriges 
regering hade först för avsikt att reservera sig mot artikel 37 c (som rör fri-
hetsberövade barn), men valde att dra tillbaka detta eftersom riksdagen ville 
framstå som ett gott exempel inför andra stater (se vidare kapitel 7). Om en 
konventionsstat väljer att reservera sig mot många artiklar kan det ses som 
ett hot mot genomförandet på nationell nivå men även universaliteten sätts 
på spel eftersom alla barn inte har rätt till samma rättigheter. Schiratzki 
(2003 a) menar att det även kan ses som oförenligt med traktatsrätten att 
göra vidsträckta reservationer. Som exempel på detta nämner Schiratzki 
(2003 a) att länder som  

Afghanistan, Brunei, Iran, Indonesien, Kuwait, Mauretanien, Oman, Qatar, 
Saudi-Arabien och Syrien. … har reserverat sig mot alla delar av konventio-
nen som är oförenliga med religiös rätt eller lokal lagstiftning (a.a. sid. 36).  

 
Mot den här bakgrunden uppmanas alla konventionsstater att se över reser-
vationer inför varje rapporteringstillfälle. Synpunkter på och kritik mot    
FN-kommitténs arbetssätt har framförts av Gras (2001) som menar att alla 
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reservationer är ett hinder för implementering. Stern (2006) påpekar också 
att kommittén fortfarande själva styr sitt arbete och borde därmed kunna 
sätta konventionsstaterna under tryck för att de ska dra tillbaka sina reserva-
tioner. 

Preamble - Inledning 
Som andra konventioner har konventionen om barnets rättigheter en inled-
ning (preamble) där konventionsstaterna har enats om vissa grundläggande 
förutsättningar. Många av skrivningarna i konventionen om barnets rättighe-
ter är hämtade från andra konventioner, deklarationer och dokument som 
behandlar mänskliga rättigheter, något som ger ytterligare tyngd och hjälp 
vid tolkning. Barnets rättigheter synliggörs i både konventionen om medbor-
gerliga och politiska rättigheter (artikel 24) och konventionen om ekonomis-
ka, sociala och kulturella rättigheter (artikel 10, 12 och 13). Som svar på de 
många kritiska rösterna som menade att konventionen inte tar hänsyn till 
familjen och den kultur barnet växer upp i slås, i preamblen, fast att barnet 
”bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förstå-
else”, och att ”vederbörlig hänsyn” ska tas till barnets kultur och traditioner-
vikten (se till exempel UD, 2006, sid. 33). Ett problem med tolkningen av 
preamblen är att vissa inte ser den som bindande utan som en tolkningsram 
för artiklarna (Verhellen, 1997). Andra, till exempel Maja Kirilova Eriksson, 
professor i folkrätt, (e-postkontakt, 2007-05-12), menar att det inte går att ha 
olika rättslig status på olika delar av ett dokument som ratificerats och därav 
följer att även preamblen är bindande för konventionsstaterna. 

Innehåll  
Konventionen, med sina universella definitioner av vilka rättigheter som 
gäller världens barn, tar sikte på det enskilda barnet, men skall även beaktas i 
förhållande barn som grupp (Hodgkin och Newell, 2002). Dokumentet inne-
håller 54 artiklar i tre delar. Den första delen innehåller 41 sakartiklar där 
rättigheterna preciseras, den andra delen reglerar övervakningssystemet och 
den tredje delen innehåller föreskrifter gällande anslutning, reservationer och 
utträde ur konventionen. I artikel 1 slås fast att barn är varje människa upp 
till 18 år om inte barnet blir myndigt vid annan ålder enligt den lagstiftning 
som gäller barnet. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 kom tidigt att betraktas som mer 
övergripande och fick, av FN-kommittén, benämningen general principles 
(Hodgkin och Newell, 2002, sid. 37). Den svenska översättningen är all-
männa principer (UD, 2006, sid.10) eller grundprinciper (BO, 2001 a, sid. 
16). I fortsättningen används begreppet grundprinciper. I den här avhand-
lingen behandlas endast de ovan nämnda grundprinciperna och de artiklar 
som rör den gerella implementeringen 4, 42, och 44. För information om 
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konventionen om barnets rättigheter och relaterande dokument hänvisas till 
regeringens hemsida om mänskliga rättigheter (Regeringen, 2007 b). 

Helhet och helhetssyn 
FN-kommittén har uttalat att konventionen är hel och odelbar och artiklarna 
är sinsemellan relaterande till varandra (Hodgkin och Newell, 2002) varför 
man, vid tolkning, inte kan lyfta ut enstaka artiklar utan det är helheten som 
är central. Just detta angreppssätt, tror Gras (2001), kan sätta gränser för 
kommitténs framtida arbete därför att det blir svårt att utvärdera ländernas 
implementering på grund av för oprecisa mål och krav på konventionsstater-
na. Att ha en helhetssyn på rättigheterna främjar dock respekten för mänskli-
ga rättigheter i allmänhet, menar Gras (2001). Hon pekar på flera vägar att 
åberopa helheten. Det kan ske i förhållande till rapporteringsprocessen där 
föreskrifterna understryker att lika vikt ska läggas på både de medborgerliga 
och politiska rättigheterna och de ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heterna. Det kan också ske i förhållande till grundprinciperna när de används 
som ett raster för tolkning av de andra artiklarna (Gras, a.a.). Synen på 
mänskliga rättigheter som en helhet går tillbaka till Wienkonferensen 1993 
som hävdade principen att mänskliga rättigheter är odelbara. Därför är det 
bättre att närma sig tolkningen med en helhetssyn och endast använda klassi-
ficering av rättigheterna för att öka förståelsen, säger den serbiska kommit-
témedlemmen Nevena Vuckovic Sahovic (e-postkontakt, 2007-06-04). 

Hodgkin och Newell (2002) beskriver också kommitténs helhetssyn på be-
greppet utveckling som ”a holistic concept” (a.a. sid. 95). Sverige har valt att 
översätta holistic med det problematiska begreppet helhetssyn (BO, 2001 a). 
När det gäller att ha en helhetssyn på barn innebär det, i konventionens anda, 
återigen att se rättigheterna som odelbara, säger Nevena Vuckovic Sahovic 
(e-postkontakt, 2007-06-04), även om vissa föredrar att tolka det mer på ett 
psykologiskt sätt, att se barnets ”wholeness” (a.a.). Konventionen ser till 
hela barnet och dess möjligheter att utvecklas fysiskt, psykiskt, moraliskt, 
andligt och socialt och Vuckovic Sahoviv (a.a.) påpekar att en tredje tolk-
ning av helhetssynen kan vara att vi närmar oss ett mer multidisciplinärt 
synsätt, som juridiskt, psykologiskt eller annat. För att helhetssynen ska vara 
möjlig menar FN- kommittén att det är nödvändigt att vuxna kan samverka 
(Hodgkin och Newell, 2002). För relationen mellan artikel 6 och begreppet 
”holistic” önskar kommittén att konventionsstaterna i sina landrapporter 
redovisar områden som till exempel låg giftasålder, dödsstraff, väpnade kon-
flikter, mord och annat våld mot barn: barnamord, hedersmord och själv-
mord samt trafikolyckor, genomgångna aborter, i synnerhet tonårsaborter 
och aborter som används som preventivmedel.  
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Det problematiska med begreppet helhetssyn är att det i en vidare bemärkel-
se kan leda till en förfalskad syn på verkligheten, varnar Hedenius (1972). 
Han pekar på riskerna med sekter, rörelser eller partier, vars ideologier kan 
leda till totalitet, som exempel nämns kristendomen, nazismen och marxis-
men (a.a. sid. 11-12). Hedenius beskriver dessa ideologier som ytterligheter 
som, ofta med kraftfulla medel, tvingar människor till lydnad och underkas-
telse. Individer betraktas som anhängare eller motståndare och tron på hel-
hetssynen är okritisk till sin karaktär, säger Hedenius. Risken med helhets-
synen, som har en allomgiven och oemotsägbar lösning på allt, är det okri-
tiska och de dimridåer som ska bidra till att göra de involverade blinda. Som 
individ kan det vara svårt att värja sig mot en idé som gör anspråk på att ha 
allt som behövs för att leva ett liv. Ytterligare ett sätt att närma sig begreppet 
helhetssyn är det resonemang som Hacking (2000) för om sociala konstruk-
tioner. Hacking menar att det finns en växelverkan mellan idéer och objekt 
vilket i detta fall kan tolkas som att vuxnas idé om vad det innebär att ha en 
helhetssyn på barn i slutändan påverkar barnens agerande, precis som i ex-
emplen nedan. 

I Sverige används begreppet helhetssyn bland annat i verksamheter som 
riktar sig till barn för att beskriva hur barnets behov tillgodses. I en snävare 
bemärkelse kan det finnas anledning att stanna upp och fundera över kopp-
lingen mellan helhetssyn och barnets bästa. I ett exempel som Qvarsell 
(2001) beskriver förespråkade några pedagoger i skolan att barnens aktivite-
ter under dagen skulle vara samlade under ett tak. Genom att barnen vistades 
på ett ställe under hela dagen fanns det möjlighet till bättre lokal- och perso-
nalutnyttjande. När barnen tillfrågades visade det sig att de föredrog att gå 
mellan de olika institutionerna eftersom promenaden gav möjlighet till upp-
levelser av olika slag. Barn i 6-årsverksamheter, som vistades hela dagen i 
samma lokal, har av pedagoger, beskrivits som ”förvirrade”                   
(Englundh, 1996, sid. 73) då de inte visste om det var sexårsverksamhet eller 
fritidshemsverksamhet och vad de fick göra i respektive verksamhet, i sam-
ma lokal. Mot bakgrund av dessa två erfarenheter finns det anledning att 
ställa sig frågan hur ofta vuxna ser sina egna åsikter som de enda rätta och 
inte skiljer ut sina egna uppfattningar från, i detta fall, barnets. Därmed upp-
står risken, menar Montgomery (2001) att perspektiv totaliseras vilket här 
innebär att vuxna utgår endast från sina perspektiv i det goda syftet att det är 
för barnets bästa. Detta ser även kommittémedlemmen Nevena Vuckovic 
Sahovic (e-postkontakt, 2007-06-04) som en allvarlig risk och hon påpekar 
att den stora utmaningen är att hitta en balans mellan barnets uttryck och den 
vuxnes beslut, det handlar om att använda det sunda förnuftet och ta hänsyn 
till barnets framväxande förmågor i varje enskilt fall. 

Som exempel på helhetssyner beskriver BO (2001 a) hur socialtjänstens 
personal arbetar för att täcka in så många olika områden om möjligt av ett 
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barns liv när de gör en barnavårdsutredning. Likaså nämns de så kallade 
Familjecentralerna, där socialtjänst, förskola, barn och mödrahälsovård sam-
arbetar i samma lokaler. BO (2001 a) hänvisar också till att begreppet hel-
hetssyn även kan tolkas som samarbete så till vida att man inom och mellan 
organisationer samverkar för största möjliga resursutnyttjande. Som en egen 
kommentar till detta vill jag uppmana till försiktighet i användandet av be-
greppet helhetssyn. Dels finns risken att det används på ett sätt som det inte 
är ämnat för, dels kan det missbrukas i namnet av barnets bästa.  

Svenska barnforskare i den vetenskapliga diskursen om 
barnets rättigheter 
I den svenska vetenskapliga diskursen problematiseras konventionen och 
relaterande begrepp ofta med utgångspunkt i teman som barnets bästa, 
barnperspektiv och konventionens begränsningar och abstraktion. Begreppet 
helhetssyn är ytterligare ett exempel, men det har problematiserats ovan och 
kommer därför inte att beröras här. Det finns även synpunkter som framhål-
ler att konventionen är för utslätad, allmänt formulerad och/eller för vag för 
att kunna praktiseras. Qvarsell (2003) menar att barnets rättigheter är omgär-
dade med en rad förbehåll, som ålder, mognad, familjesituation samt vuxnas 
rätt och ansvar, vilket kan medföra att konventionen blir ”tandlös och god-
tycklig” (a.a. sid. 109). Hägglund (2001) påpekar att konventionen inte har 
någon given ”akademisk hemvist” (a.a. sid. 5) och hon tror också att många 
forskare inte har upptäckt konventionens möjligheter till problematisering 
inom många områden. Varje disciplin ser sina perspektiv i rättigheterna och 
frågan är om det finns risk för att konventionen blir uddlös om den delas upp 
i olika discipliner i stället för att konventionen ses som utgångspunkten för 
problematisering och forskning.  

Barnperspektiv är ett begrepp som har förekommit i en rad artiklar men det 
härrör inte specifikt ur konventionens skrivningar. Däremot har bland andra 
Qvarsell (2001) gjort en disktintion mellan barnets perspektiv och barnper-
spektiv. Qvarsell menar att det är barnets perspektiv som görs tillgängligt när 
barn är informanter. Lindgren och Sparrman (2003) ifrågasätter just om det 
med ett barnperspektiv menas att vuxna gör som barn. Författarna resonerar 
utifrån förskolans dokumentation av barn och vilka möjligheter barnet har att 
avstå från att bli dokumenterade. Även Johansson (2003) diskuterar pedago-
gers närmande till ett barnperspektiv och hon konstaterar att eftersom deras 
uppdrag är normativt kan det innebära att närheten till barnets perspektiv inte 
alltid är ”självklart, möjligt eller ens nödvändigt” (a.a. sid. 53). Ett annat 
resonemang problematiserar statens förändrade syn på och förhållningssätt 
till barn i relation till konventionens tillkomst (Sandin och Halldén, 2003). 
Författarna menar att staten ändrar kurs och drar sig tillbaka från en detalj-
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styrnig av barnets samhällsvillkor medan föräldrarnas ansvar i allt högre 
utsträckning betonas. Detta samtidigt som barnen betraktas som ”kompetenta 
och autonoma i förhållande till familjen” (a.a. sid. 20). Synen på barnets 
bästa och barnet som medborgare har alltså blivit föremål för en förskjutning 
mot att mer se barn som aktörer. Även Högberg (2007) problematiserar bar-
nets bästa och menar att det finns en risk att barn blir föremål i mäns och 
kvinnors individuella livsprojekt. När Bartley (2001) resonerar om tillämp-
ningen av konventionen pekar hon på den utmaning som finns i att konkreti-
sera den abstrakta texten och få dess kontextoberoende att förverkligas i en 
praktisk vardag. Det uppstår svårigheter inte minst i skolsammanhang, när 
kollektiva rättigheter ska indiviualiseras, säger Bartley. Hägglund (2001) 
lyfter tre centrala frågeställningar. Den första frågan rör om konventionen 
bidrar till att förstärka samhällets syn på barnet som autonomt eller beroen-
de. Den andra frågan rör hur konventionen har bidragit till att skapa hållbara 
samhällsstrukturer även för barn som lever i utsatta stater. Den sista frågan 
rör vilka förändringar som går att spåra för barns livsvillkor och som kan 
relateras till konventionen. Relevanta frågeställningar med hänsyn till att 
rättigheterna kom till för att stärka barnets status som medborgare.   

Medborgerliga och politiska rättigheter 
Att barn fått egna rättigheter, av samma karaktär som vuxna, är långt ifrån 
oproblematiskt. Enbart det faktum att de olika rättighetstyperna finns i sam-
ma dokument kan ses som försvårande om man ser till genomförandet av 
hela konventionen. Att barn har rätt till skydd och social välfärd är mer ac-
cepterat än att barn har rättigheter som fullvärdiga medborgare. Frågan om 
barnets rätt till medborgerliga och politiska rättigheter är alltså inte okontro-
versiell och därför har jag valt att lägga ett resonemang om detta i kapitlet 
som behandlar konventionen.  

Vissa artiklar i konventionen innehåller både medborgerliga och politiska 
rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den svenska 
barnkommittén (SOU 1997:116) ger som exempel artikel 6, där barnets in-
neboende rätt till liv (6.1) tolkas som en medborgerlig rättighet och 6.2 som 
en ekonomisk och social rättighet. Andra exempel på medborgerliga och 
politiska rättigheter är, enligt den svenska barnkommittén (a.a.), rätten till 
registrering vid födelsen, rätten till ett namn och en nationalitet (artikel 7, 8), 
åsiktsfrihet (artikel 12), yttrande- och informationsfrihet (artikel 13), religi-
onsfrihet (artikel 14), förenings- och församlingsfrihet (artikel 15) samt 
skydd för privat- och familjelivet (artikel 16). Observera att det inte görs 
någon distinktion mellan politiska och medborgerliga rättigheter. Den svens-
ka barnkommittén gör däremot en precisering när de säger att artikel 22  
(rätten till asyl), artikel 37 (förbud mot tortyr och annan omänsklig behand-
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ling) och artikel 40 (rätten till en värdig straffprocess) hör till de medborger-
liga rättigheterna (SOU 1997:116).  

FN:s barnkommitté använder inte begreppet politiska rättigheter i sina skriv-
ningar utan hänvisar till ”civil rights and freedoms” (Hodgkin och Newell, 
2002, sid. 677) och räknar, förutom artikel 12 och 22, även ovanstående 
artiklar till de medborgerliga rättigheterna (Hodgkin och Newell, 2002). 
Artikel 12 behandlas både under civil rights and freedoms och under general 
principles och artikel 22 tas upp under gruppen special protection             
(a.a. sid. 684). Det är först i den generella kommentaren (förklaras nedan) 
om implementeringen (CRC/GC/2003/5) som kommittén använder begrep-
pet politiska rättigheter och kopplar dessa till de medborgerliga. 

Den svenska barnkommittén (SOU 1997:116) menar att det är en medbor-
gerlig rättighet för barnet att få säga sin mening och påpekar att det vilar ett 
tungt ansvar på myndigheter att hitta former där barnets åsikter kommer 
fram. Rättigheten ställer stora krav på vuxna som ska omsätta detta i prak-
tiskt handlande och göra barn och unga delaktiga i samhällets beslutsfattande 
och politiska process. I detta sammanhang har staten diskuterat möjligheten 
att sänka rösträttsåldern och Åldersgränsutredningen (SOU 1996:111) före-
språkade också en rösträttsålder på 16 år för kommunalval och folkomröst-
ningar. Remissinstanserna menade att ett barn inte är tillräckligt moget för 
att rösta i den åldern och utredarna drog därför slutsatsen att ”valbarhet krä-
ver självständighet och ansvar som inte en omyndig kan ta”                   
(SOU 1997:116, sid. 195) varför rösträtten inte separerades från valbarheten. 
En annan slutsats den svenska barnkommittén (a.a.) drog var att det måste 
finnas en tydlig gräns för när ungdomar får samma ansvar som vuxna.  

Genom att resonera kring ”The three P´s” (Verhellen, 1997, sid 80): provi-
sion, protection och participation tydliggörs en skiljelinje mellan de ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheterna och de medborgerliga och politis-
ka rättigheterna som synliggör att barn har väldigt få politiska rättigheter. 
Hur många de är beror på vilka rättigheter som definieras som politiska, men 
Verhellen (a.a.) menar att artikel 12 till 17 ska räknas till de politiska rättig-
heterna, vilket är en snävare definition än både FN-kommittén och den 
svenska barnkommittén gör. Merparten av rättigheterna ligger alltså, enligt 
Verhellen på de sociala rättigheterna och rätten till skydd.  

Finns det en klar distinktion mellan politiska och medborgerliga rättigheter? 
Det finns i alla fall olika meningar om hur medborgerliga och politiska rät-
tigheter bör tolkas. Ett exempel är Marshalls (1963) definitioner, som valts 
här dels för att de uppvisar en likhet med värderingarna i den svenska väl-
färdstaten där den materiella välfärden betonas för alla medborgare      
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(Lindqvist och Borell, 1998), dels för att begreppen stämmer väl överens 
med de begrepp som används inom området mänskliga rättigheter i övrigt.  

Marshall (a.a.) delar in medborgerliga rättigheter i tre rättighetstyper; med-
borgerliga, politiska och sociala rättigheter och han förklarar delningen som 
av mer historisk karaktär än logisk. De medborgerliga rättigheterna är 

composed of the rights necessary for individual freedom – liberty of the per-
son, freedom of speech, thought and faith, the right to own property and to 
include valid contracts, and the right to justice (Marshall, 1963, sid.71). 

De politiska rättigheterna, menar Marshall, innefattar rätten att få rösta och 
möjlighet att delta i politisk maktutövning och de sociala rättigheterna inne-
fattar, enligt Marshall 

the whole range from the right to a modicum of economic welfare and se-
curity to the right to share to the full in the social heritage and to live the life 
of a civilized being according to the standards prevailing in the society. The 
institutions most closely connected with it are the educational system and the 
socail services (a.a. sid. 72). 

Enligt Marshalls definitioner har barn inga politiska rättigheter. De äger inte 
heller rätt att ingå alla typer av avtal enligt svensk lagstiftning och har därför 
inte heller medborgerliga rättigheter fullt ut. Sammantaget innebär detta att 
barn inte är att betrakta som fullvärdiga medborgare. Konventionen i sig 
behandlar inte heller möjligheten att rösta eller bli vald. Börnerådet DK, 
Umbodsmadur Barna IS, Barneombudet N och Barnombudsmannen (1999) 
menar också att barnets medborgarstatus är begränsad och pekar på att såväl 
staten som: ”Föräldrarnas vårdnadsansvar begränsar … barn från att fatta 
egna, mer långtgående beslut” (a.a. sid. 5). Ombudspersonerna konstaterar 
också att det inte bara handlar om mognad och behov av skydd utan även om 
att barn och unga ses ”som mer ofullkomliga och mindre ansvarstagande än 
vuxna” (a.a. sid. 6). 

En tankeväckande fråga ställs av Stern (2006) som i sin avhandling funderar 
över vilket värde rösträtten har om det inte är möjligt att utnyttja sin yttran-
defrihet. I ett sådant resonemang skulle de politiska rättigheterna förutsätta 
de medborgerliga och även ses som ömsesidigt beroende och relaterande till 
varandra, en koppling som även FN-kommittén gör (CRC/GC/2003/5). Ett 
syfte med konventionen om barnets rättigheter var just att öka barnets status 
som individ och medborgare och ett känt faktum är att möjlighet att påverka 
politiska beslut bidrar till människors känsla av sammanhang och ses som en 
fundamental medborgerlig rättighet (för en diskussion om detta, se till ex-
empel Hart, 1992). Det är alltså inte oviktigt hur vi definierar medborgerliga 
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och politiska rättigheter och inte heller bör vi vika för frågan i vilken ut-
sträckning de ska gälla barn, i enlighet med konventionens definition. 

Fyra grundprinciper 
Artiklarna 2, 3, 6 och 12 identifierades, som tidigare sagts, som grundläg-
gande principer i konventionen. Det blev uppenbart att artiklarna innehöll 
element av mer allmän och principiell karaktär. Även om konventionens 
artiklar ska ses som odelbara, där ingen artikel går före någon annan, är det 
tänkt att grundprinciperna ska användas både som hjälp vid tolkningen av 
övriga artiklar och som komplement till varandra (BO, 2001 a; Hodgkin och 
Newell, 2002; UD, 2006). Grundprinciperna bildar också ett eget kluster i 
ländernas rapporteringar till FN-kommittén och anses representera konven-
tionens barnsyn (Hammarberg, 1995). Nedan följer en genomgång av grund-
principerna. 

Artikel 2 – barnets rätt att inte diskrimineras 
1. 
Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras juris-
diktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 
oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
 
2. 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter 
eller tro. 

Barn har rätt att växa upp under likvärdiga villkor och i artikel 2.1 slås fast 
att alla barn, utan åtskillnad, har rätt till rättigheterna i denna konvention, 
även flyktingbarn och asylsökande barn och särskild hänsyn ska tas till utsat-
ta och sårbara grupper av barn (SOU 1997:116; Hodgkin och Newell, 2002). 
2.2 reglerar alla former av diskriminering och FN-kommittén har särskilt 
fokuserat på diskrimineringen av flickor och barn födda utom äktenskapet 
(Hodgkin och Newell, 2002). Med likvärdiga villkor menas inte lika behand-
ling, olikhet i sig behöver, enligt kommittén, inte betyda diskriminering. 
Termen diskriminering definieras inte direkt men kommittén menar att arti-
keln har en fundamental betydelse för implementeringen av hela konventio-
nen och påpekar att varje diskriminering av barn är att betrakta som en 
kränkning av barnet (Hodgkin och Newell, 2002). Kommittén trycker på 
vikten av att artikeln implementeras aktivt genom till exempel lagstiftning, 
strategisk planering, information och utvärdering och det bör finnas en möj-
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lighet att pröva frågor om diskriminering i domstol. Konventionsstaterna bör 
verka mot diskriminering på grund av bostadsort och att barn som grupp inte 
diskrimineras i förhållande till andra grupper vid till exempel budgetned-
skärningar och andra besparingar.  

I artikel 2, menar jag, synliggörs att barn har fullt och lika människovärde. 
Barn ska respekteras och får inte diskrimineras för att de är barn. Frågor om 
diskriminering lyfts även i andra konventioner (till exempel konventionen 
om medborgerliga och politiska rättigheter och kvinnokonventionen) och 
handlar ytterst om människosyn och respekt.  

Artikel 3.1 – barnets bästa i alla beslut som rör barn 
1. 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande or-
gan, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

Principen om barnets bästa fanns redan i 1959 års deklaration om barnets 
rättigheter och även i andra dokument rörande mänskliga rättigheter, till 
exempel konventionen mot diskriminering av kvinnor, artikel 5(b), 16(1)(d) 
(G.A. Res. 34/180). Det framgår inte i artikeln vad som är det enskilda bar-
nets bästa i en given situation, däremot går det att få ledning genom övriga 
artiklar. Barnets bästa är en formulering som tidigare funnits i familjelag-
stiftningen i flera länder men vid tillkomsten av konventionen om barnets 
rättigheter fanns en önskan om att vidga begreppet till att gälla även andra 
områden, varför en vagare formulering valdes. Arbetsgruppen gick från for-
muleringarna att barnets bästa ska vara the primary consideration och the 
paramount consideration till att barnets bästa ska vara a primary considera-
tion (Hodgkin och Newell, 2002). Hammarberg och Holmberg (2000) har 
kommenterat detta och dragit slutsatsen att även om barnets bästa inte kan gå 
först i alla beslut så ska principen alltid övervägas och väga tungt. Kommit-
tén trycker på att i frågor rörande vårdnad och umgänge, adoption och fos-
terhemsplaceringar ska inga andra intressen än barnets gå före. Av artikel 21 
(adoption) framgår tydligt att inga andra intressen än barnets skall övervägas 
och har således formuleringen ”the best interest of the child shall be the pa-
ramount consideration”.  

Artikel 3.1 samverkar med övriga grundprinciper och i en prövning av bar-
nets bästa ingår att ställa frågan om diskriminering, överlevnad och utveck-
ling samt att ta reda på och väga in barnets åsikter. Hodgkin och Newell 
(2002) förtydligar att detta gäller såväl för det enskilda barnet, som för grup-
pen barn. FN-kommittén är också noga med att framhålla att tolkningar av 
artikeln inte kan ta över någon av de andra rättigheterna i konventionen 
(Hodgkin och Newell, 2002). Steg ett är att pröva vad som är barnets bästa 



 
 

107

och steg två är att pröva hur tungt det ska väga i beslutet. Artikeln säger att 
barnets bästa ska väga tungt, men med den vagare formuleringen ska princi-
pen vägas mot andra intressen (a.a.). Intressekonflikter kan uppstå mellan 
enskilda barn, mellan det enskilda barnet och en grupp barn, mellan barn och 
vuxna och mellan barn och samhällsintressen och frågan om hur tungt bar-
nets intresse ska väga måste avgöras i varje enskilt fall. Exempel på sam-
hällsintressen, som kan gå före barnets, är samhällsekonomiska och säker-
hetspolitiska frågor (BO, 1999 a). Det viktiga är, enligt kommittén, att barnet 
bästa prövas och att det tydliggörs i beslutet vilken prioritering som gjorts 
och varför (Hodgkin och Newell, 2002). FN-kommitténs rekommendationer 
för att göra en prövning av barnets bästa diskuteras i kapitel 7. 

Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling 
1. 
Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till liv. 
 
2. 
Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets över-
levnad och utveckling. 

I artikel 6 finns, som tidigare nämnts, exempel på både medborgerliga och 
politiska rättigheter (rätten till liv, 6.1) och ekonomiska, sociala och kulturel-
la rättigheter (rätten till överlevnad och utveckling, 6.2). Rätten till liv är en 
absolut rättighet, en fundamental mänsklig rättighet och alltså inte beroende 
av ett lands ekonomi. Rätten till överlevnad och utveckling är rättigheter av 
målsättningskaraktär och beroende av ett lands resurser. Kommittén framhål-
ler vikten av att artikeln inte bara innebär att förbereda barnet för vuxenlivet 
utan att staten ska skapa optimala förutsättningar för barnet i den tid som är 
nu (Hodgkin och Newell, 2002). Konventionsstaterna måste ta aktiva steg 
för att bevaka barnets rätt till liv och överlevnad vilket rör frågor om döds-
straff, barn i väpnade konflikter, självmord, mord (hedersmord) och annat 
våld mot barn, vaccinationer och andra insatser (Hodgkin och Newell, 2002). 
I det holistiska synsättet (helhetssynen) på utveckling ingår fysisk, mental, 
andlig, moralisk, psykisk och social utveckling ”in a manner compatible 
with human dignity, and to prepare the child for an individual life in a free 
society” (a.a. sid. 103; CRC/C/58). Även andra artiklar har en inriktning mot 
barnets utveckling, till exempel artikel 14.2, 18,1, 18.2, 27.1 och 27.2.  

Artikel 12 – barnets rätt att säga sin mening och få den respekterad 
1. 
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. 
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2.  
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. 

Artikel 12 skulle visa sig vara den största utmaningen i konventionen, det är 
lätt att påpeka vikten av att fråga barn, men när det kommer till praktiken är 
det svårt att överblicka situationen eftersom rättigheten gäller alla barn och 
alla frågor som, direkt och indirekt, rör barn. Det finns ingen åldersgräns 
neråt och inget område som är undantaget i artikeln. FN-kommittén kom-
menterar att barn från väldigt låg ålder kan formulera åsikter och att det är en 
utmaning att hitta metoder för att ta reda på både små barns och funktions-
hindrade barns åsikter. Kommittén påpekar dock att det är en rättighet och 
inte en skyldighet (Hodgkin och Newell, 2002). Det är heller inte frågan om 
självbestämmande för barn utan en fråga om att vara involverad i beslutsfat-
tande och hänsyn ska tas till barnets förmåga att fatta beslut. När det gäller 
att tillmäta barns åsikter betydelse gäller kriterierna ålder och mognad och 
kommittén framhåller att endast ålder inte räcker som avvägning  

the Convention on the Rights of the Child rejects specific age barriers to the 
significant participation of children in decision-making  

           (Hodgkin och Newell, 2002, sid. 165).  

Kommittén har framhållit att även artikel 12 ska ses som en absolut rättighet 
och alltså inte beroende av ett lands resurser och föreslår också att vuxna 
som arbetar med och för barn bör tränas i att förändra attityder till barns 
deltagande (Hodgkin och Newell, 2002). 

Implementering av grundprinciperna 
Grundprinciperna är, som tidigare nämnts, bland annat tänkta som en hjälp 
vid tolkningen av övriga artiklar men de har samtidigt en inbördes relation. 
De används för att ge stöd till varandras tolkning och förmedlar konventio-
nens barnsyn i följande resonemang: för att kunna säkerställa barnets bästa i 
alla beslut får barn inte diskrimineras, de har rätt till liv, överlevnad och 
utveckling samt rätt att säga sin mening i beslut som rör dem. Följande mo-
dell, fig. 5.1, utvecklades under arbetet med den nationella strategin         
(Regeringens proposition 1997/98:182). 
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Fig. 5.1. Dagson, (2000 a). Modellen används för att belysa gundprincipernas inbör-
des relation och för hjälp vid tolkning av andra artiklar i konventionen. 

FN-kommittén menar att grundprinciperna är av en sådan karaktär att de bör 
synas i såväl nationell lagstiftning som regionala och lokala policys och 
handlingsplaner. För artikel 12 föreslår kommittén att det bör finnas särskil-
da instanser som kan ta emot klagomål/synpunkter från barn och unga, till 
exempel oberoende ombudsmän (Hodgkin och Newell, 2002). En vidare 
diskussion om grundprincipernas tillämpning följer i kapitel 7. Som stöd för 
tolkningen av grundprinciperna i relation till andra artiklar kan nedanstående 
modell, fig. 5.2 vara till hjälp. Den utvecklades också under arbetet i den 
nationella strategin och används fortfarande i sammanhang när konventionen 
ska tolkas och konkretiseras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 5.2. Dagson (2000 b). Modellen används som underlag för diskussioner inför 
både politiska beslut och beslut på förvaltningsnivå och i verksamheter. 

Artikel 2 Artikel 3

Artikel 6 Artikel 12
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Med utgångspunkt i artikel 24. 2 (a) ”Minska spädbarns- och barnadödlighe-
ten;” kan frågor som relaterar till grundprinciperna formuleras: 
 

 Finns det en risk att vi i vår verksamhet diskriminerar barn eller grupper av 
barn vad gäller vaccinationer? 

 Bemöter vi barn på ett likvärdigt sätt? 
 Hur behandlar vi barn som försökt begå självmord? 
 Hur möter vi frågor som är relaterade till den så kallade hederskulturen? 
 Behandlas barn på ett likvärdigt sätt oberoende av barnets bostadsort? 
 Hur gör vi för att ta reda på barnets åsikter? Är det möjligt? 

 
Den sista frågan kan tyckas oberättigad i detta sammanhang, men eftersom 
konventionen stadgar att alla barn ska tillfrågas i alla frågor som rör dem är 
det en pedagogisk utmaning att fundera över hur detta rimligen kan gå till  
(se artikel 12 ovan). Kommittén påpekar också att det är staternas ansvar att 
utveckla metoder för detta (Hodgkin och Newell, 2002).  

Övervakningssystemet 
I solemnly declare that I will perform my dutys and exercise my powers as a member 
of the Committee on the Rights of the Child honourably, faithfully, impartially and 
conscientiously. 

Ovanstående citat är hämtat ur FN-kommitténs procedurregler (CRC/C/4). 
Varje medlem ska säga eden högt inför resten av kommittén. FN-kommittén 
för barnets rättigheter är tillsatt för att granska efterlevnaden av konventio-
nen och finns inom samma system som andra övervakningssystem för 
mänskliga rättigheter. Denna kommitté behandlar inte individuella klagomål, 
däremot kan andra kommittéer behandla frågor som rör barn inom sina om-
råden (UD, 2006). En kritik som har framförts mot övervakningen är att den 
inte är förenad med repression samt att kränkningar av rättigheterna inte kan 
föras upp i internationell domstol (Hammarberg, 1995). Från flera håll har 
emellertid framhållits att det centrala i sammanhanget är att det kommer till 
stånd en konstruktiv dialog mellan kommittén och konventionsstaterna som 
på sikt kan leda till stabila förändringar (Hammarberg, 1995; Verhellen, 
1997; UD, 2006). Kommitténs medlemmar väljs för en mandattid på fyra år 
(artikel 43.6), de ska ha högt moraliskt anseende, erkänd sakkunskap inom 
området och vara tio till antalet (artikel 43.2). På grund av hög arbetsbelast-
ning har medlemsantalet utökats till 18 (CRC/C/4 Rev.1) och de arbetar nu i 
två kamrar. Medlemmarna arbetar i egenskap av sig själva, inte som repre-
sentant för sitt land, men de ska vara medborgare i ett medlemsland och vid 
valet ska en jämn geografisk spridning eftersträvas (artikel 43.3). Sverige har 
haft två representanter i FN-kommittén, Thomas Hammarberg, 1991-1997 
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och Lisbet Palme, som ersatte Hammarberg från 1997 fram till mandatet 
gick ut 1999 (FN-kommittén, 2007).  

FN – kommitténs arbetsuppgifter 
Kommittén har frihet att välja hur de vill arbeta (artikel 43.8), men en stor 
del av arbetet består av att läsa och skriva kommentarer, concluding obser-
vations till staternas rapporter som ska lämnas in vart femte år (artikel 
44.1b). Till varje kommentar utges även ett protokoll, summary record, på 
engelska och franska (UD, 2006). Den första rapporten ska skrivas två år 
efter ratificeringen (artikel 44.1[a]). Landrapporterna ska finnas tillgängliga 
för allmänheten i det egna landet (artikel 44.6) och kommittén påpekar vik-
ten av att rapporterna översätts till de större språkgrupper som finns i landet 
samt att de diskuteras i riksdagen och tillsammans med NGO:s. Sveriges 
rapporter till FN-kommittén och kommitténs kommentarer finns på reger-
ingens hemsida om mänskliga rättigheter (Regeringen, 2007 b). Kommittén 
rekommenderar konventionsstaterna följande: 
 

 Ett departement inom regeringskansliet som har det samlade ansvaret för 
barnfrågor. 

 En särskild barnminister. 
 En permanent grupp av representanter från olika departement, med sam-

ordningsansvar i frågor som rör barn. 
 Ett nationellt råd med representanter från såväl departement och myndighe-

ter som från kommuner, landsting och frivilligorganisationer. 
 Tvärpolitiska grupper inom riksdag eller parlament. 
 En självständig barnombudsman. 
 En särskild barnbilaga till den nationella budgeten som redovisar den del av 

resurserna som går till barns och ungas verksamheter.  
 En särskild nationell handlingsplan för barnkonventionens genomförande. 
 Genomgång av nationell lagstiftning för att uppnå överensstämmelse med 

barnkonventionens krav (BO, 2001 a, sid. 37).  

Landrapporter 
Ländernas rapporteringar regleras i konventionen såtillvida att rapporterna 
ska innehålla en beskrivning av de mått och steg som tagits för implemente-
ring av de olika rättigheterna samt vilka svårigheter man stött på             
(artikel 44.2). Vidare finns detaljerade rekommendationer för innehållet i 
rapporterna, så kallade Guidelines for Periodic Reports (CRC/C/58). Om 
den första rapporten, initial report, innehåller fyllig och utförlig information 
(CRC/C/5) behöver de nästkommande rapporterna inte vara lika detaljrika 
men rapporten ska användas som referens och förändringar ska redovisas 
(Hodgkin och Newell, 2002). Även andra kompetenta organ (artikel 45) har 
rätt att lämna egna rapporter för att tydliggöra eventuella meningsskiljaktig-
heter. I Sverige har bland andra BO, Rädda Barnen och Nätverket för barn-
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konventionen haft en framträdande roll med att skriva egna rapporter och 
delta vid kommitténs förmöten, pre-sessional Working Group meetings 
(Hodgkin och Newell, 2002, sid. 633) där syftet för kommittén är att skaffa 
sig bred information om hur implementeringen i det specifika landet fort-
skrider.  

Sverige var bland de första länderna som rapporterade till FN-kommittén 
(Rädda Barnen, 1996) och har nu skrivit fyra rapporter (Socialdepartementet, 
1992, 1997, 2002, 2007 b). BO har skrivit egna rapporter till två av dessa 
rapporteringstillfällen (myndigheten fanns inte 1992). Den första rapporten 
är en beskrivning av läget i Sverige utifrån BO:s horisont (BO, 1998 b) me-
dan den andra rapporten mer fick karaktären av ett remissvar på regerings-
rapporten, något man från ombudsmannens sida inte var helt nöjd med   
(BO, 2002 a).  

Inför mötet mellan staten och FN-kommittén får regeringen ett antal frågor, 
list of issues, som är en indikation på områden som kommittén vill föra en 
fördjupad diskussion kring. Förfarandet har utvecklats mot att kommittén 
numer önskar skriftliga svar på frågorna (UD, 2006).  Kommittén har poäng-
terat vikten av att staten representeras av en person på ministernivå eftersom 
det är regeringen som har det yttersta ansvaret för genomförandet och kom-
mittén har möjlighet att lyfta även andra frågor än dem som tas upp i list of 
issues.  

Eftersom det inte finns några sanktionsmöjligheter kopplade till konventio-
nen är syftet med mötet att skapa en konstruktiv dialog mellan staterna och 
FN-kommittén. UD (2006) pekar på att detta även är andan i konventionen, 
processen och dialogen ska bidra till implementering och inte peka ut någon 
skyldig, även om tonen ibland kan bli skarp. Rapporterna är omfattande och 
många i antal varför kommittén ofta prioriterar frågor som rör hur konven-
tionsstaterna hanterar implementeringen i stort (UD, 2006). Några frågor 
som visat sig centrala är hur den offentliga debatten om implementeringen 
ser ut, om det görs en kritisk granskning av regeringens arbete, hur samarbe-
tet med organisationer och det civila samhället ser ut, om det finns samord-
ningsstrukturer för insatser inom olika sektorer, om det finns någon obero-
ende instans som övervakar barns situation samt var barn kan anmäla om de 
känner sig kränkta och hur de i så fall behandlas (UD, 2006). 

Concluding observations 
En tid efter avslutat möte presenterar FN-kommittén några sammanfattande 
kommentarer, concluding observations. Kommentarerna formuleras som 
både konstateranden och rekommendationer, riktade till staten i dess an-
strängningar att implementera rättigheterna och det förväntas att de blir fö-
remål för offentlighet och diskussion i riksdagen i det aktuella landet. Re-
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kommendationerna förväntas även bli åtgärdade och följs upp av kommittén 
vid nästa rapporteringstillfälle. Sverige har fått tre concluding observations 
och FN-kommittén har uttryckt stor uppskattning för Sveriges åtgärder vid 
samtliga tillfällen, men även uttryckt oro över vissa frågor. En närmare dis-
kussion om FN-kommitténs synpunkter på Sveriges implementeringsarbete 
förs i kapitel 7. 

General discussion day 
Kommittén inbjuder ibland till sessioner där syftet är att fördjupa kunskapen 
och förståelsen för konventionen. Representanter från olika konventionssta-
ter diskuterar konventionsrelaterade frågor. NGO:s, andra institutioner men 
även barn och privatpersoner har tillträde. Det som framkommer av diskus-
sionerna utgör underlag för kommittén vid formuleringen av general com-
ments. Sammanlagt har sexton sessioner genomförts.  

General comment 
Som framgår ovan leder arbetsseminarierna fram till general comments vilka 
används av kommittén vid genomgång och tolkning av konventionsstaternas 
landrapporter. 2007 har tio general comments publicerats och diskussioner 
har genomförts för artiklarna 29.1, 4, 42, 44.6. och för sakfrågor rörande till 
exempel barn och aids och barnets rättigheter i tidig barndom. I januari 2008 
är det sagt att den första general comment på en av grundprinciperna, artikel 
12, ska publiceras, enligt kommittémedlemmen Nevena Vuckovic Sahovic 
(e-postkontakt, 2007-06-04). 

Kritik och dilemman 
Konventionens normativa karaktär och begreppsapparat ger, genom sina 
formuleringar, världens politiker ett gemensamt språk för beslutsfattande 
rörande barn. Hammarberg förtydligar detta och påpekar att världens reger-
ingar inte bara har en möjlighet ”att bry sig om – utan en skyldighet”    
(1995, sid. 59). Även konventionens tvärvetenskapliga karaktär tydliggörs 
genom de olika fält som representeras i genomförandet (se kapitel 7). Många 
synpunkter har emellertid framlagts om konventionens vara eller inte vara 
och möjlighet att implementera i praktiken. Redan när Polen lade fram sitt 
förslag var det stater som menade att barn fanns representerade i befintliga 
konventioner och några uttryckte oro för att det kunde medföra risker att 
barn särbehandlades (Hammarberg, 1994). Den verklighet många barn levde 
i kom emellertid att väga för särskilda åtgärder för skydd. Medan arbetet 
med att formulera konventionen pågick påpekade Ennew och Milne (1989) 
problemet med att få acceptans i alla stater eftersom skrivningarna inte tar 
hänsyn till kulturella skillnader och författarna menade att de inte hade höga 
förväntningar på ratificering, men att varje steg ändå var ett steg framåt. 
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Även Boyden (1997) bekymrar sig över de problem som finns i konventio-
nen och som relaterar till kulturella förhållanden. Hon påpekar särskilt att 
jurister inom barnrätten inte bryr sig om hur kulturen återspeglar sig i im-
plementeringen av rättigheterna. Stern (2006) har i sin avhandling dragit 
slutsatsen att det inte har med kultur att göra om rättigheterna implemente-
ras. Stern (a.a.) intresserade sig för implementeringen av artikel 12 i olika 
kulturer och hon fann att den stora frågan handlade om maktstrukturer där 
vuxna helt enkelt inte ser barn som tillräckligt kompetenta för att delta i be-
slutsfattande. 

I juridiska sammanhang i Sverige har framförts kritik mot konventionen som 
påverkas av det sätt regeringen valt att införliva rättigheterna i det svenska 
rättssystemet (se vidare kapitel 7) och som får till konsekvens att instanser 
som ”utövar sin makt ’under lagarna’ ” (Schiratzki, 2003 a, sid. 34) inte 
måste följa konventionen eftersom den inte är svensk lag. Schiratzki (a.a.) 
menar också att många formuleringar är vaga och pekar på problemen med 
att ”det saknas en entydig definition av barn” (a.a. sid. 35). Konventionen 
väjer för frågan om i vilket ögonblick barnet blir barn och den tar heller inte, 
med hänvisning till nationell rätt, ställning till när barndomen upphör vilket 
kan få till konsekvens ”att unga människor kan undantas från regler som 
syftar till att skydda barn” (Schiratzki, 2003 a, sid. 35).  Schiratzki (a.a.) 
menar också att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är av 
målsättningskaraktär och därför svåra att tolka i juridiska sammanhang. De-
finitionen av barn har även varit uppe i andra sammanhang och Bartley 
(1998) menar att begreppet barn utesluter både en könsdimension och ung-
domar. FN-kommittén efterfrågar inte heller specifika data som är uppdelade 
på kön, förutom i artikel 2, däremot delar socialdepartementet upp viss stati-
stik på kön i den tredje rapporten till FN-kommittén (Socialdepartementet, 
2002). Sammantaget menar Schiratzki (2003 b, sid. 29) att konventionen om 
barnets rättigheter är att betrakta som ett ”pedagogiskt instrument” eftersom 
sanktionsmöjligheter saknas (för en diskussion om detta se kapitel 7). Den 
svenska barnkommittén menar å andra sidan att konventionen ska ses som 
ett politiskt instrument:  

Enligt vår mening bör tolkningen av Barnkonventionen göras politiskt av 
riksdagen, som därvid kan stifta den lag som krävs för att rättigheterna i 
Barnkonventionen bäst skall slå igenom (SOU 1997:116, sid 115). 

Mer specifika synpunkter har framförts gällande definitionen av familjen 
(Boyden, 1997), om arbete är något barn ska skyddas från eller ha rätt till 
(Boyden, 1997; Qvarsell, 2001) samt definitionen av barn (Lopatka, 1999; 
Hodgkin och Newell, 2002). Många har undrat över om det fanns barn när-
varande när arbetsgruppen förde sina diskussioner om vad som skulle vara 
deras rättigheter och detta har Lopatka (1999) förklarat med att konventio-



 
 

115

nen är ett internationellt dokument och som sådant ett ansvar för staters 
högsta ledning. Det vill säga, vuxna har ansvaret för barnets rättigheter. 
Boyden (1997) har dragit slutsatsen att barn inte varit delaktiga vare sig i 
processen när konventionen arbetades fram eller för att ta fram hållbara 
strukturer för genomförandet.  

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
I kapitel 5 har konventionen och dess innehåll och implikationer presente-
rats. Det har framgått att mycket handlar om att skapa dialog, processer och 
positiva arbetsklimat. Det är inte heller självklart att det kan uppfattas som 
ett enkelt uppdrag konventionsstaterna står inför när de ratificerat konven-
tionen. Några av informanterna i den här studien indikerar emellertid att det 
var vad regeringen trodde när de skrev under dokumentet och likaså att det 
är så den regionala och lokala nivån i Sverige uppfattar åtagandet. Nästa 
kapitel behandlar metod och avvägningar som gjorts för genomförandet av 
studien. I kapitlet redovisas även vilket material som använts, vilka personer 
som intervjuats och vilken relationen är mellan teori och data. 
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6 Kryssa eller gå på läns – Överväganden 
och genomförande 

I kapitel 6 redovisas och diskuteras studiens design och uppläggning. Här 
presenteras val av informanter, vilka överväganden som gjorts i förhållande 
till platsen för studien, Landstinget Sörmland och hur data samlats, tolkats 
och analyserats. I avsnittet diskuteras också dilemman av forskningsetisk 
karaktär. Avsnittet inleds med en presentation av relationen mellan studiens 
olika delar och fenomen. 

Inledning 
Som framgick i kapitel 1 grundar sig den här studien i mina tidigare erfaren-
heter av kommuners och landstings implementering av konventionen om 
barnets rättigheter. När jag började studera det insamlade materialet fram-
gick tidigt att det fanns ett ömsesidigt beroende mellan implementeringspro-
cessen och kunskapsprocesserna. Även om jag inte vill säga att det uppstod 
en arbetshypotes, så har tanken på att de båda processerna är beroende av 
varandra funnits i bakgrunden under arbetets gång. Data har samlats med 
kvalitativ metod, som bland annat innebär ”att forskaren deltar i en tvåvägs-
kommunikation” (Andersen och Gamdrup, 1994 b, sid. 71). Kommunikatio-
nen har funnits både mellan mig och det skrivna materialet och mellan mig 
och informanterna.  

Under arbetets gång uppstod en rad frågor till materialet där svar inte gick att 
få genom de, tidigare nämnda, teoretiska begreppen utan jag såg något i ma-
terialet som förvånade (till exempel de ”fyra hållningarna”). Utifrån det nya 
skapades en hypotes som relaterade till både mina tidigare erfarenheter och 
till materialet. Sättet att närma sig det empiriska materialet kallas abduktion, 
vilket ger en ny kvalitativ kunskap (Peirce, 1990). Qvarsell (1996/2002, sid. 
7) beskriver begreppet abduktion som ”att dra ut centrala erfarenheter och 
iakttagelser i ett empiriskt material och föreslå en hypotes”. I nästa steg ska 
hypotesen prövas genom att forskaren går baklänges in i materialet, vilket 
kallas ”retroduktion” (a.a. sid. 7). Den abduktiva impulsen, säger Peirce               
(1990, sid. 232), ”slår ner som en blixt”. Helt plötsligt uppstår en insikt om 
något, en varseblivning, percipiering, som inspirerar till att sätta samman 
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något nytt. Det man varseblir är emellertid, menar Peirce, en abduktiv slut-
ledning, som finner sin förklaring i en hypotes. Hypotesen kan ha spår från 
vårt själsliv men det som fångar vårt intresse är det nya. Enligt Polkinghorne 
(1983) ser Peirce forskningsprocessen som den mentala aktivitet som formar 
hypotesen. Aktiviteten benämner Peirce, enligt Polkinghorne, ”retroduction, 
presumption, and hypothesis” (a.a. sid. 121). Min forskningsprocess har varit 
just det som Peirce beskriver, ett pendlande mellan teori och empiri, hypo-
tesskapande och prövning av hypotes. Sökandet efter mening med de utsagor 
som kom att bli de fyra hållningarna är ett exempel på just en sådan process. 
Till att börja med var det som en aning om något, en snabb känsla av att det 
skulle finnas något mer i materialet. Pendlingen för att öka förståelsen har 
även skett mellan mina frågor ur delar av materialet och hela materialet, 
mellan mina och andras erfarenheter. De riktningsgivande begreppen som 
presentarades i teoriavsnittet ska ses utifrån den ovan beskrivna relationen 
mellan teori och data. Begreppen kallas med ett annat ord för ”spårhundsbe-
grepp” (Starrin, Larsson, Dahlgren och Styrborn, 1991, sid. 20). Ett vidare 
resonemang om spårhundsbegreppen återkommer längre fram i detta kapitel. 

Studiens delar 
Studiens generella kunskapsintresse är lärande och kunskapsprocesser i poli-
tiskt styrda organisationer. Fokus är riktat mot en organisation som beslutat 
att implementera ett folkrättsligt dokument och tanken är att, via ovan 
nämnda fokus och intresse, få svar på frågan hur lärandet sker och vilka kun-
skapsprocesser som utvecklas hos indidividen och gruppen i en organisation. 
En fråga som tidigt uppstod var om och i så fall vilken kunskap som behövs i 
sak om det som ska implementeras. Är det möjligen så att det handlar om 
olika kunskaper beroende på var i organisationen frågan ska införas, och är 
det möjligt att spåra hur dessa kunskapsprocesser ser ut och ger effekter i 
organisationen? Hur skiljer det sig mellan det som står i olika dokument och 
praktiskt handlande?  

För att besvara frågan och skapa en bild av hur Landstinget Sörmland hante-
rar konventionen i sin organisation har material av olika karaktär insamlats. 
Materialet presenteras och beskrivs närmare nedan. Det kom att bli många 
delar och frågan uppstod hur jag skulle förhålla mig till de olika delarna. På 
en nivå var det viktigt att hålla ihop delarna för att göra sammanhanget be-
gripligt. På en annan nivå var det viktigt att särskilja dem för att få syn på 
likheter och skillnader och kunna tolka sammanhang för att förstå hur läran-
det och kunskapsprocesserna gestaltar sig i den implementerande organisa-
tionen. Ett sätt att tydliggöra resonemangen är att se dem i ljuset av Sjobergs 
och Netts (1968) strukturering i termer av general och special universe. 
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Studiens delar får en struktur 
På ett tidigt stadium stod det klart att implementeringen av konventionen om 
barnets rättigheter kunde knytas till lärande och kunskapsprocesser. Frågan 
var hur de relaterade till varandra och vilken betydelse det hade för genom-
förandet. Med en idé om att lärandet och kunskapsprocesserna hade en över-
ordnad funktion och med stöd av Sjoberg och Nett (1968) identifierades 
studiens ”general universe” (a.a. sid. 130) som det lärande och de kunskaps-
processer som äger rum i den implementerande organisationen. Författarna 
menar att det är mot denna abstrakta general universe som forskaren hoppas 
kunna tillämpa forskningens resultat och hitta generaliseringar som gäller 
”beyond any time-bound social setting” (a.a. sid. 130). 

Det konkreta eller arbetande fältet ”special” eller ”working universe”     
(Sjoberg och Nett, 1968, sid. 130) som valts för att studera lärandet och kun-
skapsprocesserna är, som framgått, Landstinget Sörmland. Genom att kon-
ventionen om barnets rättigheter används som ett andra konkret fält till 
Landstinget Sörmlands implementeringsarbete kan arbetet ses som ”a case 
study within a broader context” (a.a. sid. 131).  

Landstinget Sörmland 
Landstinget Sörmland är ett av Sveriges nitton landsting och två regioner 
(regioner omfattar ett större geografiskt område är landstingen) och betjänar 
ca 262 000 personer. Vid årsskiftet 2005/2006 hade landstinget 7 300 an-
ställda, 78% kvinnor och 22% män (Landstinget Sörmland, 2007).       
Landstingets verksamhetsområden är: Hälso- och sjukvård, Regionsjukhuset 
Karsudden, Folktandvården, Handikapp och habilitering samt Kultur- och 
utbildningsverksamhet. Dessutom finns förvaltningar som Lednings- och 
verksamhetsstöd och Landstinget Sörmland Service. Landstinget är även 
delägare i Länstrafiken som emellertid inte ingår i denna studie eftersom 
landstinget inte är ensam huvudman. Mitt intresse för Landstinget Sörmland 
bottnade i en motion som skrevs 1998 (Hedberg, 1998) där motionsställaren 
yrkade på att all landstingskommunal verksamhet skulle utvärderas i förhål-
lande till konventionen (för en närmare beskrivning av landstingets arbete 
med konventionen, se kapitel 8). Mina roller i relation till landstinget kom-
mer att beskrivas längre fram i detta kapitel. 

Inför denna studie kontaktades landstingets strateg för barnrättsfrågor och 
hon ställde sig positiv till samverkan. I januari 2004 skrevs en avsiktsförklar-
ing mellan Landstinget Sörmland (Landstinget Sörmland, 2004) och mig 
som visade att landstinget hade en välvillig inställning till forskningsarbetet. 
Ledningen godkände samarbetet med strategen inför intervjuer, framtagande 
av dokument och liknande. Intresset för Landstinget Sörmland grundade sig i 
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att deras arbete var väl förankrat i högsta ledning (politiskt och i tjänsteman-
naorganisationen), det fanns en långsiktig strategi och ett beslut på att det 
rörde hela organisationen. Dessutom fanns en bred satsning på utbildning om 
konventionen. Just utbildningssatsningen var särskilt intressant eftersom det 
sammanfaller med det generella kunskapsintresset i studien. 

Material från Landstinget Sörmland 
Nedan följer en beskrivning av det material som relaterar till Landstinget 
Sörmland. 

1. Olika typer av dokument som betraktas som centrala för genomfö-
randet: budget och bokslut, beslutsdokument, förslag på handlings-
planer, utvärderingar och liknande. Jag har även använt delar ur en 
enkät som riktade sig till piloterna. Enkäten konstruerades och 
genomfördes av landstingets FOU-enhet i mitten av 2002      
(Landstinget Sörmland, 2002-07-03). Dessutom har jag använt delar 
av den planering som piloterna gör för att genomföra sitt uppdrag. 
Materialet som använts är piloternas egna beskrivningar av sina vi-
sioner. Dokument som inte finns i referenslistan finns i bilaga 3. 

2. Jag har haft möjlighet att delta vid två barnkonventionspilotutbild-
ningar (1-2 mars 2005 och 5-6 december 2006) för att studera hur 
piloterna griper sig an konventionen och vilka frågor som aktualise-
ras under utbildningen. Under utbildningarna hade jag möjlighet att 
ställa frågor till piloterna för att komplettera mina anteckningar. Ef-
tersom jag inte intresserat mig för den enskilda piloten utan pilot-
gruppen som sådan är noteringarna från de båda utbildningstillfäl-
lena sammanslagna. 

3. Intervjuer har genomförts med 47 personer, nyckelpersoner i fem 
grupper på olika nivåer.  

 
4. Möten med strategen i syfte att få kunskap om landstingets arbete 

som det såg ut initialt. Med strategen har jag även haft en rad tele-
fonsamtal i syfte att klargöra frågor som uppstått vid bearbetningen 
av det skrivna materialet. 

 
5. Telefonsamtal med en kurator vid en skola som startat ett barn- och 

ungdomsråd för att få information om hur rådet startade och utveck-
lades. 
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Konventionen om barnets rättigheter 
Studiens andra special eller working universe är konventionen om barnets 
rättigheter. Material som samlats är relevanta för landstingets arbete och 
ställs i relation till landstingets beslut och arbetssätt. De artiklar som närmare 
studerats är konventionens grundprinciper och krav på förändrade arbets- 
och beslutsprocesser (artiklarna 2, 3, 4, 6, 12 och 42). Ur dessa artiklar har 
valts information om vad som, mer uttalat, krävs av konventionsstaterna.  

Material från FN-kommittén för barnets rättigheter 
Syftet med att FN-kommitténs uttalanden finns representerade i materialet är 
att ge en ram för och bidra till en helhetsbild av det nationella implemente-
ringsarbetet. Det material som studerats närmare är: 

 
1. General comments, kommentarer som FN-kommittén tar fram som 

generellt tolkningsstöd till konventionsstaterna.  
 

2. Concluding observations, FN-kommitténs kommentarer till Sveri-
ges rapporter som ska användas som ett stöd till de enskilda kon-
ventionsstaterna i implementeringsprocessen (dessa begrepp disku-
terades i kapitel 5).  

 
3. Dessutom tillkom ett antal andra dokument. Summary records, 

summerande protokoll från FN-kommitténs utfrågning av regering-
en. List of issues, som är en sammanställning av de frågor FN-
kommittén vill diskutera med konventionsstaten.  

 
4. Jag var även närvarande när FN-kommittén utfrågade den svenska 

regeringen rörande den tredje rapporten till FN. Mina noteringar 
från detta tillfälle är skrivna dels som ett sammandrag av det som 
sades, dels med egna reflektioner.  

 
Utfrågningen genomfördes den 11 januari 2005 i Genève (Palais Wilson), 
där FN:s högkommisariat för mänskliga rättigheter är situerat. Jag bereddes 
tillträde till sessionen genom chefen för samordningsgruppen på socialdepar-
tementet. Utgångspunkten var att få en bild av hur kommittén ser på       
Sveriges genomförande av rättigheterna. Dokument som inte finns i refe-
renslistan finns preciserade i bilaga 2.1. 

Material från den svenska regeringen  
Även material från den svenska regeringen har insamlats för att belysa den 
röda tråden från FN till det regionala planet, där regeringsnivån är en viktig 
mellanhand för expediering av FN-kommitténs rekommendationer. Materia-



 
 
122 

let är viktigt att belysa eftersom regeringen har det yttersta ansvaret för im-
plementering, oavsett inre styrelseskick. För Sverige, med ett starkt kom-
munalt självstyre, är det därför intressant dels att se vilka återverkningar 
nationella beslut får på den regionala nivån, dels att titta på vad regeringen 
beslutat i förhållande till konventionens krav. Följande material har insam-
lats: 
 

1. Dokument som beskriver beslut och initiativ som tagits för att un-
derlätta implementering, till exempel propositioner, regeringsskri-
velser, beslut om att tillsätta utredningar och avsätta medel för pro-
jekt. Dokument som inte finns i referenslistan finns i bilaga 2.2. 

 
2. Intervjuer med fem personer på regerings- och myndighetsnivå 

som, på grund av sin position, kunnat bidra med kunskap och erfa-
renhet (se nedan). 

 
3. Som underlag finns även olika typer av kontakter med personer som 

har kunskaper om det område som avhandlingen omfattar. Kontak-
terna har varit i form av e-post, brev, telefonsamtal och möten. In-
formationerna har använts för att få stöd för egna tankar, svar på 
frågor och som komplement till annan information. 

Kontakterna redovisas i texten i de kapitel de använts, alltså inte bara i resul-
tatkapitlen. De finns även samlade under en egen rubrik efter referenslistan. 

Roller och förhållningssätt 
Mina första kontakter med Landstinget Sörmland upprättades, när jag arbe-
tade på BO:s kansli. Strategen sökte kontakt inför landstingets planerade 
arbete med att implementera konventionen. Initialt planerades ett seminari-
um för politiker och förvaltningsledning och jag och en kollega från BO 
ombads att medverka. I BO:s uppdrag ingick att informera och utbilda om 
rättigheterna varför jag senare fick en förfrågan om att delta vid landstingets 
utbildningar av Barnkonventionpiloter (se kapitel 8).  

För arbetet med denna studie bytte jag position i förhållande till Landstinget 
Sörmland och befinner mig nu i en roll där uppgiften är att fråga, observera, 
läsa, koppla till teorier och analysera. Även strategen har bytt roll i förhål-
lande till mig och hon är nu den som, med avsiktsförklaringen som utgångs-
punkt, öppnar dörrar och visar vägen in i landstingets verksamheter. Det har 
underlättat att få hjälp med att skapa kontakter med nyckelpersoner, organi-
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sera intervjutider och rum för detta och inte minst att få tillgång till relevanta 
dokument, möten, seminarier och andra forum där konventionen diskuterats. 

Val av informanter och tekniker för datainsamling 
Nedan följer en beskrivning av de metoder som använts och vilka avväg-
ningar som gjorts vid val av informanter. 

Intervju som metod 
Att valet av huvudsaklig metod blev intervju var för mig självklart eftersom 
jag ville få fatt i det som Patton (2002, sid. 341) framhåller som ”what is in 
and on someone else´s mind”. Denna typ av information är inte möjlig att 
erhålla vare sig genom enkät eller genom observation. Sättet jag valt att 
närma mig informanterna kan närmast likna det Sjoberg och Nett          
(1968, sid. 214) kallar ”objectifying interview” där intervjuaren redan från 
början informerar den intervjuade om vilken information som är intressant. 
Synen på informanterna är att de är sakkunniga inom det område som är 
intressant för studien. Informanterna i denna studie har valts just på grund av 
att de har haft specifika kunskaper och de har generöst delat med sig av sina 
erfarenheter. Genom att etablera en god relation till informanterna uppstår, 
menar Sjoberg och Nett (1968), ett socialt band där intervjuaren blir en be-
kant och inte en forskare som behöver viss information, ett förhållande som 
går att utveckla till att informanten blir forskarens ”eyes and ears”            
(a.a. sid. 215). Detta kan i sin tur bidra till att intervjuaren får information 
som kan öka förståelsen ”from the inside” (Qvarsell, 1996/2002, sid. 38) 
eftersom informanterna får framstå som något av medforskare och experter. 
Inom pedagogiken intresserar sig forskarna bland annat för människans re-
flektion om unika situationer och inte människan i sig eller hennes beteende           
(Qvarsell, a.a.). Eftersom denna studie har en pedagogisk hemvist och de 
personer som intervjuats har bidragit med viktig information om de fält de 
verkar inom benämns de informanter (a.a.).  

Val av informanter 
Informanterna som ingår i studien är valda dels därför att de haft kunskap 
som belyser studiens intresseområde, dels för att de har/har haft centrala 
positioner på nationell och regional nivå. Totalt har 52 personer intervjuats. 
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Informanter på nationell nivå 
Under våren 2004 intervjuades fem personer på nationell nivå: 
 

 Bengt Lindqvist, konsultativt statsråd 1985 – 1991 och ansvarigt statsråd 
när konventionen godkändes av Sverige. 

 Thomas Hammarberg, svensk representant i FN-kommittén för barnets rät-
tigheter, invald i en valperiod mellan 27 februari och 1 mars 1991, avgick 
den 28 april 1997, (FN-kommitten, 2006). 

 Carin Jahn, ämnesråd och chef för samordningsgruppen för konventionsar-
betet inom regeringskansliet (2000 – 2005). 

 Louise Nordenskiöld (tidigare Sylwander) Sveriges barnombudsman   
(1993 – 2000). 

 Lena Nyberg, Sveriges barnombudsman (2001 – fortfarande).  

Samtliga informanter valdes därför att de varit involverade i det nationella 
arbetet med att implementera konventionen. Bengt Lindqvist var föredra-
gande när regeringen lade fram propositionen (1989/90:107) om godkännan-
de av konventionen i Sverige. Thomas Hammarberg, som satt med i FN-
kommittén för barnets rättigheter, arbetade också tidigt med rättigheternas 
utformning. I detta sammanhang är Hammarberg intervjuad för sin doku-
menterat stora kunskap inom området mänskliga rättigheter och för sitt arbe-
te i FN-kommittén. Carin Jahn ansvarade för utbildning och information 
inom regeringskansliet och skulle även bevaka barnperspektivet i utred-
ningsdirektiv på nationell nivå. De båda barnombudsmännen hade/har bland 
annat till uppgift att bevaka och driva på genomförandet av rättigheterna i 
Sverige. Som framgår nedan användes intervjuguide som stöd vid intervju-
erna. På den nationella nivån användes två guider, en för dem som arbetade 
med frågorna innan konventionen antagits och följaktligen även innehöll 
frågor som rörde bakgrundsinformation (denna guide användes även för 
informanten på socialdepartementet): 
 

 Framtagande av konventionen. 
 Ratificering. 
 FN-kommitténs arbete. 
 Implementering på nationell nivå. 
 Kunskap om konventionen. 
 Framtiden. 

Den andra intervjuguiden användes för de två barnombudsmännen: 
 

 Tillsättning och utnämning. 
 Barnombudsmannens organisation, arbetsuppgifter och uppdrag. 
 Konventionen om barnets rättigheter. 
 Kunskap om konventionen. 
 Framtiden. 
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Informanter på regional nivå 
Under försommaren 2004 intervjuades nio landstingspolitiker, sju av dem 
var gruppledare för sina partier och därför centrala för inriktningen av den 
regionala politiken. Två av dem valdes därför att de var med och initierade 
landstingets konventionsarbete, motionsställaren och dåvarande ordförande i 
landstingsfullmäktige. Fördelningen mellan partierna var: tre socialdemokra-
ter, en vänsterpartist, en moderat, en folkpartist, en centerpartist, en miljö-
partist samt en kristdemokrat. 

Hösten 2004 intervjuades samordnarens referensgrupp, sju personer, från 
verksamheter som: Tandvård, Barnhabilitering, Barnhälsovård, Landstings-
fastigheter, Barnpsykiatri, Lekterapi och Central förvaltning. Gruppen fun-
gerade både som stöd och vägvisare för samordnarens arbete och som dörr-
öppnare in i respektive förvaltning. På grund av en större organisationsför-
ändring inom landstinget har gruppen ändrat såväl inriktning som namn och 
medlemmar (se kapitel 8). 
 
Under vintern/vårvintern 2004-2005 intervjuades tolv förvaltnings-
/enhetschefer och landstingets strateg för barnrättsfrågor. Förvaltnings-
/enhetscheferna är en viktig grupp eftersom de är ansvariga för att förvalt-
ningarnas uppdrag genomförs i enlighet med politiska beslut och intentioner. 
Denna grupp kallas fortsättningsvis förvaltningschefer. Cheferna represente-
rade Kultur- och utbildningsförvaltningen, Karsuddens sjukhus, Administra-
tiva staben, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsenhet, Södra hälso- och  
sjukvårdsområdet, Landstingsfastigheter (som nu heter nya serviceenheten), 
Revisionen, Handikapp- och habilitering, Tandvården, Personalavdelningen, 
Informationsenheten samt Ekonomiavdelningen. Med två av förvaltnings-
cheferna kunde intervjuer inte genomföras. 

Under våren och försommaren 2005 genomfördes intervjuer med elva barn-
piloter och sju verksamhetschefer, totalt arton personer från: Barn- och ung-
domspsykiatrin, Samlad mottagning, Karsuddens sjukhus, Patientnämnden, 
Vårdplatsenheten, FoU- enheten, Central operation, Radiologen,   Vuxen-
psykiatrin, Öron-näsa-hals samt en Primärvårdcentral. Ambitionen var att 
intervjua samtliga barnpiloters närmaste chef men en person var inte möjlig 
att få tag på, en person hade ingen tid över till intervju och två personer var 
redan intervjuade, i egenskap av förvaltningschefer. I samband med den 
första kontakten med förfrågan om intresse av att delta i studien presenterade 
samordnaren landstingets direktiv och arbete med konventionen och jag själv 
informerade om studien, dess syfte och bakgrund i ett missiv. 
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På den regionala nivån användes följande intervjuguide: 
 

 Konventionen om barnets rättigheter. 
 Landstingets arbete med rättigheterna. 
 Arbetet inom den egna förvaltningen/verksamheten. 
 Kunskap om rättigheterna. 
 Framtiden. 

Som tidigare nämnts har 47 personer intervjuats på den regionala nivån. 
Guiden var densamma oavsett vilken nivå intervjuerna genomfördes på, 
skillnaderna blev synliga i de följdfrågor som ställdes eftersom informanter-
na hade olika erfarenhet beroende av var i organisationen de befann sig.  

Möten mellan människor  
För denna studie har jag intervjuat, för mig, både kända och okända perso-
ner. Två personer på nationell nivå har varit mina chefer och med en person 
på nationell nivå hade jag tidigare en arbetsrelation som innebar visst rappor-
teringsansvar. På regional nivå hade jag träffat en av politikerna, samordna-
ren och samtliga barnpiloter. Kan detta ha påverkat intervjuerna? I alla mö-
ten mellan människor sker någonting som i vissa fall är uppenbart och i 
andra fall inte. Dessutom, menar Thomsson (2002) råder det alltid en makt-
obalans i en intervjusituation och här vill jag knyta an till Kvale (1997) som 
menar att det är intervjuaren som bär ansvaret för mötet. Fokus ska ligga på 
det område som ska studeras och till viss del på den som intervjuas        
(Sjoberg och Nett, 1968). För att skapa ett förtroendefullt möte, menar Kvale 
(1997) att det underlättar om intervjuaren är kunnig i frågan, har en förmåga 
att strukturera samtalet, är tydlig, vänlig och känslig för intervjuprocessen. 
Intervjuaren bör även kunna förhålla sig kritisk till det som sägs och koppla 
ihop olika utsagor under samtalet samt klargöra sammanhang genom att göra 
tolkningar. Som Thomsson (2002) också påpekar är det inte bara den inter-
vjuade som kan känna sig i underläge. Även intervjuaren kan känna sig un-
derlägsen på grund av kön, ålder eller position, men även av orsaker som att 
informanten har makt att avbryta intervjun eller vägra svara. Jag menar att 
det även kan vara den enes personliga framtoning som kan medverka till att 
den andre känner sig underlägsen. En egen erfarenhet är att ingen intervju är 
den andra lik, det centrala är att varje gång känna in situationen, ha empati, 
dels för den intervjuade, dels för situationen som sådan.  
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Datainsamling 
Vid insamling av data är det möjligt att använda sig av ”spårhundar”         
(Starrin m. fl., 1991). I deras logik ingår att röra sig fram och tillbaka på 
”upptäcktens väg” (a.a. sid. 21) i sökandet efter något väsentligt. En fördel 
med spårhundsbegreppen, menar författarna, är att de fungerar som vägle-
dande i forskningsprocessen. Begreppen visar riktningen, men är inte absolu-
ta eller definitiva:  

Snarare kanske man kan säga att deras användning berättigas utifrån deras 
representation i en speciell teori och de speciella observationer vilka teorin 
försöker redogöra för (Starrin m. fl., 1991, sid. 21).  

 
En utgångspunkt för den här organisationen är lärande och kunskapsutveck-
ling om konventionen, vilket är ett politiskt beslut. Vad det innebär för orga-
nisationen är inte klarlagt och inte heller hur individerna förhåller sig till 
lärandet och kunskapsprocesserna. Det är ambitionen med den här studien att 
försöka få fatt i, ringa in och öka förståelsen, för de lärande-, kunskaps- och 
implementeringsprocesser organisationen går in i. Sökandeprocessen sker i 
flera steg där materialet omvandlas till data med hjälp av de teoretiska be-
grepp som rör assimilation, ackommodation, kunskap grundad i erfarenhet, 
lärandet som process, lärandet i system och meningserbjudande för lärande 
och kunskapsutveckling samt synsätten top-down, bottom-up och nätverks-
skapande för implementering. Begreppen har använts som spårning vid ma-
terialinsamling, vid genomläsning av dokument och texter, som utgångs-
punkt för intervjuguider samt vid genomförandet och tolkningen av intervju-
erna.  

Intervjuernas genomförande 
Den tidigare nämnda avsiktsförklaringen visade att landstinget ställde sig 
välvilligt till studien som sådan och har fungerat som en utgångspunkt vid 
kontakter inom förvaltningarna. I de inledande kontakterna skickades först 
en förfrågan från samordnaren, med missiv från mig, till samtliga personer 
som var aktuella. Kontakten från samordnaren och mig byggde på att de som 
ville medverka i studien tog eget initiativ genom att antingen meddela sitt 
intresse eller att de inte ville delta. Efter detta kontaktades samtliga infor-
manter av mig för att bestämma tid för intervju. 

Intervjuerna genomfördes, som tidigare framgått, med intervjuguide enligt 
Patton (2002). Guiden fungerar som ett ramverk för intervjun och fördelen 
är, enligt Patton (a.a.) att intervjuaren kan vara spontan och fri i intervjusitu-
ationen. Frågorna behöver inte ställas i någon viss ordning men guiden hjäl-
per ändå till att systematisera intervjuerna så att alla områden kommer med 
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och kan följas upp under intervjuns gång. Genom att skapa en situation där 
det råder ömsesidig respekt och spontanitet mellan intervjuaren och infor-
manten är det också mer troligt att svaren blir spontana och öppna, menar 
Kvale (1997). De informanter som velat har fått intervjuguiden via e-post i 
god tid före intervjun. Inför en av intervjuerna uppstod ett missförstånd så att 
den personen inte fick tillgång till intervjuguiden i förväg. Intervjuerna med 
förvaltningscheferna genomfördes i ett rum som bokats för ändamålet men 
informanterna valde tid, en intervju (på nationell nivå) genomfördes per 
telefon, vilket var ett önskemål från den intervjuade och övriga intervjuer 
genomfördes på tid och plats som informanten själv bestämde. 

Samtliga intervjuer i det här arbetet har tydligt fokuserat på ämnet för studi-
en och informanterna har bidragit med mycket ny kunskap. I några fall upp-
fattade jag att informanten, till en början, kände sig obekväm i intervjusitua-
tionen. Efter det att vi pratat inledande och jag bett informanterna berätta om 
sin plats i organisationen märktes en förändring genom att personen lutade 
sig tillbaka i stolen och gav ett mer avslappnat intryck. Några av förvalt-
ningscheferna beskrev att de kände sig frågande till ämnet för intervjun och 
en del kommenterade också att de inte trodde att de kunde bidra med något, 
vilket inte var fallet. Samordnaren uttryckte i samband med intervjun att det 
kändes konstigt att bli intervjuad av mig eftersom vi inte brukar samtala på 
det viset och därför inleddes intervjun med att vi pratade om just det 
(Thomsson, 2002).  

Varje intervju inleddes med att jag återigen beskrev syftet med studien och 
gjorde en kort beskrivning av min bakgrund och hur intresset för frågan upp-
stått. Informanterna fick också möjlighet att ställa frågor i anslutning till 
detta. Eftersom informanterna, i kraft av sin nuvarande eller tidigare roll, 
inte kunde garanteras anonymitet har det känts särskilt viktigt att vid flera 
tillfällen informera om vissa etiska frågor. Exempel på detta är möjligheten 
att avbryta intervjun eller be mig stänga av bandspelaren under intervjuns 
gång, vilket utnyttjades av två informanter. I samband med intervjuerna be-
rättade jag också hur resultaten skulle användas. Intervjuerna genomfördes 
med minidisc (ingen var emot detta) och pågick cirka en timme. Samtalen 
avslutades med att jag frågade om informanten hade något att tillägga eller 
om det uppstått någon fråga och jag informerade om att intervjuutskriften 
skulle skickas för genomläsning. I samband med detta pratade vi även om 
hur det kan upplevas att se sitt talade språk i skrift (Kvale, 1997). 

Några av informanterna har jag, som tidigare nämnts, träffat i en annan roll. 
Piloterna har träffat mig under två dagar i en roll som processledare. På vil-
ket sätt kan det tänkas ha påverkat intervjusituationen? Det finns förstås en 
risk att de under intervjuerna inte vågade säga vad de tyckte, om de tyckte 
något som skulle kunna tolkas som ofördelaktigt av mig i processledarrollen. 



 
 

129

Det finns också en risk för att de upplevde mig som passiv och avvaktande i 
förhållande till att jag tidigare haft en mer aktiv roll. Ytterligare en aspekt 
kan vara att några av piloterna upplevde intervjun som en kontroll av att/hur 
de utfört sitt uppdrag. Själv upplevde jag mig inte att vara i underläge i för-
hållande till dem som varit mina chefer utan tvärtom kände jag mig genuint 
nyfiken på vad de kunde bidra med eftersom vi aldrig talat om dessa frågor 
tidigare. Samma känsla av nyfikenhet fanns inför intervjuerna med de andra 
informanterna på nationell nivå.  

Bearbetning av intervjumaterialet 
Jag har skrivit ut samtliga intervjuer själv, vilket både är som att göra inter-
vjun igen och att få en ny bild av innehållet. Genom att lyssna igenom inter-
vjuerna ytterligare en gång är det möjligt att få en bild av sig själv som inter-
vjuare (Thomsson, 2002). I utskrifterna har jag inte tagit med alla ”hm”, 
upprepningar eller längre utsagor som saknat relevans utan koncentrerat mig 
på för studien väsentlig information. Exempel på irrelevant information kan 
vara när någon berättat om besöksstatistik, egna barn och familjeförhållan-
den eller börjat berätta om en kommun. Efter transkribering har utskriften 
skickats till informanten för genomläsning och godkännande. I samband med 
detta har jag återigen beskrivit skillnaden mellan text i talspråk och i skrift-
språk och även informerat om att texten inte kommer att användas på detta 
sätt i den slutliga rapporten. En person ville skriva om sin intervju, något 
som inte förändrade innehållet utan mer gjorde talspråk till skriftspråk. Någ-
ra har korrigerat sakfel i texten, till exempel namn eller årtal som informan-
terna själva sagt fel eller inte kommit ihåg under intervjun och i något fall 
har jag hört fel vid utskriften. Flera informanter reagerade på att se sitt eget 
talspråk i skrift, även om de inte gjorde några ändringar i materialet. I kraft 
av detta blir det tydligt att användandet av citat är en känslig fråga, dels för 
att informanten kan känna sig obekväm med att talspråk används, dels för att 
citat kan användas på ett felaktigt sätt så att informationen missförstås. In-
formanten kan även uppleva sig presenterad på ett mindre fördelaktigt sätt, 
menar Ehn (1992), och pekar därför på vikten av att forskaren redovisar hur 
intervjuerna hanterats. I samma fråga argumenterar Kvale (1994, sid. 241) 
för att citat bör skrivas om så att de intar en ”skriftspråklig form”. När jag 
började bearbeta materialet skickade jag en förfrågan till de informanter jag 
ville citera för att ge dem en möjlighet att reflektera över detta och jag bad 
även de två förvaltningscheferna, en pilot och en verksamhetschef att läsa 
igenom den text som presenteras i kapitel 10 och som innehåller deras be-
skrivning av förvaltningarnas syn- och arbetssätt relaterat till konventionen. 
En av informanterna kompletterade uppgifterna, något jag uppskattade 
mycket. I de fall en informant nämnt en annan person vid namn i de citat 
som redovisas i resultatkapitlen har namnet ersatts med NN, vilket inte åsyf-
tar samma person vid alla tillfällen.  
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Närhet, distans och oberoende 
Detta arbete ska ses mot bakgrunden av att jag dels har en lång och bred 
erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer (dock inte Landstinget 
Sörmland) dels min erfarenhet av och mitt intresse för konventionen. I sö-
kandet efter en lämplig plats eller ”working universe” (Sjoberg och Nett, 
1968, sid. 130) som kunde säga något om det generella kunskapsintresset 
fanns från början några olika alternativ. Att det blev just Landstinget    
Sörmland beror på att fullmäktige fattat beslut om utbildning om konventio-
nen och att det, som en följd av detta beslut, pågår ett implementeringsarbe-
te. Det fanns alltså ett samband mellan det abstrakta och det konkreta. I mina 
kontakter med landstinget är det sannolikt att jag uppfattats som representant 
och förespråkare för konventionen. Det är även troligt att jag påverkat pågå-
ende processer både medvetet och omedvetet till exempel genom min syn på 
barnets rättigheter som kan ha förmedlats i intervjuerna. Några av informan-
terna har också påpekat att de sett intervjun som en påminnelse om konven-
tionsarbetet. Detta fenomen konstaterade också Graviz (1996) i sin studie när 
hon upplevde sig representera en viss ideologi i mötet med ett nytt system. 
Jag tror även att språket spelar en roll och min vokabulär avslöjar att jag 
arbetat inom offentlig förvaltning i många år. Det är svårt att som intervjuare 
själv förstå på vilket sätt påverkan sker. Lika väl som ett förlopp kan påverk-
sas för att kunskapen är för hög lika väl kan påverkan ske för att kunskapen 
är för låg. Granberg (1996) hävdar fördelen med att känna till de strukturer 
man forskar inom och för egen del menar han att det varit en styrka för hans 
studie att han var förtrogen med det område han närmade sig. Genom min 
förtrogenhet med de begrepp som använts och vana att röra mig i den offent-
liga diskursen uppstod en viss isomorfi, strukturlikhet (Bernler och      
Johnsson, 1985), med informanterna på regional nivå, något som kan ha 
bidragit till att informanterna verkade avslappnade.  

Jag har även funnit att en pendling mellan närhet och distans är nödvändig 
under forskningsprocessen. Lika viktigt som det är med närhet vid insamling 
av data genom intervjuer, lika viktigt är det att kunna distansera sig före 
intervjuerna när frågor ska formuleras, som i det stadium när materialet ska 
bearbetas. Att ha förförståelse inom det område som studeras medför vissa 
värderingar som kan påverka forskarens tänkande och handlande i arbetet. 
Just denna förförståelse kallar Graviz (1996, sid. 58) ”forskarens kognitiva 
kontext” vilket hon menar kan ses som ett verktyg för analys. Andersen och 
Gamdrup (1994 a) pekar på vikten av att forskaren gör sig själv medveten 
om och redovisar sina värderingar eftersom det inte går att göra sig av med 
dem. Författarna lyfter även frågan om att forskningen ska vara mångsidig 
och ha flera utgångspunkter. Dessutom anser de att forskaren inte bör tar 
ställning i öppna samhällskonflikter. De faktorer Andersen och Gamdrup 
(a.a.) diskuterar rör, enligt min tolkning, frågor om forskarens etik, det vill 
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säga att forskaren ska medvetandegöra sig själv om sig själv i förhållande till 
forskningsuppgiften.  

I sammanhanget är det även relevant att fundera över möjligheten att vara 
oberoende i förhållande till Landstinget Sörmland. Landstinget är inte upp-
dragsgivare, även om det fanns ett intresse från deras sida att samarbeta. 
Mina kontakter med landstinget har skett främst genom strategen och som 
jag beskrivit tidigare har våra inbördes roller förändrats under studiens gång. 
Ett sätt att handskas med frågan är, tror jag, att vara öppen med det som pro-
duceras. Representanter från landstinget har läst arbetsmaterialet och kom-
menterat felaktigheter däremot har inga synpunkter på innehållet i övrigt 
framkommit. Jag känner mig inte bunden av några lojaliteter i presentationen 
av resultaten och det är min förhoppning att resultat som kan uppfattas som 
känsliga ska bidra till diskussion i organisationen. Det är också viktigt hur 
resultaten av en kritisk granskning presenteras. Det kan ske på olika sätt. Att 
presentera materialet under arbetets gång och diskutera olika synsätt kan 
vara ett sätt att tidigt öppna för diskussion.  

Etiska överväganden 
Även om det inom all forskning krävs etiska överväganden är det särskilt 
viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter när forskningen inbegriper männi-
skor. För mig är forskarens val att redovisa eller inte redovisa sina värde-
ringar, förutsättningar och förförståelse viktiga etiska val och de är relaterade 
till hur forskningen styrs implicit.  

Precis som Kvale (1994) pekar Thomson (2000) på forskarens person som 
avgörande för olika etiska val. Thomson menar att det är viktigt att forskaren 
framstår positivt för människor som ingår i forskningen. Kvale påpekar ock-
så att det är forskaren själv som är det viktigaste verktyget i intervjusituatio-
nen. Därför är det viktigt, säger Kvale att forskaren kan hålla en professio-
nell distans men ändå samtidigt vara insatt i frågor som etik och forskning. 
Genom att hålla en professionell distans är det mindre risk att forskaren 
”goes native” (Kvale, 1994, sid. 112) det vill säga låter sig uppslukas av den 
andres perspektiv.  

De Forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 7-14) har tillämpats i denna studie. I 
korthet säger dessa att forskaren ska informera dem som berörs av forsk-
ningen vilket syfte forskningen har och att deltagarna själva har rätt att be-
stämma över sin medverkan, vilket har diskuterats ovan. Andra frågor som 
regleras i de forskningsetiska reglerna är konfidentialitet och handhavandet 
av uppgifter om enskilda personer. För ändamålet med denna studie är det 
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inte önskvärt att informanterna är anonyma, de bidrar med information i 
egenskap av sin position och/eller funktion och därför är det centralt att be-
handla informanternas utsagor med respekt och till exempel inte använda 
citat på ett otillbörligt sätt. I studien ingår inte heller information om enskil-
da individers förhållande men det inspelade materialet och utskrifterna har 
förvarats på ett sätt så att ingen annan haft tillgång till dem.  

Material blir data som analyseras till resultat 
Det material som valts för att illustrera den här studien har, som framgått, 
olika karaktär, men kommer ändå att till viss del presenteras tillsammans. 
Som en följd av detta kommer även resultatkapitlen att ha olika karaktär. 
Nedan följer en beskrivning av den process som gjorde materialet till data. 

Teorinära och empirinära tolkning av data 
Genom teorierna, som presenterades i kapitel 3, och de riktningsgivande 
begreppen (se ovan) har data tolkats och analyserats. Genom att närma sig 
materialet utifrån får forskaren ”the outsider´s perspective” eller ”etic”, säger 
Patton (2002, sid. 84). Vid genomläsning av intervjuutskrifterna uppenbara-
de sig även sådant som inte kunde härledas till de teoretiska begreppen utan 
som beskrevs av informanterna, det Patton (2002) kallar ”the insider´s per-
spective” eller ”emic” (a.a. sid. 84). Exempel på insidesperspektiv är tre av 
de fyra hållningarna (”det här gör vi redan”, ”det här behövs inte” ”det här 
har ingen bäring på oss”) som presenteras i kapitel 10. Qvarsell (1996/2002) 
problematiserar begreppen och frågar sig hur rimligt det är att hålla isär de 
etiska från de emiska begreppen. Jag menar att forskaren genom att öppet 
och tydligt redovisa mot vad/hur resultaten analyserats och tolkats kan und-
vika en del av den problematiken. För mig var det själva upptäckten av att 
informanterna uttryckte sig likadant om samma fenomen som avgjorde sa-
ken. Jag hade inget eget begrepp för detta. Den grupp som beskrev konven-
tionen som en möjlighet uttryckte sig på olika sätt som gick att föra in under 
begreppet meningserbjudande. 

De texter, officiella dokument, arbetspapper och rapporter som särskilt stu-
derats är tänkta att ge en bakgrund till implementeringen på nationell och 
regional nivå. Jag har läst samtliga dokument och sökt underlag som gjorde 
det möjligt att beskriva implementeringen på nationell och regional nivå på 
dokumentnivå. Vid första genomläsningen lästes materialet rakt igenom för 
att ge en allmän bild. Vid andra tillfället lästes dokumenten genom de rikt-
ningsgivande begreppen rörande implementering och till viss del tillsam-
mans med begreppen rörande lärande. Avsikten var dels att se om det finns 
en röd tråd att följa från FN:s rekommendationer via den svenska regeringen 
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till Landstinget Sörmland, dels för att upptäcka likheter och skillnader mel-
lan det som sägs i dokumenten och det som sker genom handling. Detta ma-
terial presenteras i kapitel sju och åtta (se även fig. 6.1).   

De egna noteringarna från FN-kommitténs utfrågning av den svenska reger-
ingen har lästs tillsammans med de fem intervjuerna på nationell nivå, FN-
kommitténs dokument: concluding observations, summary records, list of 
issues, general comments samt dokumenten från den svenska regeringen. 
Genom att läsa noteringarna tillsammans med nämnda underlag och begrepp 
har materialet blivit data. Dessa data har vävts in i resultatkapitlen som stöd 
för eller argument mot resonemang som förts av informanterna eller i doku-
ment. Noteringarna från FN-kommittén refereras som: (egna noteringar, 
2005-01).   

De egna noteringarna från pilotutbildningarna har lästs tillsammans doku-
menten från Landstinget Sörmland och de elva intervjuer som genomfördes 
med piloter. Även här användes de riktningsgivande begreppen. Dessa noter-
ingar refereras som: (egna noteringar, 2005-03 eller 2006-12). Data som 
emanerar ur detta material redovisas som en beskrivning av innehållet i pi-
lotutbildningarna i kapitel 8.  

Resultaten av de olika kontakterna har använts för att besvara frågor som 
kommit ur materialet, vidga en diskussion eller för att tillföra ny informa-
tion. Kontakterna har varit av olika karaktär och redovisas i texten som,      
e-postkontakt, brev, telefonsamtal och personliga samtal eller möten där jag 
fört minnesanteckningar.  

Allt material har först lästs igenom helt förutsättningslöst, eller så förutsätt-
ningslöst som det varit möjligt för mig med min förförståelse. Genom att, i 
nästa steg, läsa materialet tillsammans med de teoreiska begreppen har mate-
rialet successivt förvandlats till olika typer av data som tillsammans med de 
bearbetade intervjuerna har använts i resultatredovisningen. Även bearbet-
ning, tolkning och analys av intervjuerna har skett i olika steg. Efter den 
förutsättningslösa genomläsningen har samtliga intervjuer genomlästs flera 
gånger tillsammans med de riktningsgivande begreppen för lärande, kun-
skapsprocess och implementering. Detta för att å ena sidan skapa en helhet 
och å andra sidan upptäcka gemensamma drag och skillnader mellan de olika 
informantkategorierna. Genomläsningen genererade ett antal frågor till mate-
rialet.  

I nästa steg lästes enbart de fem intervjuerna på nationell nivå tillsammans 
med det skriftliga materialet på internationell och nationell nivå och noter-
ingarna från FN-kommitténs utfrågning av den svenska regeringen. Även i 
detta steg användes de riktningsgivande begreppen för såväl lärande som 
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kunskapsprocesser och implementering. Från intervjuerna samlades sedan 
citat för att problematisera det skriftliga materialet. Även här uppstod ett 
antal frågor till materialet. Några av dessa belystes genom e-postkontakter 
med sakkunniga och personliga brev. Dessa data redovisas i kapitel 7.  

Eftersom initiativet till implementeringen i Landstinget Sörmland kom från 
den politiska nivån och alltså har en ideologisk grund bestod steg tre av att 
läsa enbart de regionala politikernas intervjuutskrifter tillsammans med det 
skriftliga materialet från den regionala nivå, mina noteringar från pilotut-
bildningarna och anteckningarna från samtalen med strategen. Sedan fördes 
samtliga utsagor som berörde rättigheterna samman till en kategori som se-
dan ytterligare kategoriserades. Avsikten var att belysa den politiska viljan 
för implementering. Dessa resultat redovisas i slutet av kapitel 8. 

I nästa steg genomlästes samtliga 47 intervjuutskrifter på regional nivå förut-
sättningslöst ytterligare ett antal gånger. Utskrifterna hölls samman i de olika 
informantnivåerna och de lästes i en särskild ordning, förvaltningschefer, 
piloter, verksamhetschefer, referensgruppens medlemmar, strategen och 
politikerna. Detta var från början inte en medveten strategi utan jag upptäck-
te, när jag läst intervjuerna ett antal gånger, att det fanns mönster som för-
enade de olika nivåerna och därmed även skillnader mellan dem. För varje 
genomläsning skedde en mer systematiserad kategorisering av utsagorna 
med hjälp av de teoretiska begreppen. Kategorierna bildade teman eller un-
derkategorier, som fanns i utsagorna och som relaterade till avhandlingens 
frågeställningar. Vid genomläsningen utkristalliserades även teman som inte 
direkt kunde relateras till de teoretiska begreppen utan emanerade ur infor-
manternas beskrivningar och hade en mer empirinära karaktär. Dessa resultat 
redovisas i kapitel 9 och 10. 

Att använda citat är känsligt, som jag tidigare varit inne på. Det är ändå vik-
tigt att belysa och ge liv åt empirin och då är citat en bra väg. De citat som 
redovisas i kapitel 7 har valts för att belysa, belägga eller problematisera 
aspekter ur dokumenten på motsvarande nivå och mina egna noteringar från 
FN-kommitténs utfrågning av den svenska regeringen. Informanterna har 
givits möjlighet att lämna synpunkter på citaten.  
 
Avsikten med citaten i kapitel 8 är att belysa den politiska viljan och därför 
har sådana citat valts ut som belyser personliga bevekelsegrunder för kon-
ventionsarbetet. Dessa fyra informanter har också fått lämna synpunkter på 
citaten. 
 
För kapitel 9 och 10 har citaten valts med avsikt att belysa det område som 
diskuteras under respektive rubrik. Ett medvetet val är att inte välja citat där 
informanten har kunnat identifieras genom sin utsaga. 
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Telefonsamtalet med kuratorn på skolan som har ett barn- och ungdomsråd 
genomfördes sent i avhandlingsarbetet och bearbetades inte tillsammans med 
övrigt material. Samtalet blev underlag till en beskrivning av rådets tillkomst 
och arbetssätt och de begrepp som legat som en fond vid bearbetningen av 
det sagda var de begrepp som rör implementering.  

Validitet och generaliserbarhet 
Som framgår i kapitel 1 är det en ambition att besvara frågan om hur indivi-
dens och gruppens lärande sker och vilka kunskapsprocesser som utvecklas i 
en implementerande organisation. På vägen mot svaret är det förstås viktigt 
att som forskare ha en kritisk syn på sina resultat och analyser där kontroll 
och ifrågasättande är centrala ingredienser. ”How do we know that the re-
sults of this one piece of research are applicable to other situations?” frågar 
sig Cohen och Manion (1985, sid. 125). Detta rör frågor om resultatens ge-
neralitet, det vill säga hur väl resultaten kan användas för andra liknande 
situationer. Det är alltså från det abstrakta eller teoretiska sammanhanget, 
studiens ”general universe” (Sjoberg och Nett, 1968, sid. 130), som studien 
kan göra antaganden och dra slutsateser från data som insamlats i ett konkret 
sammanhang ”special universe” (a.a. sid. 130). Genom den dialektiska pro-
cess som uppstår när studiens konkreta fält ska tolkas i det teoretiska sam-
manhanget och det teoretiska sammanhanget ska kasta ljus över och förklara 
det konkreta fältet finns en förhoppning att öka förståelsen för det studerade 
fenomenet. Björn (1996) framhåller att studiet av ett konkret fält rörande det 
abstrakta forskningsintresset ger kunskaper om både platsen för studien och 
de människor som finns där. Även om den här studien inte intresserar sig för 
den enskilda ”människan som fenomen” (Qvarsell, 1996/2002, sid. 1) är det 
människor som lämnar viktig information om det generella kunskapsintres-
set. Informanterna i den här studien är strategiskt valda därför att de har nå-
got att säga om lärande och kunskapsprocesser i den organisation de arbetar 
eller representerar genom att de är valda i demokratiska val.  

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
Som nämndes i kapitel 6 är det viktigt att fundera över möjligheten att vara 
oberoede för att kritiskt kunna granska det som studerats. En väg att arbeta 
med det är att vara öppen med upplägg och det som framkommit i studien. 
Att presentera materialet under arbetets gång och diskutera olika synsätt kan 
vara ett sätt att tidigt öppna för diskussion. Slutligen är det en fråga om hur 
materialet presenteras, det kan göras på olika sätt. För att förtydliga för läsa-
ren presenteras nedan en bild, fig. 6.1, som belyser relationen mellan studi-
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Lärande och kunskapsprocesser i en implementerande organisation

 Kapitel 7   Kapitel 8              Kapitel 9             Kapitel 10

Konventionen om barnets
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Fig. 6.1. Relationen mellan studiens generella kunskapsintresse och specifika kon-
text, data och resultatkapitel. 

Med denna figur avslutas kapitel 6 som beskrivit och diskuterat studiens 
överväganden och metod. I nästa kapitel inleds avhandlingens resultatredo-
visning. 
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7  Ett skepp kommer lastat – Beslut och 
initiativ på nationell nivå 

I kapitel 7, som är avhandlingens första resultatkapitel, redovisas beslut och 
initiativ på nationell nivå i relation till FN-kommitténs synpunkter på det 
svenska implementeringsarbetet. Den svenska regeringens beslut och im-
plementeringsinitiativ presenteras i tre dimensioner, en politisk, en juridisk 
och en pedagogisk dimension, vilket förklaras närmare nedan. Avslutnings-
vis görs en sammanfattande diskussion av implementeringen på nationell 
nivå. Kapitlet avses bidra till ökad förståelse för beslut och initiativ på den 
regionala nivån, som presenteras i kommande kapitel.  

Inledning 
Tanken med att beskriva konventionen genom ovan nämnda dimensioner 
emanerar ur frågor jag fick från den implementernade praktiken (se kapitel 
1). Frågornas karaktär fick mig att se att de kunde kopplas till varandra även 
om de rörde olika områden, som till exempel ansvar, praktiskt genomföran-
de, tolkning, skyldigheter, synsätt och effekter. I nästa steg härleddes dessa 
områden till olika samhällsfält och med den utgångspunkten utkristallisera-
des fyra dimensioner, som här får representera konventionens tvärdisciplinä-
ra karaktär: politik, juridik, pedagogik och etik. Det vill säga, konventionen 
och det sammanhang som konventionen existerar i har filtrerats genom de tre 
första dimensionerna och filtratet blir den etiska dimensionen som speglar 
samhällets syn på barnet som medborgare. Dimensionerna är användbara på 
alla samhällsnivåer men används i den här studien för att belysa beslut och 
initiativ på nationell nivå som incitament för regional nivå. 

Gränserna mellan dimensionerna är inte knivskarp, politiska beslut påverkar 
och skapar förutsättningar för såväl juridiska som pedagogiska spörsmål och 
den etiska diskussionen sätter sin prägel på politik, juridik och pedagogik i 
de val som måste göras på olika samhällsnivåer när rättigheterna ska genom-
föras. I den politiska dimensionen fokuseras de politiska beslutens betydelse 
för implementering av folkrättsliga dokument och de initiativ och beslut som 
tagits på regeringsnivå. I den juridiska dimensionen beskrivs förhållandet 
mellan folkrätt, internationell och nationell rätt. Den pedagogiska dimensio-
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nen belyser de krav som konventionen ställer på förändrade besluts- och 
arbetsprocesser i konventionsstaterna. Detta ställs sedan i relation till FN-
kommitténs rekommendationer till den svenska regeringens implemente-
ringsarbete. I den etiska dimensionen, slutligen, förs en diskussion om barnet 
som medborgare och de etiska val vuxna gör genom lagstiftning och andra 
beslut som rör barn. Den etiska dimensionen redovisas inte i detta kapitel 
utan presenteras i slutdiskussionen som ett resultat av de prioriteringar och 
val som gjorts på nationell och regional nivå. Resultaten förväntas belysa 
relationen mellan internationell, nationell och regional nivå rörande imple-
mentering. 

Mina funderingar kring dimensionerna har varit och är ett pendlande mellan 
helheten (konventionen i sig och dess sammanhang) och delarna (dimensio-
nerna) vilket jag tror har varit en nödvändighet när ambitionen är att förstå 
den kontext och diskurs som rättigheterna existerar i.  

Källor 
Under denna rubrik presenteras de källor som använts i detta kapitel. Vid 
referens till de fem intervjuerna på nationell nivå anges detta som utsagor 
från informanterna. Några av informanterna förekommer ibland även som 
litteraturreferens i detta kapitel vilket då framgår genom referens. Informan-
terna har fått möjlighet att lämna synpunkter på citaten.  

De iakttagelser som gjordes vid FN-kommitténs utfrågning av den svenska 
regeringen, januari 2005, redovisas nedan som (egna noteringar, 2005-01). 
Som ytterligare referens till nämnda utfrågning används kommitténs anteck-
ningar, summary record (CRC/C/SR.1002). Vissa informationer har inhäm-
tats via e-postkontakter och brev. Vilken information som redovisas och vem 
som lämnat den framgår vid varje referens. 

De dokument som ligger till grund för nedanstående diskussion är FN-
kommitténs synpunkter på den svenska regeringens genomförande av rättig-
heterna sammanfattade i concluding observations, general comments, list of 
issues och summary records. Övriga texter som använts är regeringens skri-
velser och propositioner samt vissa av BO:s rapporter och skrifter samt den 
enda tolkning av konventionen med FN-kommitténs rekommendationer som 
finns idag, Implementation handbook (Hodgkin och Newell, 2002). Ovan 
nämnda data är utgångspunkten för implementeringsprocessen i Sverige och 
beskrivs och diskuteras här för att belysa de initiativ den svenska regeringen 
tagit i förhållande till konventionen.  
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Den politiska dimensionen 
I den politiska dimensionen blir överlappningen mellan den politiska, den 
juridiska och den pedagogiska dimensionen särskilt uppenbar. Politiska be-
slut är å ena sidan grunden för juridiken men å andra sidan återverkar juri-
diska beslut på politiska avvägningar. För konventionens tillblivelse var 
beslut i FN:s generalförsamling en förutsättning och för genomförandet på 
nationell nivå måste regeringen fatta beslut om ratificering. Genom det 
kommunala självstyret i Sverige har det visat sig nödvändigt med politiska 
beslut även på regional och lokal nivå för genomförande på dessa nivåer. 
Nedan belyses först förhållandet mellan folkrätt och nationell rätt, vilket ska 
ses som ett raster till de metoder som genom politiska beslut avgör konven-
tionens ställning i det nationella rättssystemet. Sist redovisas politiska beslut 
och initiativ på nationell nivå som rör konventionens genomförande i      
Sverige. 

Politiska beslut för juridisk giltighet 
I Sverige betraktas folkrätt och nationell lagstiftning som två olika rättssy-
stem (dualism) där inget system är överordnat det andra (Bring och      
Mahmoudi, 2001). Författarna (a.a.) pekar dock på att eftersom Sverige i allt 
större utsträckning inkorporerar traktat menar olika bedömare att det sker en 
förskjutning mot monism. Folkrätten reglerar förhållanden mellan stater och 
nationell rätt reglerar ”förhållandet mellan individer, mellan individ och stat 
samt mellan individ och association” (a.a. sid. 41). Såväl rättskällor som 
rättssubjekt är alltså olika i de olika rättssystemen och för att kunna tillämpa 
de folkrättsliga principerna i nationella domstolar och myndigheter måste 
staterna, genom politiska beslut, införliva dessa i nationell lagstiftning. Detta 
kan ske genom presumtion om normharmoni, transformation eller inkorpore-
ring. 

Presumtion om normharmoni 
Enligt Bring och Mahmoudi (2001) och Schiratzki (2003 a, b) har Sverige 
implementerat konventionen om barnets rättigheter genom den metod som 
kallas presumtion om normharmoni. Det sker genom att riksdagen konstate-
rar att normharmoni råder mellan konventionen och den svenska lagstift-
ningen, ingen ny lagtext antas. Bring och Mahmoudi påpekar att domstolar 
och andra som 

har anledning att känna till vissa internationella överenskommelser, presume-
rar i sin tillämpning av nationella regler att dessa står i harmoni med de rele-
vanta traktaterna och tolkar de nationella reglerna utifrån denna förutsedda 
normharmoni (Bring och Mahmoudi, 2001, sid. 44).  



 
 
140 

Förfarandet kallas fördragskonform tolkning (Bring och Mahmoudi, 2001). 
Schiratzki (2003 a, sid. 35) anför att denna implementeringsmetod ger kon-
ventionen en ”begränsad betydelse för svensk rättstillämpning” och är därför 
”inte direkt tillämpbar i domstolar”. Av regeringens proposition 1989/90:107 
framgår också att: 

En granskning av konventionsbestämmelserna leder till slutsatsen, att svensk 
rätt och praxis till sin allmänna syftning står i god överensstämmelse med 
dessa bestämmelser men att man kan vara tveksam om huruvida svensk rätt 
eller praxis i alla detaljer överensstämmer med konventionens krav           
(a.a. sid. 28). 

Transformation 
Den svenska barnkommittén (SOU 1997:116) menar att Sverige använt 
transformationsmetoden vid implementering av konventionen, en metod som 
vi vanligen använder i Sverige. Fördelarna med denna metod är, enligt barn-
kommittén, dels att den är välkänd inom det svenska rättssystemet, dels att 
rättigheterna successivt förs in i nationella lagar och att det sker en anpass-
ning till svenska förhållanden i stort. Lagstiftning kan omarbetas när praxis 
förändras, vilket gör det möjligt att förändra skrivningar som rör konventio-
nen när förhållanden förändras, något som kommittén lyfter fram som en 
möjlighet att bevara konventionens dynamiska karaktär. Transformation 
innebär, enligt Bring och Mahmoudi (2001), att innehållet i konventionen, 
inte nödvändigtvis ordalydelsen, omvandlas till svensk lag genom olika lag-
stiftningsåtgärder. Konventionstexten kan skrivas om till lagtext eller över-
sättas in i nationell rätt (a.a.) för att passa det nationella rättssystemet och då 
används endast översättningar. Strömberg och Melander (2003) beskriver 
två metoder att transformera en konventionstext, dels transformation genom 
översättning där texten översätts till svenska och görs till författningstext, 
dels transformation genom omskrivning där texten införlivas med nationell 
rättsordning genom omarbetning till nationell författningstext. Den senare 
metoden används, enlig författarna (a.a.), när konventionerna inte är direkt 
tillämpliga i svensk rätt. 

Inkorporering 
Den tredje metoden, inkorporering, innebär att staten gör konventionen till 
lag direkt. En fördel med denna metod är, enligt Strömberg och Melander 
(2003), att det inte är så resurskrävande, varken i tid eller i arbete. Nackdelar 
kan, enligt författarna, vara att utländsk text blir svensk lag vilket kan göra 
den både svårtillgänglig och svåröverskådlig. Det är inte heller säkert att 
konventionstexten publiceras i anslutning till lagtexten utan finns i ett annat 
dokument (a.a.). FN-kommittén (CRC/GC/2003/5) välkomnar att konven-
tionsstaterna använder sig av inkorporering vilket innebär att rättigheterna 
blir direkt tillämpliga i domstolarna. Det skulle även göra det möjligt för 
konventionen att ta över vid konflikt med nationell lagstiftning 
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(CRC/GC/2003/5). Exempel på länder som inkorporerat konventionen om 
barnet rättigheter som lag är Norge (Barneombudet, 2007), Finland och  
Portugal (SOU 1997:116). Kommittén (CRC/GC/2003/5) är av den uppfatt-
ningen att konventionen ska ta över, ”prevail” (a.a. sid. 6), när det är konflikt 
mellan rättigheterna och nationell lag. Som grund för detta hänvisas till The 
Vienna Convention on the Law of Treaties artikel 27 (1155 UNTS 331): 

Internal law and observance of treaties                                                                                   
A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for 
its failiure to performe a treaty. 

Artikeln ska emellertid inte, enligt Göran Håkansson som ingick i den 
svenska delegationen vid utformningen av konventionen om barnets rättig-
heter, (e-postkontakt, 2007-07-07) tolkas som att ett land där en nationell lag 
står i konflikt med en ratificerad konvention alltid är tvungen att använda 
konventionen. Däremot kan staten inte till sitt försvar hänvisa till nationell 
lagstiftning för att inte leva upp till en ratificerad konvention utan måste i så 
fall ändra nationell lagstiftning för att uppnå överensstämmelse. 

För och emot 
Den svenska barnkommittén (SOU 1997:116) menar att inkorporering av 
rättigheterna skulle resultera i en syn på rättigheterna som statiska och de 
förtydligar genom att säga att 

vi menar snarare att barnen och Barnkonventionen vinner på att konventionen 
används som ett instrument för fortgående förändring i syfte att förbättra 
barns ställning på alla områden (SOU 1997:116, sid. 115).  

Den svenska barnkommittén menar också att tolkningen av konventionen 
ska göras av riksdagen som också är den instans som stiftar lagar för att in-
förliva rättigheterna i svensk rättsordning. Några av medlemmarna i barn-
kommittén förordade inkorporering i ett särskilt yttrande (a.a. sid. 507). 

Fyra av informanterna på nationell nivå resonerar kring metoden att imple-
mentera konventionen i det nationella rättssystemet. Två av dem menar att 
transformationsmetoden är den vanliga metoden i Sverige och att det därför 
var naturligt att göra på liknande sätt med konventionen om barnets rättighe-
ter. De andra två, båda barnombudsmännen, tror inte på eller ställer sig tvek-
samma till inkorporering men säger samtidigt att det nog vore möjligt att 
göra lag av vissa delar. Den första barnombudsmannen förtydligar:  

Utan jag såg det mer som ett principdokument, ett policydokument som ska 
kunna användas vare sig det gällde etiska regler i skolan eller hur lärare ska 
se på barn eller vad en lagstiftning ska ta hänsyn till. (Sveriges första barn-
ombudsman) 
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Nuvarande barnombudsmannen hänvisar till skillnaden mellan den politiska 
och den juridiska processen och säger:  

Men i grunden är det en kombination av lagliga regler och faktiska värde-
ringar som styr. Då tycker jag den politiska processen är sundare. Det vill 
säga, tycker man att barn inte prioriterats tillräckligt så ska man byta majori-
tet. En domstol blir du aldrig av med. Så i grunden är det här politiska frågor, 
i grunden tycker jag också att det är politiker som får bära ansvaret. En dom-
stol bär inte ansvar för lagstiftningen, bara för hur de tillämpar den.         
(Sveriges andra barnombudsman) 

Barnombudsmannen avfärdar emellertid inte inkorporering som metod utan 
ser fram emot att få mer information om hur det går för Norge som vid tiden 
för intervjun nyligen hade inkorporerat konventionen. 

Sveriges ratificering 
Sverige ratificerade konventionen utan reservationer men inför processen 
diskuterades möjligheten att reservera sig mot artikel 37c (att frihetsberöva-
de barn ska hållas åtskilda från vuxna) en artikel som regeringen ansåg att 
Sverige inte kunde leva upp till. En av informanterna, det ansvariga statsrå-
det, beskriver emellertid att Sverige hade ambitionen att framstå som ett 
internationellt gott exempel och att utskottet som behandlade frågan därför 
strök reservationen med motiveringen att avsikten med artikeln övertolkats 
och att det egentligen inte fanns någon konflikt mellan konventionen och 
nationell lagstiftning. Utformningen av artiklarna, berättar statsrådet, uppfat-
tades som ett väldigt seriöst arbete här i Norden. Det var viktigt att rättighe-
terna, som de formulerades, kunde uppfyllas på hemmaplan och därför, tror 
samma informant, upplevdes den svenska delegationen som aningen rigida 
och förtydligar samtidigt: ”Men det har då att göra med att vi försöker vara 
väldigt grannlaga och stå för det vi säger”.  

En slutsats av implementeringsdiskussionen ovan är att Sverige har införlivat 
rättigheterna genom att presumera normharmoni och samtidigt transformerat 
vissa av artiklarna i relevant lagstiftning. Exempel på transformation är arti-
kel 3 som tagits in i socialtjänstlagen (SFS 2001:453); lag med särskilda 
bestämmelser för vård av unga (SFS 1990:52); utlänningslagen               
(SFS 2005:716) och föräldrabalken (SFS 1949:341). Regeringen har alltså 
valt att synliggöra endast några av artiklarna i den svenska lagstiftningen. 

För implementering på regional och lokal nivå krävs ytterligare politiska 
beslut och många kommuner och landsting har också fattat beslut på full-
mäktige och/eller styrelsenivå om någon form av arbete i konventionens 
anda (BO, 2002 f, 2002 g). Av BO:s enkäter framgår att landstingen i första 
hand beslutat om kartläggningar av barns och ungas uppväxtvillkor         
(BO, 2002 f) medan kommunerna främst beslutat om barnchecklista, barn-
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konsekvensanalys och samordningsfunktion (BO, 2002 g). Enligt ovan 
nämnda enkäter saknas emellertid kunskaper om utfallen av besluten. 

Politiska initiativ på nationell nivå 
En rad politiska initiativ har tagits av regering och riksdag för att genomföra 
rättigheterna i Sverige. Nedan följer en genomgång av de viktigaste besluten 
på regeringsnivå sedan ratificeringen. Dessa beslut och initiativ kommer i 
den avslutande diskussionen att analyseras i förhållande till de beslut och 
initiativ som tagits på regional nivå i Landstinget Sörmland. Utgångspunkt 
för en sådan analys är om intresset för hur beslut på nationell nivå får åter-
verkningar på den regionala nivån. 
 
1990 
Den 22 mars lämnade regeringen propositionen 1989/90:107 till riksdagen med 
förslag om att godkänna FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen 
ratificerades i sin helhet genom ett riksdagsbeslut den 21 juni 1990. 
Regeringen avsatte 30 miljoner kronor ur Allmänna Arvsfonden till frivilligorgani-
sationerna för informationsspridning om konventionen.  
 
1993 
Lag  SFS 1993:335 om barnombudsman trädde i kraft 1 juli 1993.  
 
1996 
Den 18 mars tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, som tog namnet  
Barnkommittén (SOU 1997:116). 
I december beslutade regeringen att avsätta ytterligare 20 miljoner kronor ur      
Allmänna Arvsfonden för informations- och utbildningsinsatser om konventionen, 
Dags för barnkonventionen, ett landsomfattande projekt. 
 
1999 
I budgetpropositionen 1998/99:1 satsade regeringen sammanlagt 30 miljoner kronor 
till en Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 
(Regeringens proposition 1997/98:182).  
 
2000 
I skrivelsen Barn – här och nu (1999/2000:137) redogjorde regeringen för Sveriges 
barnpolitik, med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter.  
I maj beslutade regeringen om en egen huvudman för barnkonventionssamordningen 
och det bildades en samordningsgrupp inom regeringskansliet. 
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2002 
I januari presenterades regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de 
mänskliga rättigheterna (Regeringens skrivelse 2001/02:83). 
Den 21 februari presenterades regeringens proposition om en förstärkt Barnom-
budsman (2001/02:96). Förslagen resulterade i vissa förändringar i lag                
(SFS 2002:377) som bland annat stärkte Barnombudsmannens kontrollbefogenheter 
mot den nationella, regionala och lokala nivån. 
Den 21 februari gav socialdepartementet Barnombudsmannen i uppdrag att utarbeta 
modeller för barnombud/lokala företrädare för barn och unga (Socialdepartementet, 
2002-02-21). 
Den 14 mars lämnade regeringen skrivelsen 2001/02:166 Barnpolitiken – arbetet 
med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter till riksda-
gen. 
 
2004 
Den 22 januari presenterade regeringen skrivelsen (2003/04:47) Utveckling av den 
nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter.  
Riksrevisionen granskade om regeringen och myndigheterna har följt den strategi 
som riksdagen har antagit för att förverkliga Förenta Nationernas konvention om 
barnets rättigheter i Sverige (Riksrevisionsverket, 2004:30).  
 
2005 
Regeringen beslutade den 3 mars att genomföra en förstudie om möjligheterna att 
inrätta ett kunskapscentrum för konventionsrelaterade frågor (Socialdepartementet, 
2005-03-03, beslut S2005/1988/SK). 
Den 21 april beslutade regeringen att tillsätta en arbetsgrupp inom socialdeparte-
mentet med uppdrag att utveckla indikatorer för att mäta och följa upp insatser inom 
barnpolitiken. De presenterade en delrapport: Ett uppföljningssystem för barnpoliti-
ken. Delrapport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpo-
litiken (Socialdepartementet, 2005, Ds 2005:59).  

 
I juni presenterades förstudien Barnrättscentrum – kunskapscentrum för barnkon-
ventionsrelaterade frågor (Westlund Cronstedt, 2005). 
Den 15 december fick Unicef Sverige uppdraget att utarbeta en implementerings-
handbok för svenska förhållanden (Socialdepartementet, 2005-12-15). Uppdraget 
skulle rapporteras till regeringen senast den 15 januari 2007. 
 
2006 
Den 9 mars presenterade regeringen en Nationell handlingsplan för de mänskliga 
rättigheterna 2006 – 2009 (Regeringens skrivelse 2005/06:95).  
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Den 16 mars gav socialdepartementet i uppdrag till Örebro universitet att utreda 
förutsättningarna för ett barnrättscentrum inom universitetet (Socialdepartementet, 
2006-03-16). Samarbetspartners är landstinget i Örebro län och Örebro kommun.  
Den 18 maj presenterade regeringen barnskrivelsen Ett Sverige för barn – redogö-
relse för regeringens barnpolitik (Regeringens skrivelse 2005/06:206). 
Den 6 juli gav socialdepartementet i uppdrag till Örebro universitet att ”erbjuda 
kompetens- och metodutveckling i tillämpningen av konventionen om barnets rättig-
heter ” (Socialdepartementet, 2006-07-06). 
Den 9 november återkallade den nya regeringen barnskrivelsen Ett Sverige för barn 
(Regeringens skrivelse 2006/07:12).  
 
2007 
I februari presenterades slutrapporten Ett uppföljningssystem för barnpolitiken  
(Socialdepartementet, 2007 a, Ds 2007:9). 
Den 8 mars beslutade regeringen att göra en översyn av myndighetsstrukturen för 
barnpolitiken,  uppdraget gick till Statskontoret (Socialdepartementet, 2007-03-08). 
Den 14 mars invigdes Nationellt centrum för barnets rättigheter (NCBR) vid Örebro 
universitet. Bytte senare namn till Barnrättsakademin.  

Kommentar till den politiska dimensionen 
Som framgår ovan har den svenska regeringen fattat en rad beslut som på 
olika sätt påverkat implementeringen i Sverige. Några av de viktigaste beslu-
ten är inrättandet av en Barnombudsman 1993, att avsätta 20 miljoner kronor 
för informationsinsatser 1996 i projektet Dags för Barnkonventionen samt 
initiativet till en Nationell strategi 1999. 

Den juridiska dimensionen 
Politiken lägger grunden för juridiken genom att ge konventionen juridisk 
status i det nationella rättssystemet vilket gör att domstolarna vet hur de ska 
tillämpa rättigheterna. Konventioner har en internationell status som innebär 
att de är juridiskt bindande mellan de stater som ratificerat dokumentet. Di-
mensionen inleds med en genomgång av några viktiga begrepp som rör för-
hållandet mellan nationell rätt, internationell rätt och folkrätt.  

Juridisk status 
Begreppen internationell rätt och folkrätt har inte samma betydelse utan den 
internationella rätten är, enligt Bring och Mahmoudi (2001), ett vidare be-
grepp där folkrätten ingår som en del. Folkrätt har definierats av Strömberg 
och Melander (2003, sid. 6) som ”sammanfattningen av de rättsregler som 
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gäller för staterna i dessas inbördes offentliga rättsliga förhållanden”. Be-
greppet är till en del missvisande, påpekar Bring och Mahmoudi, eftersom 
folkrätten som sådan inte riktar sig mot individer utan mot stater och interna-
tionella organisationer. FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättighe-
terna har, till exempel, påverkat den allmänna folkrätten genom att innehållet 
gjorts till nationell rätt i flera stater (Melander, 1995).  Andra begrepp som 
brukar användas i detta sammanhang är mellanstatlighet (till exempel Rom- 
och Maastrichtfördragen) och överstatlighet (till exempel EG-rätten, där den 
nationella suveräniteten är reducerad) (Bring och Mahmoudi, 2001). Förfat-
tarna menar att den nationella suveräniteten kan ses som ett hinder för inter-
nationell rättsutveckling, det vill säga att stater kan motsätta sig mellan- och 
överstatliga överenskommelser med hänvisning till nationell lagstiftning och 
före bildandet av FN var det än tydligare att varje stat skötte sina egna ange-
lägenheter utan insyn från andra stater. Frågan om staters möjlighet att inter-
venera i varandras inre angelägenheter är långt ifrån oproblematisk och inte 
heller möjligheten att påverka konventionsstater i implementeringssamman-
hang är okontroversiell.  

Konventioner kallas även traktater och är mellanstatliga avtal som komplet-
terar den allmänna folkrätten. De är bindande genom den sedvanerättsliga 
principen pacta sunt servanda som säger att avtal ska hållas                  
(Bring och Mahmoudi, 2001, sid. 12). En konvention är alltså juridiskt bin-
dande mellan de stater som ratificerat. Det är regeringen som är den för-
dragsslutande parten och därför ytterst ansvarig för att bestämmelserna 
genomförs oavsett det inre styrelseskicket (SOU 1997:116). Sverige har ett 
långtgående kommunalt självstyre vilket många gånger nämns som en för-
svårande omständighet eftersom staten endast genom lagstiftning, öronmärk-
ta medel och/eller tillsyn kan styra kommunernas och landstingens arbete 
(SOU 1997:116). För implementeringen av konventionen om barnets rättig-
heter är detta en särskilt viktigt fråga eftersom de flesta beslut som rör barn 
fattas i kommuner och landsting.  

Juridisk tillämpning av politiska beslut 
I slutbetänkandet konstaterar den svenska barnkommittén (SOU 1997:116) 
att konventionen om barnets rättigheter inte tillämpas i svenska domstolar på 
ett sätt som skulle vara önskvärt. Det kan finnas olika skäl till detta, säger 
kommittén, och hänvisar till faktorer som att den svenska lagstiftningen re-
dan tillvaratar barns intressen så att domstolarna inte behöver åberopa kon-
ventioner, att utbildning om rättigheterna inte skett, att konventionen inte är 
tillräckligt känd samt att det inte finns en tradition att tillämpa konventioner i 
svenska domstolar. BO har gjort särskilda satsningar på den målgruppen 
eftersom även de har uppmärksammat brister i tillämpningen av konventio-
nen. Myndighetens uppfattning är att barnet ofta är osynligt såväl i utred-
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ningen som i domslutet vilket inte är förenligt med konventionens intentio-
ner och för att bidra till att öka kunskaperna har BO även deltagit vid utbild-
ningar för olika personalkategorier inom rättsväsendet (BO, 2004 c). 

Schiratzki (2003 b) ser, som tidigare nämnts, konventionen främst som ett 
pedagogiskt instrument eftersom det inte finns något sanktionssystem kopp-
lat till dokumentet. Hon för även ett resonemang där hon pekar på att många 
lagar inom just barnrätten har en pedagogisk karaktär och syftar till att ändra 
beteenden och attityder. Pedagogisk lagstiftning har dessutom ofta, menar 
Schiratzki (a.a. sid. 29), en ”svag koppling till domstolars rättstillämpning”. 
En annan uppfattning presenteras av den svenska delegationen som represen-
terade Sverige vid FN-kommitténs utfrågning av regeringen med anledning 
av den tredje rapporten. Delegationen hänvisade till att nationell lagstiftning 
ska tolkas i ljuset av internationella åtaganden, en princip som har godkänts 
av både Högsta Domstolen och Regeringsrätten (egna noteringar, 2005-01; 
CRC/C/SR.1002). FN-kommittén frågade även hur utbildningen av domare 
och åklagare går och ordföranden, Mr. Doek, påpekade att domare ”ibland 
mår bra av lite press” (egna noteringar, 2005-01). Dessutom påpekade ordfö-
randen att om Sverige är intresserade av att ha välutbildade domare så måste 
regeringen bli tydligare och kanske ställa ultimatum som inbegriper att per-
soner får sluta sin anställning om de inte gör som de blir tillsagda           
(egna  noteringar, a.a.).  

Ett problem är att domstolarna anser sig bara behöva ta hänsyn till den na-
tionella rätten och dualismen medger inte heller, enligt Bring och Mahmoudi 
(2001) någon skyldighet för domstolarna att ta hänsyn till något annat, vilket 
även gäller förvaltningsmyndigheter. Detta problem har även uppmärksam-
mats av Schiratzki (2003 a, sid. 35) som är av uppfattningen att konventio-
nen ”har en jämförelsevis begränsad betydelse för svensk rättstillämpning.” I 
regeringens proposition (2001/02:96) om en förstärkt Barnombudsman be-
handlas inte frågan om ökade befogenheter gentemot rättsväsendet utan kon-
centrationen ligger på kommuner, landsting och förvaltningsmyndigheter. 
Däremot framgår att ett antal instanser inom rättsväsendet fått uppdraget att 
utveckla ett barnperspektiv. I regleringsbrevet för 2007 anges till exempel att 
Domstolsverket ska redovisa  

vilka åtgärder som vidtagits för att tillgodose barnets behov i domstolspro-
cessen utifrån de krav som anges i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Utbildningsinsatser skall särskilt anges (Justitiedepartementet, 2006, sid. 7).  

Kommentar till den juridiska dimensionen 
Frågan om domstolarnas synsätt på och tolkning av internationella överens-
kommelser är problematisk och det är förstås en försvårande omständighet 
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när rättsväsendet själv menar att konventionen om barnets rättigheter har ett 
begränsat värde för den nationella rättstillämpningen i all den stund det finns 
en princip som reglerar just denna fråga och som har antagits av såväl   
Högsta Domstolen som Regeringsrätten. Principen är den så kallade        
fördragskonforma tolkningens princip (SOU 1997:116, sid. 79) som förut-
sätter att svensk lagstiftning står i överensstämmelse med internationella 
åtaganden.  

Den pedagogiska dimensionen 
När politiken placerat rättigheterna i det nationella rättsystemet krävs ytterli-
gare ansträngningar från konventionsstaterna för att de ska införlivas i den 
inre förvaltningsstrukturen. I den pedagogiska dimensionen synliggörs kon-
ventionen som ett pedagogiskt instrument för lärande och kunskapsutveck-
ling bland dem som fattar beslut som rör barn direkt eller indirekt. Konven-
tionen implicerar förändrade arbets- och beslutsprocesser och det är just i 
dessa processer som pedagogiken synliggörs. Även i den pedagogiska di-
mensionen tydliggörs dimensionernas överlappande karaktär genom att de 
krav på förändrade besluts- och arbetsprocesser som diskuteras ska tillämpas 
också i den politiska och juridiska dimensionen. Genom detta förfarande 
kommer en växelverkan mellan de olika dimensionerna till stånd när det 
pedagogiska arbetet får återverkningar på politisk och/eller juridisk nivå. 
Nedan presenteras konventionens krav tillsammans med motsvarande artik-
lar i konventionen. 

FN-kommitténs krav på förändrade arbets- och 
beslutsprocesser 
Konventionens grundprinciper (2, 3, 6, och 12), som nämndes i kapitel 5, 
fick bilda ett eget kluster i rapporteringsprocessen, general principles 
(CRC/C/58). Ett annat sådant kluster är de artiklar som berör den allmänna 
implementeringen, general measures of implementation (CRC/C/58), artik-
larna 4, 42 och 44. Tillsammans bildar dessa kluster konventionens krav på 
förändrade arbets- och beslutsprocesser i konventionsstaterna (BO, 2001 a). 
Det är upp till varje konventionsstat att välja metod för implementering, 
kraven ger ledning men inga slutgiltiga anvisningar.  

Nedan följer en beskrivning av varje krav som inleds med en genomgång av 
FN-kommitténs rekommendationer till konventionsstaterna när de ska im-
plementera rättigheterna i den inre förvaltningsstrukturen. Därnäst redovisas 
FN-kommitténs synpunkter på Sveriges arbete, den svenska regeringens 
initiativ och informanternas synpunkter, där sådana funnits.  
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Krav utifrån artikel 2: Kartläggning och datainsamling  
Det första kravet är kopplat till artikel 2, barnets rätt att inte diskrimineras. 
Alla barn, utan undantag, har rätt att få tillgång till rättigheterna i konventio-
nen, 2.1. Alla barn, utan undantag, ska skyddas från alla former av diskrimi-
nering, 2.2. Principen gäller både statliga och privata institutioner. Här me-
nar FN-kommittén att konventionsstaterna måste verka aktivt för att motver-
ka diskriminering. Det kan ske genom till exempel lagstiftning, strategisk 
planering, bevakning av frågan, utbildning av barn och vuxna, opinionsbild-
ning och inte minst genom utvärdering av redan gjorda insatser            
(Hodgkin och Newell, 2002). Metoden för att synliggöra diskriminering är, 
menar kommittén (a.a.), att samla data för att kunna göra jämförelser över 
tid. BO har sammanfattat några områden som bör ingå i en sådan kartlägg-
ning med både kvalitativa och kvantitativa data: 
 

 Alla typer av förändringar i barns uppväxtvillkor. 
 Data kring ålder, kön, region, glesbygd/tätort, social och etnisk grupp. 
 Förändringar i den regionala och lokala servicen för barn och barnfamiljer. 
 Förändringar som gäller budgettilldelning samt 
 Utgifter för verksamheter som riktar sig till barn och barnfamiljer          

(BO, 2001 a, sid. 21). 

FN-kommittén har haft följande synpunkter på Sverige rörande artikel 2:  
Vid det första rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 2) påpekades att den 
svenska lagstiftningen inte uppfyllde samtliga kriterier som anges i artikel 2 
och regeringen rekommenderades att säkerställa att besparingar inom lands-
ting och kommun inte drabbar barn mer än andra grupper och i synnerhet 
inte utsatta barn.  

Efter det andra rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 101) menade kom-
mittén att det fortfarande rådde olikheter mellan barn beroende av bostadsort 
(C 7) och rekommenderade regeringen att vidta åtgärder för att skydda barn 
mot diskriminering. Vidare påpekade kommittén att statliga besparingar 
påverkat kommunernas ekonomi med höjda avgifter och besparingar i verk-
samheter och service till barn och deras familjer som följd (C 9) och reger-
ingen rekommenderades att utvärdera effekterna av neddragningarna. Kom-
mittén noterade också (C 11) att de så kallade gömda flyktingbarnen diskri-
minerades och rekommendationen var att vidga rättigheterna till att inte en-
bart gälla hälso- och sjukvård. I punkt C 12 konstaterades att lagstiftningen 
mot rasism och främlingsfientlighet inte var tillräcklig och regeringen upp-
manades att ompröva lagen. Kommunala skillnader leder till, menar kommit-
tén (C 18), att utsatta grupper av barn får sämre service och regeringen re-
kommenderades att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa en      
”universal access to social benefits, in particular for the poorer families, and 
that the public be better informed of their rights in this regard” (C 18). 
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Kommittén ansåg också att regeringen borde fortsätta arbetet mot mobbning 
och samla data för att kartlägga förekomsten av mobbning samt skapa sär-
skilda strukturer (C 19) för elevernas medverkan i arbetet mot mobbning. 
Kommittén påpekade även att barn till arbetslösa föräldrar ska ha rätt till 
förskola och rekommenderade regeringen att se över sina ställningstaganden 
(C 20). 

Vid det tredje rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 248) noterade kom-
mittén att regeringen inte gjort tillräckligt beträffande diskrimineringen av de 
gömda flyktingbarnen, den ekonomiska ojämlikheten och mobbningsfrågan. 
Regeringen rekommenderades därför att göra ”every effort to address the 
concerns contained in the present concluding observations” (C 1, 5). Övriga 
frågor som kommenterades var statistiken: där regeringen rekommenderades 
att ta ett samlat grepp, rasism: där staten uppmanades förstärka åtgärderna, 
samt mobbningen, som återigen var ett område regeringen rekommenderades 
att förebygga och bekämpa, nu med särskilt fokus på barn med funktions-
hinder och utländsk bakgrund. 

I syfte att skapa en grundläggande statistik om barn och deras familjer fick 
SCB, inom ramen för den nationella strategin, i uppdrag att utveckla barn-
statistiken (Socialdepartementet, 1999) och sedan 1995 har BO samarbetat 
med SCB för att ta fram fakta om barn och unga. I sin rapport (BO 2004 b) 
säger BO att data denna gång varit mer omfattande än tidigare och rapporten 
innehåller även synpunkter från barn och unga. Myndigheten (a.a.) uttrycker 
en förhoppning om att undersökningar där barnets synpunkter finns repre-
senterade ska permanentas. Den 1 april 2006 kom lagen (SFS 2006:67) om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever som kan tolkas som ett led i att stärka barnets rättigheter i förhållande 
till FN-kommitténs rekommendationer. Av propositionen (2005/06:38) 
framgår inte om detta är ett initiativ för att bemöta FN-kommitténs krav på 
åtgärder mot mobbning.  

Fler än hälften av landstingen (12 av 20) gör enligt BO (2002 f) kartlägg-
ningar av barns och ungas villkor och liv. 16 av landstingen svarar emellertid 
att de inte utvärderat någon insats man beslutat om för att förverkliga kon-
ventionen. Av motsvarande enkät för kommunerna framgår att 20 av 235 
kommuner genomfört kartläggningar och att 33 kommuner har utvärderat 
arbetet med att införliva konventionen (BO, 2002 g). Landstinget Sörmland 
fattade beslut om att påbörja implementeringen av konventionen 1999 och 
initiativet kom genom en politisk motion (se vidare kapitel 8). 

När kommittén vid det andra rapporteringstillfället (CRC/C/15 Add. 101) 
oroade sig över att barn diskrimineras på grund av bostadsort så visade det 
sig inte vara sista gången. Även om det inte blev några påpekanden vid det 
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tredje rapporteringstillfället i januari 2005, så ställdes frågor om det kommu-
nala och landstingskommunala självstyret och dess påverkan på frågor och 
beslut som rör barn (egna noteringar, 2005-01). Frågorna som ställdes var 
relaterade till ojämlikhet i servicenivåer och kvalitet i verksamheter för barn. 
Kommittén undrade också vem som bestämmer nivån på servicen, hur kvali-
teten kontrolleras lokalt, om den bestäms centralt samt hur koordineringen 
av implementering i kommuner och landsting ser ut (egna noteringar a.a.). 

Krav utifrån artikel 3: Prövning av barnets bästa 
Begreppet prövning av barnets bästa har flera benämningar och kallas även 
child impact assessment, child impact analyses och barnkonsekvensanalys 
(BO, 2001 a; Hodgkin och Newell, 2002). I det följande kallas processen 
prövning av barnets bästa. En prövning av barnets bästa består, enligt FN-
kommittén (Hodgkin och Newell, 2002), av två steg. Först ska frågan om 
vad som är barnets bästa i den aktuella frågan utredas och i nästa steg ska en 
bedömning göras av hur tungt barnets bästa ska väga i den aktuella frågan. 
Prövningen ska göras inför alla beslut och såväl kort- som långsiktiga kon-
sekvenser ska vägas in. Vid tolkning av artikel 3, påpekar FN-kommittén, att 
principen aldrig kan ta över någon annan rättighet i konventionen, däremot 
kan den användas när rättigheter står emot varandra (Hodgkin och Newell, 
2002). Ett klassiskt exempel på detta är när rättsliga instanser i vårdnads- 
och umgängesfrågor väger barnets rätt till båda sina föräldrar mot barnets 
rätt till skydd mot övergrepp. För att komma fram till vad som är det enskil-
da barnets bästa i en viss situation eller vad som är bäst för en grupp barn 
måste ett antal överväganden göras. Några av de frågor som ingår i en pröv-
ning av barnets bästa och som bör utredas är vilka lagar som eventuellt styr 
den här frågan, om det finns forskning som kan ge kunskap, hur praxis ser 
ut, vilken ledning konventionen och grundprinciperna ger och slutligen ska 
barnets åsikter inhämtas (BO, 2001 a; Hodgkin och Newell, 2002). I nästa 
steg ska en avvägning göras av hur tungt barnets bästa ska väga i beslutet i 
förhållande till andra intressen. 

BO (2001 a) utarbetade, inom ramen för den nationella strategin, en modell 
för barnkonsekvensanalyser. I modellen trycker myndigheten på vikten av 
att systematisera arbetet med prövningar av barnets bästa. Även om barnets 
bästa inte alltid får företräde menar BO att det är viktigt att förklara och do-
kumentera de prioriteringar som gjorts och varför.  

Socialdepartementet gav, i samarbete med utrikesdepartementet, ut en skrift 
(Sylwander, 2001) med de svenska erfarenheterna av att använda analyserna 
som verktyg i beslutsfattande. I skriften konstaterade Sylwander (a.a.)   
(Sveriges barnombudsman 1993-2000) att Sverige har en hög medvetenhet 
om konventionen och att det görs många lovvärda försök på lokal och regio-
nal nivå men att konventionen långt ifrån kan sägas vara ett självklart verk-
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tyg i beslutsfattande inom någon samhällssektor. Sylwander lyfter sex områ-
den där hon menar att arbetet behöver stärkas (de kursiverade orden är min 
översättning). Det saknas fortfarande definitioner för begrepp som underlät-
tar när konventionen ska översättas till praktik, dessutom finns en avsaknad 
av utvärdering av åtgärder som vidtagits för genomförande. Sylwander på-
pekar att ett lyckat konventionsarbete handlar om att ändra attityder och 
arbetssätt och för detta saknas långsiktiga strategier. En viktig fråga som 
Sylwander nämner är avsaknaden av kritiska diskussioner och analyser av 
beslut som påverkar barn och intressekonflikter som kan uppstå när olika 
intressen står emot varandra i en prioriteringsdiskussion. Den sista punkten 
som problematiseras är barnets möjligheter till deltagande, som författaren 
menar är otillfredsställande (Sylwander, 2001, sid. 14-16). 

Av intervjuerna med informanterna på nationell nivå framgår att alla är av 
den uppfattningen att barnets bästa är en viktig princip som hänger ihop med 
begreppet barnperspektiv och som det inte går att bortse från. I en avvägning 
ingår att inhämta barnets synpunkter men, understryker informanterna, det är 
vuxna som fattar besluten och det ska även inhämtas ett brett underlag från 
både forskning och annan kunskap, före beslut. Ibland, påpekar en av infor-
manterna, används begreppet som ett sätt att förstärka någons barnperspektiv 
i till exempel politiska diskussioner och en annan informant kallar detta fe-
nomen för att använda konventionen som ett ”slagträ”. En av informanterna 
påpekar också att det inte är själva beslutet i enlighet med barnets bästa som 
är det centrala utan processen dit, där beslutsfattaren tar sitt ansvar och visar 
att detta är seriöst, som är viktig. Om man kör över barnintresset, säger in-
formanten: ”får man … bevisa att det var nödvändigt också och vilka skäl 
som gällde och sedan öppet redogöra för hur det gick till”. 

FN-kommittén har lämnat följande synpunkter på Sveriges arbete rörande 
artikel 3: 
Vid det första rapporteringstillfället gällande artikel 3 framgår av FN-
kommitténs kommentarer att den svenska regeringen bör tänka över och 
försäkra att frihetsberövade barn hålls åtskilda från vuxna, beakta barnets 
bästa och se över alternativ till institutionsvård (CRC/C/15/Add. 2, D 12). 
Med detta tryckte kommittén på vikten av att barn som anhållits eller på 
annat sätt berövats sin frihet skall hållas åtskilda från vuxna och att staten 
skall överväga andra sätt att ta hand om barnen än på institution.  

Vid det tredje rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 248) rekommendera-
des regeringen att öka insatserna för att göra konventionen känd då det före-
faller som att andemeningen i konventionen inte är tillräckligt känd            
(C 1, 12). I punkt C 2, 21-22, erkändes arbetet med att lyfta in artikel 3.1 i 
föräldrabalken (FB), socialtjänstlagen (SFS 2001: 453), lag (SFS 1990:52) 
med särskida bestämmelser om vård av unga och i Socialstyrelsens nya in-
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struktion. Däremot fick regeringen rekommendation att säkerställa principen 
om barnets bästa i Migrationsverkets riktlinjer och förfaranden (C 2, 22). 
Dessutom påpekade kommittén att regeringen bör förbättra hanteringen av 
tvister mellan föräldrar med olika nationaliteter som rör deras barn och lösa 
pågående tvister i linje med barnets bästa (C 4, 27-28). 

I Sverige har vi som framgår ovan infört principen om barnets bästa i vissa 
lagar, men det rör sig fortfarande främst om lagar inom familjelagstiftningen 
och socialtjänsten även om begreppet finns med i utlänningslagstiftningen. 

Som FN-kommittén påpekar (Hodgkin och Newell, 2002) gäller principen 
om barnets bästa inom alla samhällsområden. I många sammanhang har det 
påpekats att just vidgningen av principen till att gälla alla områden i stället 
för endast familjerättsliga områden har försvagat dess betydelse (se till ex-
empel Schiratzki, 2003 b), något som Hammarberg och Holmberg (2000) 
menar inte alls stämmer. Tvärtom argumenterar författarna för motsatsen 
och hävdar att ”it´s broader scope makes Article 3 more politically relevant” 
(a.a. sid. 33). I Sverige finns synpunkter om att delar av konventionen bör tas 
in i till exempel hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763) och plan- 
och bygglagen, PBL (SFS 1987:10) (se till exempel Reg. prop. 
1997/98:182).  

Krav utifrån artikel 4: Aktiva prioriteringar 
Artikel 4 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 
andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I 
fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna 
vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser 
och, där så behövs, inom ramen för internationellt arbete. 

Att prioritera barn aktivt är budskapet i artikel 4 och en väg att synliggöra 
den politiska viljan att implementera rättigheterna.   

Som tidigare framgått utgör artikel 4 tillsammans med artikel 42 och 44     
det kluster som kallas general measures for implementation (CRC/C/58) och 
den femte general comment (CRC/GC/2003/5) behandlar just dessa artiklar 
vilka även har sina motsvarigheter i andra konventioner (något som inte 
kommer att utvecklas inom ramen för detta arbete). I detta kluster rekom-
menderar kommittén att staterna aktivt arbetar för att dra tillbaka sina even-
tuella reservationer och ratificera andra relevanta internationella instrument 
(Hodgkin och Newell, 2002). Av den andra meningen i artikeln framgår att 
de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är av målsättningskarak-
tär och ska ställas i relation till landets resurser och dessutom vara föremål 
för ställningstagande om bistånd mellan länder. Med resurser menas förutom 
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ekonomiska resurser, även mänskliga och organisatoriska. De medborgerliga 
och politiska rättigheterna är däremot inte beroende av ett lands resurser och 
skall därför tillgodoses oberoende av dessa (Hodgkin och Newell, 2002). 
Dåliga eller inga resurser är emellertid inget hinder för implementering, me-
nar kommittén (a.a.) och beskriver hur staten kan formulera mål att sträva 
mot och genom lagstiftning inkludera formuleringen ”the maximun extent of 
available resources” (a.a. sid. 63).  

För den generella implementeringen är det centralt att se över den nationella 
lagstiftningen så att den är i linje med konventionen vilket även gäller regio-
nala och lokala policys. Kommittén rekommenderar varje stat att ha en na-
tionell strategi för rättigheternas genomförande och processen betraktas som 
ett kontinuum mot permanenta mekanismer (Hodgkin och Newell, 2002). 
Eftersom implementeringen kräver ständig utvärdering har kommittén börjat 
fråga efter och rekommendera stater att genomföra omfattande system för 
barnkonsekvensanalyser (a.a.). Även budgetarbetet på nationell, regional och 
lokal nivå är viktiga instrument för implementering (Hodgkin och Newell, 
2002). I den femte general comment (CRC/GC/2003/5) slås fast att arbetet 
med att implementera konventionen går tvärs genom alla strukturer i ett land 
och ingen regering kan frånhända sig ansvar genom att delegera rätten att 
besluta i frågor som rör barn (a.a. punkt 40). När ett annat intresse än barnets 
går först måste beslutsfattaren överväga vilka kompenserande åtgärder som 
behöver sättas in på lång och på kort sikt (BO, 2001 a) och dokumentera 
beslutet. Av den sista meningen i artikeln framgår att sociala, ekonomiska 
och kulturella rättigheter ska genomföras till det yttersta av tillgängliga re-
surser, en skrivning som leder frågan in i det samhällsekonomiska fältet. Här 
synliggörs hur staten fördelar sina skattemedel och på vilket sätt besparingar 
görs utan att barn drabbas mer än andra grupper, något som var fallet i    
Sverige under 1990-talet (se kapitel 4). Kommittén är av den uppfattningen 
att även om en stat saknar ekonomiska resurser är det ingen ursäkt för att 
inte skapa sociala program för de mest sårbara barnen (Himes, Parker och 
Shakya, 2000). Av regeringens budget för 2007 framgår att för barnpolitiken 
avsätts 36 miljoner kronor mot 38 miljoner kronor för 2006                     
(Regeringen, 2007 a). 

FN-kommittén lämnade följande synpunkter på Sverige rörande artikel 4: 
Vid det första rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 2) fick Sverige upp-
märksamhet för de åtgärder som vidtagits gällande ny lagstiftning och för-
ändrad administration för att främja barnets rättigheter (B 4). Dessutom note-
rades att Sverige avsåg att ratificera den nationella konventionen om skydd 
för migrerande arbetares och deras familjemedlemmars rättigheter (B 6). 
Sverige fick även uppskattning för det internationella samarbetet (B 5).  
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Vid det andra rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 101) fick regeringen i 
uppdrag att se över effekterna av de statliga nedskärningarna visavi kommu-
ner och landsting i avsikt att få veta hur nedskärningarna påverkat barnen   
(C 9).  

Vid det tredje rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 248) uppmärksamma-
des att Sverige antagit en nationell strategi och att Socialdepartementet till-
satt en samordningsgrupp för konventionsarbetet inom regeringskansliet    
(C 1, 8). Dessutom rekommenderades en permanent struktur för samordning 
av alla initiativ som tas för implementering (C 1, 9).  

Bland de första svenska implementeringsinitiativ som togs av regeringen var 
att, genom lag, tillsätta en Barnombudsman (SFS 1993:335). Uppgiften var, 
från början, att bevaka frågor som rör barns och ungas intressen och att be-
vaka och driva på arbetet med konventionen i det svenska samhället        
(a.a. §1). I intervjun med Sveriges första barnombudsman framkommer att 
det fanns tankar redan på 1980-talet att inrätta ett barnombudsmannainstitut 
med Norge som förebild. Frågan var inte oproblematisk, det var svårt att 
hitta ett lagrum för en barnombudsman att vila på. Övriga ombudsmän hade 
sina respektive lagar och eftersom justitieombudsmannen (JO) redan fanns 
skulle det inte behövas fler ombudsmän för olika grupper i samhället. När 
sedan konventionen ratificerades uppstod ett naturligt behov av någon som 
kunde följa upp och verka för implementering och Barnombudsmannen fick 
en naturlig plattform. När ombudsmannen skulle tillsättas letade socialdepar-
tementet efter en person som uppfattades som opolitisk, berättar Sveriges 
första barnombudsman. Socialministern var själv runt och förhörde sig om 
hur personen uppfattades. Vid rekryteringen av den andra barnombudsman-
nen valdes en person som var statssekreterare i den dåvarande regeringen 
och som meriter räknades tidigare erfarenheter och utbildning (Berit Andnor, 
biträdande barn- och familjeminister 2002-2004, socialminister 2004-2006, 
brev, 2004-12-16). 

Barnombudsmannainstitutet 
Barnombudsmannainstitutets oberoende har, flera gånger, uppmärksammats 
av FN-kommittén och vid utfrågningen i januari 2005 var det flera ledamöter 
i FN-kommittén som lyfte frågan och undrade om det inte vore bättre om 
ombudsmannen lydde under riksdagen istället för regeringen. Kommittén 
formulerade det som ett strukturellt problem och menade att ombudsmannen 
skulle få mer makt under riksdagen (egna noteringar, 2005-01). Även de så 
kallade Parisprinciperna (A/RES/48/134) påpekar vikten av att institutioner 
som ska stödja och skydda arbetet med mänskliga rättigheter är oberoende 
av regeringen. Regeringens styrning av ombudsmannen, i form av re-
gleringsbrev, är starkt begränsande för myndighetens arbete. Av intervjuerna 
med de två barnombudsmännen framgår emellertid, att ingen av dem tror att 
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det skulle vara någon skillnad om ombudsmannen lydde under riksdagen. 
Den informant som tidigare var medlem i FN-kommittén framhåller också 
vikten av att ombudsmannens roll stärks och placeras under riksdagen men 
han påpekar även att han uppmärksammat att det inte verkar vara ett pro-
blem för någon av ombudsmännen själva och att det kanske är en formalitet. 
Utredning som gjordes rörande Barnombudsmannens arbete (SOU 1999:65) 
uppmärksammade också frågan om myndighetens oberoende och pekade på 
skillnaden mellan myndighetsuppdraget och ombudsmannauppdraget. Utre-
daren (a.a.) såg två möjligheter, antingen att ombudsmannen lyder under 
riksdagen och blir självständig inför regeringen eller är en myndighet under 
regeringen och får så stor självständighet som är möjligt. Den största själv-
ständigheten skulle, enligt utredaren (SOU 1999:65) vara att myndigheten 
löd under riksdagen vilket skulle medföra behov av vissa lagändringar. Utre-
daren konstaterar dock:  

Samma fråga om självständighet i förhållande till riksdagen som i förhållande 
till regeringen kan nämligen uppkomma. En del av riksdagen eller riksdagen i 
sin helhet kan lika väl som regeringen ha önskemål om och synpunkter på 
ombudsmannens verksamhet (SOU 1999:65, sid. 177). 

Sverige har valt en modell där Barnombudsmannen har två roller och en av 
informanterna i den här studien (chefen för samordningen på socialdeparte-
mentet) beskriver konflikten mellan den självständiga rollen som ombuds-
man som ska bevaka barns och ungas intressen och rättigheter och myndig-
hetsrollen som ska driva på och bevaka implementeringen av konventionen. 
För att kunna vara en kompetent och stark myndighet, säger informanten, är 
det nödvändigt med ett kansli som besitter nödvändiga kunskaper. Utan des-
sa kunskaper skulle en barnombudsman bli mycket svagare, säger informan-
ten.  

En annan fråga kommittén fokuserat är att den svenska Barnombudsmannen 
inte arbetar med enskilda ärenden och kommittén undrar om arbetet kan vara 
trovärdigt med den utgångspunkten (egna noteringar, 2005-01; CRC/C/15 
Add. 248, C1, 6). Regeringen rekommenderades att ge ombudsmannen möj-
lighet att utreda enskilda ärenden (CRC/C/15 Add. 248). Under FN-
kommitténs utfrågning 2005 svarade den svenska delegationen att det inte 
fanns några behov för Barnombudsmannen att få det uppdraget              
(egna noteringar, 2005-01).  

I intervjuerna konstaterar de båda barnombudsmännen att det inte ingår i 
uppdraget att arbeta med enskilda ärenden och att det inte heller ryms inom 
den lagstiftning som finns. Däremot menar den nuvarande barnombudsman-
nen att det nog på lång sikt är nödvändigt med en förändring för det handlar 
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om trovärdighet: ”På sikt är det ohållbart att locka barn att skriva eller ringa 
till någon … som är uddlös och inte kan hjälpa dem”. 

Informanten från socialdepartementet avvisar bestämt vid tiden för intervjun 
att barnombudsmannen ska arbeta med enskilda ärenden med hänvisning till 
att det krävs mycket resurser och en annan lagstiftning än den vi har idag. 
Senare kom ett regeringsbeslut (Socialdepartementet, 2007-03-08) på att 
myndighetsstrukturen för barnpolitiken ska utredas och där ingår att även se 
över Barnombudsmannens ”uppdrag som ombudsman samt den myndig-
hetsverksamhet som ombudsmannen bedriver” (a.a. sid. 4). 

Den politiska viljan och statens ansvar för implementering synliggörs genom 
formuleringen av artikel 4 (se till exempel Hammarberg, 1995). De infor-
manter på nationell nivå som uttalat sig om den politiska viljan i Sverige är 
av den uppfattningen att vi tagit genomgripande beslut i Sverige och att vi 
skulle ligga bra till i en internationell jämförelse, men de är samtidigt försik-
tigt återhållsamma när de beskriver den politiska viljan idag. Sveige var, å 
ena sidan, det första land som hade en allmän barnpolicy, säger en infor-
mant. Regeringen avsatte en hel del ekonomiska resurser i ett initialt skede 
och tillsatte en barnombudsman som hade till uppgift att driva på implemen-
teringen. Å andra sidan fick besparingarna under 1990-talet förödande kon-
sekvenser för barnen, påpekar en annan informant.  

Skillnaden mellan ord och handling beskrivs i samtliga informanters utsagor 
på olika sätt. Från början fanns en stor vilja att genomföra rättigheterna och i 
retoriken finns fortfarande en stark drift att 

alla vill vara goda mot barn, det gör det svårare att konkretisera var de egent-
liga stridsfrågorna ligger, eftersom ingen gör ett tydligt motstånd.              
(Informanten i FN-kommittén)  

Informanten på socialdepartementet beskriver, till exempel, att de själva 
blivit mer fokuserade. Nu ställer de, genom regleringsbrev, högre krav på 
myndigheter att anlägga ett barnperspektiv. Samtidigt beskriver de båda 
barnombudsmännen att det ofta är barnverksamheterna som blir bortpriorite-
rade när besparingar ska göras. Det ansvariga statsrådet tror att hela globali-
seringsprocessen spelat stor roll för att ”vårt sociala välfärdsbygge har varit 
utsatt för ett formidabelt bakslag”, vilket naturligtvis även påverkat barnens 
situation. Trots allt, tror en informant, att kunskap om rättigheterna gjort att 
den politiska viljan ökat, även om det fortfarande är många som är ointresse-
rade av vad som står i konventionen. Som ett led i att prioritera barn till det 
yttersta av de tillgängliga resurserna har många landsting valt att avgiftsbe-
fria barn inom hälso- och sjukvården. Tandvård för barn till och med nitton 
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år är fri enligt tandvårdslagen (SFS 1985:125, §7, 15a), alltså en prioritering 
på nationell nivå. 

Förutom den politiska viljan på nationell nivå finns en politisk vilja på regi-
onal och lokal nivå som är minst lika viktig för implementering. Som tidiga-
re nämnts kan det långtgående kommunala självstyret uppfattas som ett hin-
der eftersom staten inte kan tala om för kommuner och landsting vilka frågor 
de ska prioritera om det inte skapas ny lag eller öronmärks pengar. En av 
informanterna pekar på att konventionen är ett samhällsansvar som ska kana-
liseras genom myndigheter och att det inte går att privatisera bort ansvaret 
för att barnets rättigheter respekteras. Detta var också föremål för diskussion 
vid den tredje utfrågningen av regeringen i januari 2005. Av FN-kommitténs 
frågor antyds att det för dem finns oklarheter med det svenska inre styrelse-
skicket och medlemmarna frågade flera gånger hur de kommunala lagarna 
förhåller sig till konventionen varpå den svenska delegationen påpekade att 
lokala lagar inte gör några specifika referenser till konventionen men att 
regeringen försöker få kommuner och landsting att engagera sig i frågan 
genom att anta policys och politiska program (egna noteringar, 2005). Även 
av skrivningarna i den nationella strategin framkommer att det är skillnad 
mellan statliga myndigheter och den lokala och regionala nivån. Formule-
ringarna ger för handen att myndigheterna skall och kommuner och lands-
ting bör genomföra strategin (se ovan). 

Krav utifrån artikel 6: Helhetssyn och samverkan 
”The Committee on the Rights of the Child sees development as an holistic 
concept” (Hodgkin och Newell, 2002, sid. 95). En utgångspunkt för konven-
tionsstaterna är alltså att se barnets utveckling som en helhet och rätten till 
utveckling framgår av flera artiklar, till exempel artikel 5, 6.2, 18.1 och 23.3. 
Med utveckling, menar konventionen barnets fysiska, psykiska, moraliska, 
andliga och sociala utveckling. Kravet på helhetssyn och samverkan gäller 
artikel 6, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. I relation till artikel 
6 önskar kommittén att konventionsstaterna i sina landrapporter redovisar en 
rad områden, till exempel låg giftasålder, dödsstraff, väpnade konflikter, 
mord och annat våld mot barn (barnamord, hedersmord, självmord) samt 
trafikolyckor. Kommittén rekommenderar staterna att utveckla systematiska 
procedurer för att både förebygga och kartlägga barns död och det är också 
under artikel 6 kommittén frågar efter antal genomgångna aborter, i synner-
het tonårsaborter och aborter som används som preventivmedel.  

FN-kommittén har lämnat följande synpunkter på Sverige rörande artikel 6: 
För artikel 6 har Sverige endast fått ett fåtal synpunkter och rekommendatio-
ner. I den andra kommentaren (CRC/C/15/ Add. 101) uppmuntrades reger-
ingen att öka skyddet mot ”harmful effects of early marriage” (C 10). Vid 
det tredje rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 248) oroade sig kommittén 
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över det ökade antalet självmord bland barn, barns stress, bulimi, anorexi, 
övervikt och fetma och rekommenderade regeringen att arbeta både förebyg-
gande och ingripande (C 5, 31, 32). 

Ett svenskt initiativ är uppföljningen av den nationella strategin som kom till 
för att tydliggöra effekterna av regeringens barnpolitik. I april 2005 tillsattes 
en arbetsgrupp med representanter från ett antal departement och myndighe-
ter som hade till uppgift att utveckla indikatorer. Arbetsgruppen presenterade 
en delrapport (Socialdepartementet, 2005) med förslag på målområden, del-
områden och ett antal indikatorer och den slutliga rapporten presenterades i 
februari 2007 (Socialdepartementet, 2007 a). Indikatorerna framtogs under 
sex målområden, hälsa, utbildning, levnadsstandard, uppväxt, delaktighet 
och stöd och skydd (Socialdepartementet, 2007 a, sid. 19) och kan alltså 
även hänföras till artikel 2. 

Barn har rätt till optimala uppväxtvillkor och rätt att utvecklas andligt, mora-
liskt, fysiskt, psykologiskt och socialt. För att leva upp till detta pekar BO 
(2001 a) på vikten av att vuxna som finns nära barnet kan samverka. Det är 
hela barnet som ska uppmärksammas inte delar som representeras av olika 
sektorer som etiketterar barnet som elev, patient, offer eller kund. Se vidare 
diskussionen i kapitel 5. Samverkan är en stor och svår fråga i det offentliga 
Sverige, inte minst inom socialtjänstens verksamhetsfält, där det är ett känt 
faktum att sekretesslagstiftningen ofta uppfattas som ett hinder för samver-
kan mellan de verksamheter/sektorer som arbetar med och för barn        
(Englundh, 1996). 

Krav utifrån artikel 12: Former för barns delaktighet  
En av de största och svåraste frågorna för världssamfundet är att skapa lång-
siktiga och effektiva strukturer för barns delaktighet i den offentliga besluts-
processen (Stern, 2006). Artikel 12 implicerar att barn är subjekt med fun-
damentala mänskliga rättigheter (Hodgkin och Newell, 2002) och även om 
det inte handlar om självbestämmande ska barn involveras i beslutsprocessen 
så att de kan uttrycka sina åsikter fritt och deras synpunkter ska respekteras 
och beaktas i förhållande till ålder och mognad. Ålder i sig räcker inte som 
kriterium, även mognadsgraden måste vägas in, en omständighet som kräver 
mer än ett samtal med barnet, påpekar kommittén (a.a.). Rättigheten gäller 
alla områden och kommittén räknar artikel 12 som en medborgerlig rättighet 
som ska tillgodoses utan hänsyn till statens ekonomiska resurser. Det är 
kommitténs bestämda uppfattning att barn kan ha åsikter från väldigt låg 
ålder och det finns heller ingen åldersgräns i artikeln. Att hitta inflytande-
former för små barn, funktionshindrade barn och barn från andra språkgrup-
per är stora utmaningar som kräver särskilda överväganden, menar kommit-
tén (Hodgkin och Newell, 2002). Rättigheten gäller i såväl juridiska sam-
manhang som inom kommuner och landsting, områden som många barn 
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berörs av, men även frågor av familjekaraktär. Metoderna för inflytande 
varierar och ibland kan det vara nödvändigt att använda ombud, vilka i så 
fall måste ge barnet möjlighet att fritt uttrycka sin mening och redovisa vad 
som är barnets synpunkter (Hodgkin och Newell, 2002).  
 
Informanten som var ansvarigt statsråd menar att just artikel 12 är ett stort 
område för utveckling. Vid tiden för konventionens framtagande var det 
däremot inga diskussioner om hur detta skulle gå till: 

Det var för oss självklart på ett plan att så skulle det vara, men, och det var 
det ingen som opponerade sig emot … Vi pratade inte alls seriöst om hur det-
ta skulle gå till och vad man gör och hur. (Ansvarigt statsråd) 

Det var heller inte påtänkt att barn skulle beredas möjlighet att påverka kon-
ventionens utformning, den tanken kom inte förrän konventionen skulle fö-
ras ut bland allmänheten, säger samma informant. En åsikt som var vanlig på 
80-talet, säger informanten som tidigare var medlem i FN-kommittén, var att 
det var för svårt för barn att delta i politiska sammanhang och detta gjorde 
det möjligt för frivilligorganisationerna att hävda sig som företrädare för 
barnen. 

Kommittén understryker vikten av att information, utbildning och systema-
tisk träning är central för alla grupper som arbetar med och för barn, dessut-
om anser kommittén att vuxna bör skolas ”to develop participatory attitudes 
in children” (Hodgkin och Newell, 2002, sid. 169). Frågan om barns röst-
rättsålder har inte ännu utretts av kommittén däremot rekommenderas struk-
turer där barn kan lämna synpunkter/klagomål. Som exempel nämner kom-
mittén olika ombudsmannafunktioner dit barn kan vända sig även utan för-
äldrarnas kännedom (Hodgkin och Newell, 2002). Detta var en fråga som 
kom upp vid FN-kommitténs utfrågning av den svenska regeringen i januari 
2005. En stor fråga för kommittén är, som framgår ovan, barnets möjligheter 
till att framföra klagomål till en oberoende instans och för detta finns inga 
möjligheter som det ser ut i Sverige idag (se under Aktiva prioriteringar, 
artikel 4). 

I september 2006 anordnade FN-kommittén day of general discussion 
(DGD, 2006) för just artikel 12. Några av rekommendationerna gällde att 
även föräldrar bör ges utbildning och information om barnets rättigheter att 
uttrycka sin mening och att detta är grunden för barnets möjligheter att säga 
sin mening i en vidare bemärkelse. Kommittén konstaterade också att skolan 
spelar en nyckelroll i frågan om barnets rätt till deltagande och påpekar sta-
ternas skyldigheter att undervisa om rättigheter i allmänhet och barnets rät-
tigheter i synnerhet. För detta förespråkas utarbetandet av särskilda strategier 
och metoder för barnets deltagande. Ett annat förslag är att barn ska involve-
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ras i konventionsstaternas rapporteringsprocess och bli delaktiga i arbetet 
med kommitténs sammanfattande kommentarer. Ytterligare en rekommenda-
tion är att ålder inte ska vara ett hinder för barnets fulla deltagande i rätts-
processen. Under januari 2008 förväntas även en general comment för artikel 
12, enligt kommittémedlemmen Nevena Vuckovic Sahovic (e-postkontakt, 
2007-06-04). 

FN-kommittén har lämnat följande synpunkter på Sverige för artikel 12: 
Vid tredje rapporteringstillfället 2005 uttryckte FN-kommittén oro över att 
det finns barn och unga som känner att de inte har något inflytande i frågor 
som rör deras liv (CRC/C/15/Add. 248, C 2, 23) och rekommenderade reger-
ingen dels att dokumentera hur barnets åsikter samlas in och om och hur 
åsikterna tillmäts respekt, dels att ge barn assistans i svåra vårdnads- och 
umgängesfrågor (C 2, 24).  

Svenska initiativ belyses till exempel genom BO:s enkäter till landsting och 
kommuner av vilka det framgår att många av dem arbetar med inflytande-
strukturer för barn men att arbetet går långsamt. Av den senaste samman-
ställningen från 2003 (BO, 2004 a) framgår att så gott som alla kommuner 
svarat att de har inflytandeformer för barn och unga. För landstingen är siff-
ran 10 av 20. Själv beskriver den nuvarande barnombudsmannen, i min in-
tervju med henne, att de viktigaste frågorna att arbeta med för en barnom-
budsman är de frågor som barn och unga själva tycker är viktiga. För att få 
veta vilka frågor det är genomför myndigheten enkäter och ordnar möten 
med barn och unga. Dessutom finns ett ungdomsråd, fem barnråd och 130 
kontaktklasser knutna till myndigheten. 

För att öka barns möjligheter att komma till tals har BO föreslagit ”att  reger-
ingen uppmanar kommuner, landsting och regioner att inrätta lokala företrä-
dare för barn och unga” (BO, 2003 a, sid. 7). Tänkbara arbetsuppgifter för en 
lokal företrädare är att stödja elevråd, inrätta barn- och ungdomsråd och mö-
tesplatser mellan barn, unga och politiker och tjänstemän. 

Under 2001 bildade regeringen en barnreferensgrupp som en möjlighet för 
dem att få sina röster hörda i regeringen (Socialdepartementet, 2006). Grup-
pen består av cirka 40 barn mellan 13 och 18 år. Exempel på frågor som 
diskuterats är hälsa, mobbning och droger (a.a.). 

Som framgår är det en stor och svår uppgift samhället står inför när åtagan-
det är att alla barn har rätt att säga sin mening i frågor som rör dem. Som i 
andra frågor är barnen beroende av den vuxna välviljan för att komma till 
tals. Viktiga frågor att reflektera kring är varför barnet ska ha rätt att vara 
delaktigt och på vilket sätt skendemokrati kan undvikas. 
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Krav utifrån artikel 42 och 44.6: Information och kunskap  
Artikel 42 
Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konven-
tionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn. 
 
Artikel 44.6 
Konventionsstaterna ska göra sina rapporter allmänt tillgängliga för allmänheten i 
sina respektive länder. 

En av förutsättningarna för att barn ska kunna utöva sina rättigheter är kän-
nedom om deras existens. I relation till detta är det angeläget att även vuxna 
känner till barnets rättigheter och har möjlighet att förstå hur de påverkar 
arbete och beslut. Kravet på information och kunskap om konventionen och 
processerna som sker runt rapporteringen är kopplade till artiklarna 42 och 
44.6. 

Hela systemet bygger på transparens i genomförandeprocessen och          
FN-kommittén efterfrågar bland annat utförlig information om vilka yrkes-
grupper som fått kunskap om konventionen samt till vilka språk rättigheter-
na, rapporterna och kommitténs synpunkter har översatts. 

Kommittén har klart uttryckt att implementeringen av konventionen inte ska 
ses som välgörenhet (CRC/GC/2003/5, punkt 11) utan att det handlar om att 
skapa ett children´s rights perspective genom landets strukturer                
(a.a. punkt 12). Att skapa ett barnrättsperspektiv är det möjligt att göra, en-
ligt kommittén, genom att anta en nationell strategi för implementering    
(a.a. punkt 28) som bland annat bör innehålla program för utbildning på bred 
front. I kommentaren (a.a.) påpekar kommittén även att barn måste känna till 
sina rättigheter och eftersom vuxna är nyckeln till genomförandet är det av 
central vikt att de förstår konventionens implikationer (a.a. punkt 66).  

FN-kommittén lämnade följande synpunkter för artikel 42 och 44.6: 
Vid det första rapporteringstillfället (CRC/C/15/Add. 2) fick Sverige beröm 
för det aktiva arbetet med information om och tillämpning av rättigheterna 
(punkt 2).  

Vid det andra rapporteringstillfället fick Sverige uppmärksamhet för rap-
portens spännvidd (CRC/C/15 Add. 101), men även kritik för att den fokuse-
rade för mycket på lagstiftning och inte redovisade statistik som visar barns 
egentliga ställning (A 2.). Kommittén påpekade också vikten av att den 
andra rapporten med tillhörande concluding observations ska finnas tillgäng-
lig för allmänheten så att den kan bli föremål för debatt (C 23).  
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Efter den tredje rapporten (CRC/C/15/Add. 248) visade kommittén upp-
skattning för den nationella strategin (C 1, 8) och de övriga insatser som 
gjorts för att sprida information om konventionen, men rekommenderar ändå 
till fortsatta ansträngningar att erbjuda adekvat och systematisk utbildning 
till såväl vuxna som barn. I punkterna C 1, 9; C 9, 49 och 50 rekommende-
rades staten att genomföra föreslagna förändringar och sprida rapporten samt 
relaterande dokument med bredd. I punkterna C 1, 10 och C 10, 51 påpeka-
des att en förutsättning för att kommittén ska kunna följa förändringar för 
barnen är att rapporten är skriven i enlighet med föreskrifterna i artikel 44.  

BO har sammanfattat kommitténs rekommendationer för en informations-
strategi: 
 

 Det bör bygga på breda insatser som når ut till alla sektorer. 
 Insatserna ska vara kontinuerliga och inte koncentreras till punktinsatser. 
 Informationen ska vara tillgänglig och förståelig för barn. 
 Texterna ska utarbetas på olika språk för att nå hela befolkningen, inklusive 

språkliga minoritetsgrupper. 
 Informationsarbetet ska integreras i skolan och genomsyra värdegrunderna 

i alla sorts utbildningar. 
 Medier och frivilligorganisationer ska göras delaktiga i informationsarbetet. 
 Insatserna ska utvärderas genom olika studier bland vuxna, föräldrar, olika 

grupper av professionella samt allmänheten (BO, 2001 a, sid. 44).  

Initiativ på nationell nivå är till exempel Utrikesdepartementets lilla skrift 
(UD, 2006) med information om konventionen och dess implikationer. Skrif-
ten uppdateras med jämna mellanrum och tillhandahålls gratis. Ett annat 
initiativ är den nationella strategin (Regeringens proposition 1997/98:182) 
där BO fick ett stort uppdrag att utbilda om konventionen och utveckla me-
toder för dess genomförande i myndigheter, kommuner och landsting. BO 
(2003 b) fick även regeringens uppdrag att ta fram ett material som riktar sig 
till barn i olika åldrar med en handledning till vuxna. De skrifter som myn-
digheten tog fram finns på CD-rom och i intervjun med nuvarande barnom-
budsmannen framkom att materialet är anpassat även för barn med funk-
tionshinder. I sammanhanget kan även nämnas regeringes initiativ till ett 
nationellt centrum för barnrättsfrågor med uppdrag att 

pröva en verksamhet som stärker kompetens- och metodutvecklingen inom 
området barnets rättigheter och ger berörda yrkesgrupper och beslutsfattare 
och andra intressenter möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning i 
tillämpningen av konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
(Socialdepartementet, 2006-07-06, sid. 1). 

Hur ska implementerande organisationer få information om FN-kommitténs 
rekommendationer och annat som är av vikt att känna till? Informanterna är 
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överens om att det yttersta informationsansvaret ligger på regeringen och de 
har också utformat en hemsida för detta (Regeringen, 2007 b). När det gäller 
information om vad som pågår i kommuner och landsting ligger däremot 
informationsansvaret på BO och det är även BO som borde informera om 
hur tolkningen av konventionen ska göras, menar några informanter. Det är 
regeringen som ansvarar för att det finns resurser för information. En av 
informanterna argumenterar för att det borde vara ett gemensamt ansvar för 
regeringen, BO och Svenska kommunförbundet (heter nu Sveriges      
Kommuner och Landsting) att bevaka genomförandet av rättigheterna och 
informera. Ett sätt att informera om tolkningen av konventionen och FN-
kommitténs synpunkter är det beslut som regeringen fattat om att ta fram en 
svensk implementeringshandbok (Socialdepartementet, 2005-12-15). Det 
uppdraget borde ha legat på BO, som har stor erfarenhet av konventionsarbe-
tet, men uppdraget gick till UNICEF. I Sverige har vi inte ett styrelseskick 
som medger att en myndighet ger en annan myndighet arbetsuppgifter, vilket 
också nuvarande barnombudsmannen konstaterade i intervjun, därför valde 
regeringen återigen att gå via en NGO.  

Vilka är de viktiga frågorna för framtiden? 
Samtliga informanter på nationell nivå menar att det är viktigt att frågan om 
barnets rättigheter ytterligare stärks, något som kan göras på olika sätt. En 
informant riktar blicken mot EU och pekar på vikten av att ha höga målsätt-
ningar som kan påverka andra länder att öka takten i implementeringen. Ar-
tikel 3 och 12 nämns särskilt av två informanter, att inte dra ner för mycket 
på verksamheter för barn men framförallt att låta barn och unga bli mer del-
aktiga i frågor som rör dem. Två informanter pekar på vikten av att hela 
samhället engagerar sig i detta arbete och här nämns kommuner och lands-
ting som viktiga reforminstanser för att barn ska få bra uppväxtvillkor och 
valmöjligheter utifrån egna förväntningar och behov och inte diskrimineras. 
Konventionen är ett samhällsansvar, påpekar en informant, och genomföran-
det bygger på att det finns myndigheter som tar ansvar även om vissa verk-
samheter drivs i privat regi. 

Öka förståelsen för hur kraven kan tolkas, diskuteras och 
genomföras 
Under mitt arbete hos BO fick jag många frågor om hur ett arbete i konven-
tionens anda kan ske. Det var inte alltid det gick att svara på ett entydigt sätt. 
Många gånger tenderade resonemangen i kontakten med kommuner och 
landsting att bli väldigt teoretiska och abstrakta. För att tydliggöra arbetspro-
cessen och visa exempel utarbetade jag en enkel cirkelmodell som underlät-
tade dialog och diskussioner dels mellan mig och dem som undrade, dels för 
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de grupper som själva ville arbeta med frågorna. Nedan visas modellen som 
en översikt över konventionens krav och den implementerande organisatio-
nen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.1 Modell framtagen i den nationella strategin. Den kan användas som stöd för 
att genomlysa en organisations implementering av konventionens krav. 

Varje yttre cirkel innehåller ett krav, representerat av en artikel, den inre 
cirkeln kan vara en individ, en verksamhet, en förvaltning, ett landsting, en 
kommun, en frivilligorganisation, en myndighet eller något annat som ska 
prövas i förhållande till kraven. Tanken är att ställa innehållet i den inre cir-
keln i förhållande till var och en av de yttre cirklarna genom frågor som, 
”hur arbetar den här organisationen med prövningar av barnets bästa”, ”finns 
det risk något/några barn diskrimineras”, ”vilka behöver vi samverka med 
för barnets bästa”, ”vilka möjligheter har barn till inflytande i vår verksam-
het”. 

Reflektion och diskussion 
Som framgår ovan finns det ett antal oklarheter och frågetecken kring det 
svenska implementeringsarbetet på nationell nivå. Det är särskilt några av 
dessa oklarheter jag vill lyfta fram och resonera kring.  
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Konventionen i det svenska rättsystemet – hinder eller 
möjlighet? 
Först bör påminnas om att detta inte är en avhandling i juridik utan i peda-
gogik och jag vill här peka på att de pedagogiska konsekvenserna av hur 
konventionen hanteras inom juridiken kan bli problematiska eftersom brist 
på tillämpning kan innebära att rättigheterna inte kommer barnen tillgodo. 
Regeringen hävdar å ena sidan att implementering skett genom transfor-
mering för att konventionen ska kunna användas som ett dynamiskt verktyg. 
Bring och Mahmoudi (2001) och Schirazki (2003 a) hävdar att konventionen 
implementerats genom fördragskonform tolkning. Spelar det någon roll för 
tillämpningen att det finns olika syn på hur konventionen implementerats i 
rättsväsendet? 

Av The Vienna Convention on the Law of Treaties, artikel 27                 
(1155 UNTS 331), framgår att det inte går att hänvisa till nationell lagstift-
ning för att inte följa en konvention, då måste den nationella lagstiftningen 
ändras. Dessutom har både Högsta Domstolen och Regeringsrätten accepte-
rat en princip, som säger att svensk lag ska tolkas i ljuset av internationella 
överenskommelser  ”and priority must always be given to human rights in-
struments” (CRC/C/SR.1002). Hur kan detta tolkas i förhållande till att   
Sverige ratificerat konventionen och därmed förbundit sig att följa det som 
konventionen påbjuder?  

Implementering på regional och lokal nivå – en fråga om 
diskriminering? 
Nästa intressanta konflikt rör implementering på regional och lokal nivå. 
Trots att ratificering innebär att regeringen har ansvar för att konventionen 
genomförs på alla samhällsnivåer hänvisar regeringen och andra till det 
kommunala självstyret som en försvårande omständighet för genomförande 
av rättigheterna. Kommittén har påpekat att regionala och lokala beslut med-
verkar till skillnader i service för barn och att starkt decentraliserade beslut-
nivåer även kan medverka till diskriminering inom en och samma kommun 
eller landsting. Regeringen har vid två tillfällen agerat genom NGO:s för att 
stärka det lokala implementeringsarbetet och 2002 fick BO, genom ny lag, 
ett stärkt uppdrag som innebar att myndigheten fick möjligheten att kalla till 
sig kommuner och landsting för att föra en dialog om lokal implementering. 
Det är oklart hur BO har arbetat med detta uppdrag. Även om kommuner 
och landsting beslutar om och tar fram policys och handlingsplaner är de inte 
verktyg som kan användas i juridiska sammanhang och frågan är hur man 
ska se på regeringens svar på kommitténs frågor rörande kommunernas och 
landstingens implementeringsarbete när de svarar att de försöker få dem att 
arbeta efter konventionen. Vad skulle kunna göras ytterligare? 



 
 

167

Barnombudsmannens oberoende – med regeringen som 
anslagsgivare? 
En fråga som varit föremål för diskussion i FN-kommittén rör BO:s obero-
ende i förhållande till regeringen. Ingen av de två barnombudsmännen verkar 
se detta som ett problem trots att både resurstilldelning och regleringsbrev 
till myndigheten är beroende av regeringens prioriteringar. Detta är emeller-
tid inte den enda formen av beroende mellan regeringen och BO. Jag vill 
även peka på förhållandet att regeringen utser en ombudsman ur de egna 
leden och vilka konsekvenser det kan få för myndighetens arbete. Skillnaden 
vid rekrytering av de två barnombudsmännen framgår ovan, första gången 
var det viktigt att det var en person som uppfattades som opolitisk och andra 
gången utsåg regeringen en person som var statssekreterare. Enligt lag 
(1993:335) om Barnombudsman är en av uppgifterna att rapportera frågor 
om barn och unga som myndigheten anser att regeringen bör känna till. En 
annan uppgift är att föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som 
behövs för att tillgodose barns och ungas intressen. Myndigheten ska dessut-
om bilda opinion och på andra sätt verka för att främja barns och ungas rät-
tigheter. I en situation som skulle kunna uppfattas som att kritik riktas mot 
regeringen är det lätt att förstå att närheten till makten kan göra det svårt att 
kritisera. På vilket sätt kan BO:s oberoende i förhållande till regeringen ga-
ranteras på ett sådant sätt att eventuell kritik och synpunkter kan framföras 
utan en känsla av bristande lojalitet mot makten? Detta är en fråga som ingen 
av de två barnombudsmännen såg som ett problem. 

Barnets bästa – vägledande princip men omöjlig att efterleva? 
Principen om barnets bästa är en av få artiklar i konventionen som lyfts in i 
lagar som Socialtjänstlagen, Lagen om särskilda bestämmelser om vård av 
unga, Utlänningslagen och Föräldrabalken och än så länge rör det sig alltså 
om familje-, social- och utlänninglagstiftningen. Eftersom principen om 
barnets bästa ska tillämpas inom alla samhällsområden finns det anledning 
att fundera över varför principen inte är införd i till exempel Hälso- och 
sjukvårdslagen och Plan- och bygglagen, något som skulle underlätta för 
regionalt och lokalt implementeringsarbete. Endast principen om ickedis-
kriminering finns i svensk grundlag (Regeringsformen, SFS 1974:152).         
I kapitel 1, 2§ slås fast att människor inte får diskrimineras på grund av ål-
der. Att göra en prövning av barnets bästa inför beslut är en pedagogisk ut-
maning och att sedan bestämma hur starkt principen ska väga är en politisk 
utmaning. Flera informanter påpekar att Sverige ratificerade konventionen i 
tron att det inte fanns så mycket att förändra i Sverige. Lagstiftningsmässigt 
kanske det var så, men samhället är föränderligt och barnets bästa varierar 
med de kontexter och villkor som råder under en viss tid. Det är regeringens 
uppfattning att konventionen är transformerad in i det nationella rättssyste-
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met men frågan är om det är tillräckligt som det ser ut idag. Gras (2001) 
påpekar att övervägande delen av de industrialiserade länderna har valt att se 
konventionen som ett politiskt och socialt instrument istället för ett juridiskt. 
För Sverige är konventionens betydelse inom det juridiska området otydlig 
som det ser ut idag. Är det möjligen så, att det trots alla goda intentioner om 
att barnets bästa ska tillämpas inom alla områden, är en för stor uppgift för 
vårt samhälle att se barn som fullvärdiga medborgare?  

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
I det här kapitlet redogjordes för den svenska implementeringen, beslut och 
handling på nationell nivå, relaterat till synpunkter och kommentarer från 
FN-kommittén. Syftet var att belysa den nationella implementeringsdiskur-
sen som en utgångspunnkt för den regionala diskursen som presenteras i 
följande kapitel. Med utgångspunkt i diskussionen ovan synliggörs svårighe-
ter och dilemman som kan uppstå vid implementering av internationella 
överenskommelser. Informanterna på den nationella nivån uttrycker både en 
stolthet över Sveriges initiativ och en uppgivenhet över att det går så lång-
samt. Detta är något jag tror kan hänga ihop med att de samhällsområden 
som berörs av konventionen och implementeringen närmar sig frågan på 
olika sätt. Det finns heller inget forum där de som berörs kan mötas och pro-
blematisera konventionens övergripande funktion och implikationer. I nästa 
kapitel presenteras Landstinget Sörmlands beslut och arbete i konventions-
frågor. 
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8 Läsa sjökort och beräkna deviation – 
Från konvention till motion och 
handlingsplan 

Kapitel 8 beskriver Landstinget Sörmlands implementeringsarbete. Efter en 
kort landstingshistorik följer en beskrivning av Landstinget Sörmland och de 
verksamheter som ingår i studien. Efter detta beskrivs arbetet på en tidslinje 
där viktiga beslut och händelser finns redovisade i kronologisk ordning. 
Sedan diskuteras strategiska val som gjorts under vägen, barnkonventionspi-
lotutbildningarna och bildandet av ett barnkonventionsråd. Här redovisas 
även mina iakttagelser från de två pilotutbildningarna och som avslutning 
presenteras den regionala politikens syn på barnets rättigheter. Avsnittet är 
tänkt som en introduktion till och utgångspunkt för den resterande resultat-
redovisningen.  

Inledning 
I denna studie är det Lanstinget Sörmland som är den specifika kontext där 
data samlats. Genom att jag kände till deras arbete öppnades en möjlighet att 
följa organisationens implementering av konventionen. Som jag tidigare 
beskrivit inleddes kontakten med att landstingets projektsamordnare (ändra-
de titel under 2005 och kallas i fortsättningen strateg, utom i de fall någon av 
informanterna använder begreppet samordnare) kontaktade BO för stöd i 
arbetet och samarbetet påbörjades våren 2000. För arbetet med denna studie 
togs nya kontakter under senhösten 2003 och i början av 2004 fanns en av-
siktsförklaring mellan mig och Landstinget Sörmland som innebar att de 
hade en välvillig inställning till studien. Landstingets strateg kom att fungera 
som ”dörröppnare” eller ”vägvisare” (Graviz, 1996, sid. 89), en person som 
kan de organisatoriska strukturerna och förstår vilka personer som är strate-
giskt viktiga för såväl förankring som genomförande. De första intervjuerna 
genomfördes under våren 2004 och datainsamling pågick till manus var fär-
digt, data som rör information före 2004 har erhållits genom dokument eller 
strategens beskrivningar. Före beskrivningen av landstingets arbete med 
konventionen ges en bakgrund till landstingen och deras verksamhet i all-
mänhet.  
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Kort landstingshistorik 
Landstingen bildades genom 1862 års kommunalförordningar och fick till 
huvudsak hälso- och sjukvårdsfrågor på sitt bord (Grimlund, Gustafsson och 
Zanderin, 1997). Av Lundquists (1992, sid. 15) förvaltningstrappa framgår 
att landstingen verkar både på regional och lokal nivå och den lagstiftning 
som styr arbetet och verksamheterna är reglerad genom kommunallagen 
(SFS 1991:900) och olika speciallagar, till exempel hälso- och sjukvårdsla-
gen (SFS 1982:763). Exempel på landstingsverksamheter är, förutom hälso- 
och sjukvård även tandvård, kultur, utbildning, turism, näringsliv och kom-
munikationer (Grimlund, Gustafsson och Zanderin, 1997). Numer finns även 
kommunalförbund vilka kan ta över vissa av kommunernas och landstingens 
uppgifter (SFS 1991:900, 3 kap. 20§). Under 2000-talet vidgades fenomenet 
till att även involvera landstingen och benämningen blev regionförbund. 
Regionförbundet Sörmland bildades 1 januari 2003 (Ann-Sofi Andersson på 
Regionförbundet, e-postkontakt, 2007-03-23) och arbetar i huvudsak med 
infrastruktur, näringslivsutveckling och kompetensutveckling. När den nya 
kommunallagen kom 1991 syftade den till att ge kommuner och landsting 
ökade möjligheter till decentralisering av verksamheter och beslut       
(Grimlund, Gustafsson och Zanderin, 1997) och diskussionerna för och emot 
decentralisering och centralisering har, enligt författarna pågått i många år. 
Några av argumenten för, har varit högre effektivitet och ökad demokrati 
(a.a.). Mot en ökad decentralisering talar ojämlikhet i offentlig service och 
försämrad rättssäkerhet (a.a.), något som även FN-kommittén för barnets 
rättigheter påpekat (CRC/C/15/Add.101).  

Landstinget Sörmland  
I Landstinget Sörmlands upptagningsområde ingår följande kommuner:  
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping (residensstad), Oxelösund, 
Strängnäs, Trosa och Vingåker. Invånarantalet för 2006 beräknades till 
266 000 personer (Svensson, 2003).  

Nuvarande organisation och verksamheter 
Inom Landstinget Sörmlands ansvarsområde finns förutom hälso- och sjuk-
vården även verksamheter som folktandvård, folkhälsa, handikapp- och ha-
biliteringsservice, kultur- och utbildningsverksamhet samt regionsjukhuset 
Karsudden. Landstinget är också delägare i Länstrafiken (Landstinget   
Sörmland, 2007). 

I Landstinget Sörmland genomfördes 1992, den så kallade Sörmlandsmodel-
len (Landstinget Sörmland, 2000-03-08) där samtliga nämnder och direktio-
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ner avskaffades för att stärka landstingsfullmäktige i syfte att vitalisera den 
politiska demokratin (Grimlund, Gustafsson och Zanderin, 1997). 1999 
övergavs Sörmlandsmodellen för en ny organisation och 2004-2005 genom-
fördes ytterligare en omorganisation i syfte att genom en samlad sjukvårds-
organisation i länet reducera kostnaderna och skapa en långsiktigt hållbar 
hälso- och sjukvård (Landstinget Sörmland, 2005 b, sid. 2). Några av verk-
samheterna som ingår i denna studie bytte namn i den nya organisationen 
och för att inte förvirra läsaren har jag valt att inte presentera en bild som 
visar någon av organisationerna.  

Landstingets vision och politiska ledning 
Landstinget Sörmlands vision (2001-11-29) är framtagen av den politiska 
ledningen, förvaltningsledning och fackförbunden i samförstånd och ska 
betraktas som grunden för all verksamhet. Grundsynen är alla människors 
lika värde (jfr. konventionen artikel 2), bästa möjliga hälsa för alla            
(jfr. artikel 24) och utvecklingen av hela Sörmland (a.a. sid. 1). Honnörsor-
den är demokrati, respekt, trygghet, kompetens och kvalitet, och metoderna 
för att uppnå detta är samverkan, hushållning och goda arbetsplatser        
(a.a. sid. 2). Barn 0-19 år är sedan 1998, enligt strategen, en prioriterad 
grupp som har fri sjukvård. 

Mellan 1927 och 2004 hade Landstinget Sörmland socialdemokratiskt styre 
(Maria Karlsson, informationschef, e-postkontakt, 2006-08-02). I mars 2004 
tog en koalition bestående av v, m, mp, c, kd och fp över (a.a.). I valet 2006 
fick socialdemokraterna och vänsterpartiet majoritet men efter det att två 
ledamöter från vänsterpartiet lämnat partiet till förmån för oppositionen kun-
de en koalition mellan det borgerliga blocket fortsätta regera berättar strate-
gen. 

Vilka verksamheter ingår i studien?  
Sedan intervjuerna genomfördes har Landstinget Sörmland, som framgår 
ovan, genomgått en organisationsförändring. Därför har flera förvaltningar 
och verksamheter bytt namn. De verksamheter som presenteras nedan står 
med de namn de hade vid tiden för intervjuerna: Kultur- och utbildningsför-
valtningen, Karsuddens sjukhus, Administrativa staben, Hälso- och sjukvår-
dens utvecklingsenhet, Södra hälso- och sjukvårdsområdet, Landstingsfas-
tigheter, Revisionen, Handikapp- och habiliteringsförvaltningen, Tandvår-
den, Personalavdelningen, Informationsenheten, Patientnämnden, FoU-
enheten, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barnhälsovården, Lekterapin, 
Central förvaltning, Barn- och ungdomspsykiatrin, Samlad mottagning, 
Vårdplatsenheten, Central operation, Radiologen, Vuxenpsykiatrin, Öron-
näsa-hals och en Primärvårdscentral.  
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Data som ingår i detta kapitel 
För att ge en så bred beskrivning av landstingets arbete som möjligt har olika 
typer av data använts: landstingsdokument (de dokument som inte redovisas 
i referenslistan finns i bilaga 3), strategens beskrivning av landstingets arbe-
te, egna noteringar från de två pilotutbildningarna samt information från ett 
telefonsamtal med en kurator på Dammsdalsskolan där ett barn- och ung-
domsråd har bildats. Här presenteras även resultaten av en enkät som FOU-
enheten (Landstinget Sörmland, 2002-07-03) tog fram och skickade ut till 
samtliga piloter samt piloternas visioner om sitt uppdrag som de formulerats 
i ett pilotplaneringsdokument. De data som ligger till grund för avsnittet om 
den politiska viljan är politikernas utsagor om barnets rättigheter som de 
tolkats ur intervjuerna. De fyra citaten under Personliga bevekelsegrunder 
har informanterna getts möjlighet att kommentera och citaten har, i före-
kommande fall, anpassats till skriftspråk utan att innehållet har förvanskats. 

Viktiga beslut och händelser 
Under denna rubrik presenteras beslut som fattats och initiativ som tagits av 
Landstinget Sörmland och som varit viktiga på vägen mot implementering 
av konventionen om barnets rättigheter.  
 
1998 
I april framlades en motion om att utvärdera landstingets verksamheter i förhållande 
till konventionen om barnets rättigheter (Hedberg, 1998). 
I september fick motionen bifall i landstingsstyrelsen (Landstinget Sörmland,   
1998-09-28). 
I oktober fick motionen bifall i landstingsfullmäktige (Landstinget Sörmland,   
1998-10-27). 
 
1999                   
Folkhälsochefen fick i uppdrag att ta fram underlag till direktiv. 
En arbetsgrupp till projektet utsågs. 
I juni presenterades ett förslag till direktiv för att förverkliga FN:s konvention om 
barnets rättigheter i Landstinget Sörmland (1999-06-22). 
I december omvandlades arbetsgruppen till styrgrupp och medlemsantalet utökades. 
 
2000  
I januari timanställdes en projektsamordnare. 
En styrgrupp tillsattes. 
I februari presenterade Folkhälsoenheten en projektbeskrivning: FN:s konvention 
om barnets rättigheter i Landstinget Sörmland (2000-02-11). 
I mars godkändes projektplanen i landstingsstyrelsen. 
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I maj genomfördes en upptaktsdag på Åsa Folkhögskola. Inbjudna var politiker, 
förvaltningsledning och verksamhetschefer. 
I augusti halvtidsanställdes projektsamordnaren. 
I december genomfördes den första barnpilotutbildningen, 15 deltagare. 
 
2000-2001  
Projektsamordnaren besökte chefsgrupperna och de politiska grupperna (utom 
Folkpartiet) och informerade om konventionen och landstingets arbete. 
 
2002 
I januari genomfördes ett uppföljande seminarium för landstingsstyrelsen, samtliga  
direktörer, förvaltningschefer och barnpiloter. Det genomfördes även en enkät till 
seminariedeltagarna rörande implementeringen av konventionen. 
I februari genomfördes en andra barnpilotutbildning, 30 deltagare. 
I maj genomfördes en tredje barnpilotutbildning, 30 deltagare. 
Underlag för det fortsatta arbetet med konventionen presenterades (2002-05-23). 
I augusti beslutade landstingsstyrelsen att permanenta konventionsarbetet i Lands-
tinget Sörmland. 
I november genomfördes en fjärde barnpilotutbildning, 30 deltagare.                         
I december påbörjades samordnarens samarbete med landstingsförbundets Nationel-
la nätverket för konventionsrelaterade frågor. 
  
2003  
Under våren omvandlades styrgruppen till referensgrupp och medlemsantalet utöka-
des igen för att alla förvaltningar skulle vara representerade. 
I maj permanentades en Samordnare för barnrättsfrågor på halvtid och arbetet fick 
en organisatorisk tillhörighet på Folkhälsoenheten. 
 
2005  
I mars genomfördes en femte barnpilotutbildning, 29 deltagare. 
I december beslutades om ett nytt uppdragsdirektiv för arbetet med konventionen. I 
samband med direktivet reviderades budget för uppdraget och samordnar tjänsten 
omvandlades till en tjänst som strateg. Strategen placerades på Lednings- och verk-
samhetsstöd under folkhälsochefen. Referensgruppen lades ned och i enlighet med 
direktivet bildades ett Barnkonventionsråd (Landstinget Sörmland, 2005 a, LS 
§:104/2002). 
 
2006 
I maj träffades Barnkonventionsrådet första gången. 
I september träffades Barnkonventionsrådet andra gången. 
Under hösten genomfördess fyra juridiska seminarier om ”Barnets rättigheter som  
patient”.  
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I november träffades Barnkonventionsrådet tredje gången. 
I december genomförs en sjätte barnpilotutbildning, ca 35 deltagare. 
 
2007  
I februari träffades Barnkonventionsrådet fjärde gången.  
I maj träffades Barnkonventionsrådet femte gången.     
Under våren placerades konventionsarbetet i en särskild Sektion för barnrättsfrågor.                           

Barnets rättigheter, barnperspektiv och 
barnkompetens 
Nedanstående citat är hämtat från intervjun med den person som skrev mo-
tionen som startade hela processen med att införliva konventionen i lands-
tingets verksamheter och beslutsfattande: 

Men jag tror att det är på det viset att vi måste ha stöd i olika former för att 
hålla ljus och fokus på de här frågorna. För det görs inte av sig självt ... . Det 
är nog så att den politiska dagordningen styr hur samhället ska organiseras 
och man måste finnas med där… . Ja, bara det att det finns en barnkonvention 
gör det ju oerhört mycket enklare att ta ett politiskt initiativ med stöd av kon-
ventionen … . Och jag tror att det har banat väg … för mitt arbete, att ha en 
konvention i ryggen. (Politiker). 

Citatet belyser det hopp och den möjlighet som vissa informanter uttryckt i 
arbetet med konventionen. Konventionsarbetet startade alltså med den mo-
tion som nämns ovan (se även kapitel 1). Motionsställaren yrkade att   
Landstinget Sörmland skulle utvärdera all landstingskommunal verksamhet i 
länet i förhållande till konventionen om barnets rättigheter och samtidigt 
föreslå hur konventionen kan bli vägledande för landstingets verksamheter       
(Hedberg, 1998). I den inledande skrivningen hänvisade motionären dels till 
Sveriges ratifikation av barnkonventionen, dels till att principen om barnets 
bästa ”inte blir konkret förrän den integreras i den landstingskommunala 
verksamheten” (a.a.). 

Motionen bifölls av landstingsstyrelsen (1998-09-28) och av landstingsfull-
mäktige (1998-10-27) och detta gjorde beslutet tvärpolitiskt förankrat. Av 
”Årsrapport med bokslut 1999” (Landstinget Sörmland, 2000-03-08) under 
rubriken ”Hälso- och sjukvård” framkom: 

      Barnkonventionen 
 FN:s konvention om barns rättigheter i Landstinget Sörmland 

Landstingsfullmäktige biföll 1998-08-27 en motion om att utvärdera all 
landstingskommunal verksamhet i länet i förhållande till FN:s barnkonven-
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tion. För att detta skall kunna ske krävs att konventionen görs känd och att 
alla börjar arbeta utifrån den. I landstingets budget för 1999 och för 2000 
finns den föreslagna motionen med som ett uppdrag.  

Under våren 1999 genomfördes ett förberedande arbete som resulterade i en 
PM. 

I PM:en  föreslås tre mål för projektet 
 Ge kunskap om och göra barnkonventionen känd hos beslutsfattare och i 

verksamheterna, 
 Ta fram en handlingsplan för hur barnkonventionens intentioner ska vara 

vägledande i landstingets beslut och arbetet i verksamheterna, 
 Utveckla samarbetsformer med kommuner och organisationer m.fl. i arbe-

tet med barnkonventionen. 

Projektet har planerats under 1999 och kommer att genomföras i olika steg 
där det ingår utbildningsinsatser, utbildning av ’piloter’ på förvaltningar och 
att ta fram handlingsplaner. De konkreta insatserna kommer att pågå hela 
2000. Vid årsskiftet 2000/2001 kommer en första redovisning ges till Lands-
tingsstyrelsen och Landstingsfullmäktige (Landstinget Sörmland,            
2000-03-08, sid. 27).   

Nedan följer informationer som framkommit under informella samtal med 
landstingets strateg för barnrättsfrågor, där inget annat anges. I januari 2000 
tillsattes en styrgrupp som i stort bestod av den arbetsgrupp som arbetade 
fram ovanstående PM och i januari 2000 anställdes strategen på tio timmar i 
veckan. Det blev emellertid snart uppenbart att det inte skulle räcka med 
timtid och anställningen omvandlades till halvtid under tidiga hösten 2000. 
För att ge strategen ett bollplank omvandlades och utvidgades styrgruppen 
till referensgrupp när projektet permanentades i augusti 2002. Gruppen be-
stod av representanter ”från samtliga förvaltningar och berörda ’barn’-
verksamheter ”(Landstinget Sörmland, 2000-02-11, sid. 2). Arbetets utform-
ning grundades på direktivets mål och projektplanen byggde på konventio-
nen och förutom ovan nämnda mål innehöll projektbeskrivningen några pre-
liminära steg för arbetet under år 2000. För våren 2000 ville man uppnå: 

 
 Information/utbildning till chefer och ledande politiker. 
 Referensgrupp med representanter för förvaltningar och verksamheter ut-

ses. 
 ’Piloter’ från förvaltningarna utses som i sin tur får till uppgift att informera 

och vidareutbilda personal i sin verksamhet och diskutera hur Barnkonven-
tionen kan tillämpas på bästa sätt. 

 Kontakter med kommunerna och samråd kring arbetet med Barnkonventio-
nen (Landstinget Sörmland, 2000-02-11, sid. 2). 
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För hösten 2000 föreslogs: 
 

 Utbildning av ’piloter’. 
 Speciella utbildningsinsatser i verksamheter där behovet är störst. 
 Samråd med förvaltningarna om handlingsplaner för fortsatt arbete och för 

hur barnkonventionen kan integreras i verksamheter och beslut. 
 Barnkonferens – en större länskonferens om barns hälsa och villkor i  

Sörmland. Vid konferensen presenteras även Barnrapportens resultat.       
(Landstinget Sörmland, 2000-02-11, sid. 2). 

Politisk nivå 
Arbetet inleddes med en upptaktsdag på Åsa Folkhögskola i maj 2000 då 
alla politiker, direktörer, förvaltnings- och verksamhetschefer inbjöds att få 
information om landstingets beslut, konventionens innehåll och ansvar samt 
strategier för framtiden. Mellan 70 och 80 personer kom. Fokus var att spri-
da kunskap om konventionen och att informera om landstingets beslut och 
handlingsplan. Det första uppdraget för strategen blev sedan att gå ut i de 
olika politiska nämnderna och informera om konventionen och landstingets 
beslut. Hon såg emellertid en risk med detta upplägg och menade att det lätt 
kunde bli så att ledamöterna, i stället för att lyssna på sakfrågan, började 
berätta hur bra de var på att tillgodose barnets bästa i sina respektive partier. 
Därför bestämde hon sig för att gå direkt till de olika politiska grupperna i 
landstinget och informera. Syftet med detta angreppssätt var, enligt strate-
gen, att hitta kopplingen mellan människan, den individuella känslan för 
politiken och det politiska uppdraget. Förslaget resulterade i att strategen 
blev inbjuden till alla partigrupper utom Folkpartiet. Detta skedde under 
2000 och 2001. Folkpartiet har ännu inte besökts. Efter detta har det vid två 
tillfällen varit uppföljning till politiken genom att fullmäktige fått muntlig 
information av samordnaren. Under våren 2007 redogjorde strategen för 
konventionsarbetet i landstingsstyrelsen och var även en del av en utbild-
ningsdag för landstingsfullmäktige.  

Förvaltningsnivå 
Nästa steg var ett uppföljande seminarium i januari 2002 med landstingssty-
relsen, direktörer, förvaltningschefer, några strategiskt viktiga personer samt 
några piloter. Innehållet var dels information om landstingsarbetet och kon-
ventionen och arbetet genomfördes i dialogform där ledningen fick möjlighet 
att fundera kring betydelsen av ett sådant här arbete. Ett delsyfte med dagen 
var att ta fram underlag för landstingets fortsatta konventionsarbete eftersom 
projekttiden var på väg att löpa ut. Efter detta har strategen deltagit på olika 
ordinarie chefsmöten och förstalinjechefsmöten alltifrån fem minuter, till en 
och en halv timme. Förvaltningarna har själva haft möjlighet att välja tidsåt-
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gång. Förvaltningscheferna och direktörerna har, enligt strategen, inte fått 
någon regelrätt utbildning utan insatsen har mer haft karaktären av informa-
tion.  

Verksamhetsnivå 
I enlighet med projektbeskrivningen (Landstinget Sörmland, 1999-06-22) 
valdes en strategi för att bygga upp en barnkonventionspilotorganisation 
som, på bred front, skulle verka för kunskap om och spridning av konventio-
nen in i verksamheterna. Piloternas uppdrag, utbildning och arbete presente-
ras nedan. 

Projektet permanentas 
I maj 2002 presenterade strategen och styrgruppen ett underlag för beslut 
(Landstinget Sörmland, 2002-05-23) och förslag för det fortsatta arbetet med 
att implementera konventionen i Landstinget Sörmland. Förslaget antogs av 
landstingsstyrelsen i augusti 2002 (Landstinget Sörmland, 2002-08-26). 
Konventionsarbetet var nu en ordinarie verksamhet i Landstinget Sörmland 
och inget frivilligt arbete. I underlaget presenterades följande förslag på ini-
tiativ: 

 
 Fortsatta kontinuerliga utbildningsinsatser till politiker/chefer 
 Fortsatt stöd och utveckling av Barnpiloterna  
 Vara behjälplig till förvaltningarna i framtagandet av barnpolicys, barnkon-

sekvensanalyser samt andra redskap för prövningar av barnets bästa  
 Medverka till goda samverkansmöjligheter för landstingsinterna barn- och 

ungdomssatsningar  
 Öka möjligheten för barn, 0-13 år, att komma till tals, i för dem landstings-

angelägna frågor 
 Öka och förbättra landstingets medverkan och ansvar i det sörmländska 

perspektivet, vad gäller barns villkor och rättigheter  
 Omvärldsbevakning och samordning av, för landstinget, angelägna natio-

nella beslut, utredningar, forskning vad gäller barns villkor och rättigheter 
mm (Landstinget Sörmland, 2002-05-23, sid. 2).  

I och med att verksamheten blev permanent bytte projektsamordnaren    
(ovan kallad strateg) titel till Samordnare för barnrättsfrågor. Även styr-
gruppen, som funnits med från start bytte namn till referensgrupp när projek-
tet permanentades våren 2003. Syftet med gruppen var att: 

 
 tydliggöra behov angående barns rättigheter och barnperspektiv, samt hjäl-

pa till att skapa förutsättningar för frågorna i landstingets beslutande struk-
turer 

 i samverkan med samordnaren hantera satsningen och prioritera de resurser 
som står till förfogande 
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 vara bollplank och rådgivare till samordnaren (Referensgruppen,         
2004-11-24, sid 1). 

Ny organisation, nytt uppdrag och nya benämningar 
I landstingets nya organisation, från 2005, förvandlades samordnaren till       
strateg och benämningen blev Strateg för barnrättsfrågor. Även referens-
gruppen upplöstes i och med den nya landstingsorganisationen och under 
slutet av 2005 och början av 2006 arbetade strategen med att hitta lämpliga 
personer till ett Barnkonventionsråd. Personerna valdes utifrån kompetens 
och intresse för frågan och en ambition var att gruppen skulle bestå av kom-
pletterande, tvärdisciplinära kompetenser. Mandatet för medlemmarna löper 
på två kalenderår (Landstinget Sörmland, 2005 a). Rådets roll är att fungera 
som stöd och bollplank till strategen och koncernövergripande följa och be-
vaka att de processer som startas och åtgärder som vidtas kvalitetssäkras, 
utvärderas och vid behov följs upp och revideras. Rådet ska även vara re-
missinstans för strategiska frågor som rör barns och ungas rättigheter. Det 
första uppdraget för rådet är att ta fram ett dokument med tydliga definitio-
ner, mål och strategier för landstingets konventionsarbete. Strategens upp-
drag är att tillsammans med Barnkonventionsrådet ansvara för att: 
 

 synliggöra, lyfta fram och analysera frågor om barns och ungas rättigheter 
 utveckla landstingsövergripande dokument och metoder för barnrättsfrå-

gorna 
 omvärldsbevakning inom sakområdet kommer till stånd och att landstings-

relevant information kommer berörda beslutsfattare och/eller verksamheter 
till del 

 uppföljning och analys av uppdraget genomförs med regelbundenhet 
 främja samverkan i frågor om barns och ungas rättigheter. Detta såväl inom 

landstingets egna verksamheter som med andra aktörer i länet och natio-
nellt 

 verka för att öka möjligheterna för barn och unga att komma till tals i 
landstingsangelägna frågor. 

 fungera som instans för remisser och motioner inom sakområdet        
(Landstinget Sörmland, 2005 a, sid. 3). 

Rådets medlemmar representerar idag (januari, 2007) Kultur- och utbild-
ningsförvaltningen, Administrativa enheten, Handikapp och habilitering, 
FoU-centrum, Folkhälsoenheten, Barnhälsovård Sörmland samt Hälso- och 
sjukvårdens utvecklingsenhet. Konventionsarbetet organiserades under våren 
2007 i en särskild Sektion för barnrättsfrågor på Folkhälsocentrum inom 
Ledning- och verksamhetsstöd. 
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Barnkonventionspilotutbildningar 
Enligt landstingets strateg är barnkonventionspiloterna och utbildningen av 
dessa en av tre huvudfåror i landstingets konventionsarbete. De andra två är 
att göra konventionen känd bland beslutsfattare, chefer och i verksamheter 
samt omvärldsbevakning och samverkan med andra aktörer. Idén med pilo-
ter kom från två personer i den styrgrupp som skrev fram direktivet och här-
rörde från en modell som Rädda Barnen arbetat med i många år. Idén gick ut 
på att utbilda så kallade barnkonventionspiloter som fick uppdraget att utbil-
da andra om rättigheterna. Landstinget Sörmland valde, till en början, att 
kalla dessa personer barnpiloter, de skulle finnas i verksamheterna och utses 
av sina chefer. Numera är den officiella benämningen barnkonventionspilo-
ter (kallas fortsättningsvis piloter), för att markera att det är ett barnrättsupp-
drag och inte en allmän barnverksamhet, ett förtydligande av en barnrätts-
kompetens. Sedan 2000 har det genomförts 6 utbildningar med 170 personer. 
I september 2007 är, enligt strategen, 114 piloter verksamma i 90 verksam-
heter. Diskrepansen mellan utbildade och verksamma piloter hänger ihop 
med att några slutat sin anställning eller avgått från pilotuppdraget. Inför 
pilotutbildningen 2005 skrev strategen i ett brev till berörda förvaltnings- 
och verksamhetschefer att piloterna är tänkta att fungera som: 

processens plattform in i Landstingets vardagliga arbete. Arbetet ska leda till 
att FN:s konvention om barnets rättigheter blir levandegjord och att Barnets 
Bästa ständigt finns som ett medvetet perspektiv och kvalitetskrav på agen-
dan i alla landstingets verksamheter (Landstinget Sörmland, 2005 c).  

Utbildningen syftar, enligt den inbjudan som gick ut i januari 2005     
(Landstinget Sörmland, 2005 d), till att sprida kunskap om konventionen och 
deltagaren ska efter utbildningen: 

 
 Via egen förkovran hitta sambandet mellan Barnkonventionen och ert verk-

samhetsuppdrag. Sprida och bevaka ”budskapet” inom den egna verksam-
heten 

 Tillsammans med övrig personal arbeta med barnperspektivet i den egna 
verksamheten i någon form (tex falldiskussioner, utvärderingar, översyn av 
barnväntrum, diskussioner om `hur vi tar hand om barn som anhöriga?´ mm 
mm) (Landstinget Sörmland, 2005 d). 

För att kunna genomföra detta får piloten: 
 

 Kostnadsfri utbildning … om barns rättigheter, barnperspektiv och dess till-
lämpningsmöjligheter. ...  

 Uppföljningsträff med samtliga piloter i länet för dialog och vidareutbild-
ning 

 Möjlighet till stöd i form av material, information, handledning och goda 
exempel (Landstinget Sörmland, 2005 d) 
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Nedan följer en beskrivning av innehållet i utbildningarna, piloterna kallas 
omväxlande piloter och deltagare.  

Att vara vuxen är att vara en smula barn 
Följande text är en sammanfattande beskrivning av de pilotutbildningar som 
genomförts sedan start i december 2000. Beskrivningen är min egen, kom-
pletterad med strategens dokumentation från utbildningarna och mina noter-
ingar från två pilotutbildningar. Där strategens dokumentation redovisas 
framgår det i texten. Utbildningarna genomfördes från början som en tvåda-
garskurs, från lunch till lunch, men har successivt utökats till att pågå från 
förmiddag dag ett till eftermiddagskaffe dag två. Pilotutbildningarna har 
inletts med att deltagarna presenterat varandra två och två eller i grupper, 
beroende av antal deltagare. De blivande piloterna sitter i grupper om         
ca 6 personer och med spridning i verksamhet och geografiskt område. Detta 
är ett medvetet val, enligt strategen, som ska bidra till att piloterna lär känna 
varandra utifrån konventionen och inte på grund av sin kompetens eller 
verksamhet.  

Barnet 
I samband med presentationen ombeds deltagarna fundera över och skriva 
ner vad begreppet barn innebär för dem. Innebörderna blir en utställning 
som sätts upp på väggarna och utgör grunden för en diskussion om vad som 
är konventionens barn (se artikel 1). Dokumenten har samlats in av strategen 
och sparats. Några av deltagarna har beskrivit barn så här: 
 

 Framtiden Glädjen Hoppet. 
 Ett småfolk som inte får bestämma själva men som gör allt för att få göra 

det. 
 En medmänniska. 
 En människa i början av livet. 
 Ny patientgrupp sedan jag började på öron näsa hals, spännande, svårt. 
 Viktiga. 
 Små världsmedborgare som vi vuxna ska hjälpa och stödja i med- och mot-

gång från allra första början till de är vuxna. 
 Lärande, kreativa, sökande, kunniga, framtid. 
 Beroende av vuxna. 
 En kort människa. 
 En person under utveckling. 
 Mysiga, roliga, glada, lekfulla och intensiva. 

Landstinget 
Sedan följer en presentation av landstingets konventionsarbete, centrala be-
slut, direktiv, vad som hänt i praktiken och några exempel på andra piloters 
arbete. I sitt manus skriver strategen att Barnpilotutbildning = ”hitta kopp-
lingen mellan det dagliga arbetet, barnets vardag och barnets rättigheter 
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enligt konventionen”. Denna punkt i programmet blir längre för varje utbild-
ningstillfälle eftersom det händer mer och mer i landstingets verksamheter 
som är viktigt att beskriva. 

Barnperspektiv 
I en diskussion om begreppet barnperspektiv samtalar deltagarna med var-
andra och funderar kring om och i så fall när det är nödvändigt för dem att 
använda ett barnperspektiv och var barnen i Landstinget Sörmland finns. 
Strategen varvar diskussionerna med att läsa ur olika skönlitterära verk som 
belyser frågor som anknyter till konventionen och visar på kopplingar till 
landstingets beslut och verksamheter. Efter detta följer en diskussion om 
konventionen som vår tids barnperspektiv. 

Konventionen om barnets rättigheter 
Sedan följer ett pass om konventionen där innehållet får belysa de blivande 
piloternas arbete kopplat till olika artiklar i konventionen. Det praktiska ut-
görs av diskussioner, fallbeskrivningar och värderingsövningar, där det finns 
möjlighet för deltagarna att relatera frågorna till det egna verksamhetsområ-
det. Strategen har låtit ta fram en ”kortlek” där artiklarna finns presenterade i 
korthet med bilder som belyser innebörden. Deltagarna får med hjälp av 
kortleken sätta sig in i artiklarna i ett grupparbete som går ut på att välja ut 
två artiklar som deltagaren själv menar är viktiga. 

Barndomsavtryck 
Den första dagen avslutas med att varje deltagare funderar på en barndoms-
händelse som de minns och som har påverkat olika val i vuxen ålder. 
Grupparbetet avslutas med en tillbakablick över dagen och deltagarna om-
beds delge varandra sina minnen. Det sista momentet är frivilligt.   

Konventionens krav 
Dag två inleds med en CD-skiva som strategen tagit fram med hjälp av barn 
i Sörmland och en mediekonsult. Barnen på CD-skivan delger sin syn på 
vuxna, kamrater, skolan och annat. Efter detta sker en genomgång av kon-
ventionens krav på förändrade arbets- och beslutsprocesser och deltagarna 
får i samband med detta ytterligare en beskrivning av landstingets arbete 
med tydliga kopplingar till kraven.  

Implementeringsprocessen 
Under denna rubrik får deltagarna en bild av Sveriges beslut och initiativ på 
nationell nivå kopplat till landstingets beslut och initiativ. 
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Egen planering 
Resten av dagen ägnas åt att piloterna planerar för aktiviteter i sin egen verk-
samhet. De planerar efter ett pilotplaneringsschema som strategen tagit fram. 
Från början var frågorna: 
 

 Var står jag idag?  
 Var står verksamheten idag?  
 Planering framåt. Vilka är dina nästa steg för att föra den här frågan fram-

åt? Tidsplan, förankring, vilket stöd behöver jag? 
 Visioner. 
 Utvärdering. Hur? När? Stöd? (Se till exempel Landstinget Sörmland, 

2002-11-07). 

Pilotplaneringen samlades från början in av strategen och kopierades och tid 
bokades med varje pilot för besök på arbetsplatsen och genomgång av pla-
nen. Från och med 2005 hade strategen tagit fram ett nytt planeringsschema: 
 

 Inom vår verksamhet berör barnkonventionen oss på följande sätt: 
 Vilka blir dina första steg för att föra denna fråga framåt: 
 Hur kan du återföra denna utbildning till din verksamhet: Tidpunkt? 
 Vilka funktioner/personer behöver du samarbeta med? 
 Vilka funktioner/personer behöver du få stöd av? 
 Vilka resurser behövs? 
 Vilka möjligheter ser du i din verksamhet/organisation för att kunna arbeta 

vidare med uppdraget? 
 Vilka svårigheter ser du i din verksamhet/organisation för att kunna arbeta 

vidare med uppdraget? 

I den nya planeringen är frågorna utvecklade, piloternas vision är borttagen 
och nu är piloterna så många i antal att det är orealistiskt att besöka varje 
person. 

Synpunkter under arbetets gång 
Under en av pilotutbildningarna fördes ett samtal, mellan strategen och de 
blivande piloterna, om piloternas upplevelse av utbildningen och rättigheter-
na. Dessa piloter är inte intervjuade utan deras synpunkter presenteras nedan 
utifrån mina egna noteringar (2006-12). Piloterna i den här gruppen menar 
att det är bra att få träffa piloter från andra verksamheter, det breddar diskus-
sionerna. Andra synpunkter är att kortleken (som nämndes ovan) med artik-
larna ger en väg in i konventionen, att fallbeskrivningarna ger konkretion till 
arbetet i den egna verksamheten samt att den egna förståelsen av konventio-
nen är nödvändig för att piloten ska kunna förmedla innehållet till kollegor 
och andra.  
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Piloterna resonerar även om konventionen i relation till dem själva och mötet 
med barnen. En av deltagarna refererar till begreppet KASAM, känsla av 
sammanhang (Antonovsky, 1991), och menar att det är centralt för barnen att 
mötet med Landstinget Sörmland är meningsfullt, begripligt och hanterbart 
inom dem själva. För att kunna hantera konventionen och möta barnet med 
respekt är det viktigt att börja med att läsa alla artiklar. Det underlättar prio-
riteringar som är nödvändiga för att barn ska känna sig delaktiga. En pilot 
frågar sig hur man svarar när barn frågar och svarar själv: ” Jo på barns vis, 
så att barn förstår”. För att göra detta möjligt använder den här piloten sin 
erfarenhet av att ha varit barn och sin kompetens som mamma. En annan 
pilot menar att respekt för och erfarenhet av barn bidrar till ett bra bemötan-
de. Hur ska en tonårsflicka känna sig bekväm med att klä av sig inför en 
vuxen man, är en fråga som ställs. Gruppen är överens om att det inte funge-
rar att gå över huvudet på barnen längre. Som vuxna bör vi lyssna aktivt och 
inte ha förutfattade meningar om hur barn tänker. 

En barnkonventionspilots vision 
Hur tänker en pilot om vad han eller hon kan uträtta och vad är det som in-
tresserar och fascinerar dem när de gått utbildningen? Nedan presenteras 
visionerna från de sex första utbildningstillfällena, som de skrevs i det tidi-
gare nämnda pilotplaneringsschemat, sammanlagt 62 piloter. 52 piloter  
(varav två var delvis oläsliga, det som gick att läsa redovisas) redovisas ned-
an. 9 piloter hade inte fyllt i några visioner och en vision var helt oläslig. 
Många av visionerna hade en stor inbördes variation och presentationen ned-
an är ett försök att hålla ihop visionerna under några rubriker. Piloterna kan 
ha flera visioner och finnas med under flera rubriker. 

– En avdelning där barn känner sig välkomna och sedda av alla vuxna 
Den största gruppen piloter har visioner som rör förändringar för den egna 
verksamheten eller sig själva. För att nå upp till visionen som nämns i den 
här rubriken menar piloterna att det är nödvändigt med bättre uppföljning 
och utvärdering av verksamheten. De uttrycker också att all personal ska bli 
bättre och mer kunnig och veta hur de ska agera i kontakten med barn och 
här nämns barn som far illa som en särskilt angelägen grupp. Även informa-
tion/utbildning/fortbildning/metodutveckling för personalen är visioner som 
diskuteras samt träffar, där det är möjligt att hålla frågorna vid liv. Områden 
för utbildning som nämns är samtalsmetodik för vuxna som ska tala med 
barn, metoder i arbetet med barn, perspektivfrågor och forskning. Några 
piloter har visioner om att vården ska bli bättre även för de barn som inte 
själva är patienter utan till exempel anhöriga eller besökare. De personer 
som direkt nämner den egna verksamheten pekar på vikten av bättre arbets-
klimat, tillgång till vikarier, områdesanknuten vård samt en fungerande och 
bättre arbetsplats. Några piloter har visioner om att det skulle finnas en vård-
plan för omhändertagande av barn, att information skulle ske till driften, att 
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diskutera budgetfrågor och ekonomiska perspektiv och de konsekvenser som 
ett sådant kan ha på verksamheterna. 

 – All personal ska känna till barnkonventionen och ha det i åtanke i det 
dagliga arbetet 
Elva piloter formulerar en vision där konventionen om barnets rättigheter 
finns som ett aktivt verktyg. Piloterna poängterar vikten av att konventionen 
och grundprinciperna är kända av alla, i alla verksamheter. Genom ökad 
kunskap och medvetenhet om konventionen hoppas piloterna att själva kun-
na bidra till att information sprids som ringar på vattnet så att rättigheterna 
blir implementerade och att ett barnperspektiv kan aktualiseras vid beslut, 
inte minst när det gäller barn som far illa. Informationen ska inte bara riktas 
till kollegor utan även till föräldrar, förskolor och skolor. Det finns en öns-
kan om att bli en förebild för andra och att den egna organisationen ska fun-
gera för arbete med konventionen vilket till exempel kan uppnås genom att 
rättigheterna finns formulerade i verksamhetskontrakten. För att kunna ha ett 
”aktivt barnperspektiv” menar en pilot att verksamheten ständigt måste ut-
värderas i relation till konventionen. 

 – Ett större eget väntrum. Är det möjligt? 
Den tredje största gruppen har visioner som riktar sig direkt till barnen. Någ-
ra av dem är av rent praktisk karaktär som dem om ett väntrum, en särskild 
barnmeny, en lekhörna i restaurangen eller ett barncentrum – där barnen 
skulle kunna tas om hand av kompetent personal. Andra visioner handlar om 
vården av barnen, att den ska bli mer barnvänlig, att bemötandet ska ske med 
respekt för det enskilda barnet och att barnets åsikter ska beaktas av alla. 
Några piloter önskar nå barn med information som de kan förstå och ta till 
sig, gärna spridd via nätet. Inom sjukvården finns barn som både inneliggan-
de patienter och som patient för en viss undersökning och några piloter öns-
kar att barn som väntar på operation ska komma på ”preopvisning” så att de 
får bekanta sig med personal och utrustning och även få en bild av vad som 
ska ske. En verksamhet har genomfört en enkätundersökning med barn som 
målgrupp och när resultaten är klara hoppas personalen kunna komma till 
målet, som är, ”en barnvänlig avdelning”. En annan vision är att väcka barns 
och ungas intresse för näringsriktig kost så att de uppnår en bättre hälsa. 

 – Att barn och föräldrar ska känna sig trygga och att de känner att de har 
inflytande och får veta vad som ska hända 
Några av piloterna har visioner som riktar sig mot föräldrarna, särskilt till 
fäderna. Visionerna rör frågor om vikten av att föräldrarna/papporna kan 
känna sig involverade i vården, att de känner sig trygga i mötet med vården 
och att det kan räknas som en merit att vara förälder. 
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– Att genom att lyfta barnets bästa och barnkompetens nå bättre samarbete 
och större förståelse … 
Den minsta gruppen hade visioner som rör samarbete. Tre piloter nämner 
samarbete som en förutsättning för att vården ska kunna genomsyras av ett 
barnperspektiv. Samarbete är viktigt, inte bara mellan de närmaste kollegor-
na utan även med andra verksamheter. Någon nämner även samarbete mel-
lan regionala och nationella intressenter som väsentligt för den regionala 
utvecklingen av barnfrågor. 

Första pilotgruppens återträff 
Den första pilotgruppen hade återträff våren 2001 och temat var etiska fråge-
ställningar knutna till begreppet barnets bästa. Vid detta tillfälle hade fortfa-
rande bara en grupp utbildats. 

Återträff för piloterna 
I november 2002 var det en heldags återträff för alla piloter. Strategen be-
skriver upplägget som en ”Open space”-konferens med spridning av goda 
exempel och gruppdiskussioner kopplade till uppdraget. Arbetet avslutades 
med en värderings- och prioriteringsprocess rörande framtidsfrågor för pilo-
terna och barnrättsuppdraget i stort. 2004 följde en andra återträff med temat 
”Barnen i Sörmland” och under hösten 2007 genomfördes en tredje återträff 
där bland annat delar av denna studie presenterades. 

Pilotnätverk och pilotenkät 
Piloter inom landstingets geografiska områden har, på eget initiativ, bildat 
nätverk för konventionsrelaterade frågor. Idag finns tre nätverk som är löst 
sammansatta. Inget av nätverken träffas regelbundet och de har ingen fast 
agenda.  

I mitten av augusti 2002 skickade Forsknings- och utvecklingsenheten  
(FoU-enheten) ut en enkät (Landstinget Sörmland, 2002-07-03) till samtliga 
piloter. Tre grupper hade då genomgått utbildningen. Syftet var att få kun-
skap om vilka aktiviteter som kommit till stånd sedan start. Enkäten innehöll 
sju frågor och 47 piloter av 57 svarade. Det visade sig bland annat att 30 av 
piloterna tagit initiativ till information om konventionen om barnets rättighe-
ter. 9 piloter hade inte hunnit ta ett sådant initiativ på grund av att arbetet var 
nytt. På den öppna frågan fanns följande kommentarer som sammanfattar 
hur några piloter ser på sitt uppdrag: 

Jag känner mig ganska ensam … de flesta tycker att allt som kan göras är 
gjort och man får liksom försvara barnfrågorna. De ställs ofta mot åldrings-
frågorna osv. 

Mycket bra utbildningsdagar. Vill ha mer utbildning. 
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I sammanfattningen skriver FOU-enheten, att piloterna tror att det kommer 
att behövas resurser i form av tid, pengar, stöd från chefer och politiker samt 
handledning för att kunna införliva konventionen. Exempel på andra initiativ 
som tagits är: 

 
 Att genomföra en tandvårdsdag. 
 Etiska diskussioner om barn i verksamheten. 
 Diskuterat checklistor, cirkulerat böcker och broschyrer. 
 Barnvänlig miljö för ambulanserna. 
 Diskuterat förbättrad information och förberedande samtal med barnfamil-

jer inför narkos. 
 Barnenkät, ett nytt barnväntrum. 
 Köpt litteratur som rör barn, familj och statistik. 
 Skapat lekhörnor i café och restaurang. 
 Diskuterat barns rättigheter i behandlingsdiskussioner. 
 Diskussioner om barns utveckling och hur vi bemöter barn i vårt arbete. 
 Bytt ut farliga kontakter och köpt in muggar med barnmotiv. 
 Fortlöpande diskussioner när problem och frågeställningar dyker upp. 
 Tar med konventionen i ombyggnader av lokaler. 
 Börjat forma en enkät om patienttillfredsställelse. 
 Tillsammans med chefen tittat på barnsäkerheten i väntrummet. 
 Arbetar med barnmiljön. 
 Upparbetat samarbete med närliggande verksamheter. 
 Barnväntrum. 
 Patientenkät med barnfrågor. Stramat upp förberedelser med anestesiskö-

terska. 
 Förbättrat miljön i väntrummet. 

Dessutom planerar några verksamheter att köpa in material till ett barnvänt-
rum, göra enkät till barn och att träffa andra verksamheter. En verksamhet 
skriver att de inte fick mer tid eller resurser för detta och att de därför ligger 
lågt. 

Barn- och ungdomsråd inom Handikapp och habilitering 
En förvaltning som arbetar mer synligt med konventionen är Handikapp och 
habilitering (se även kapitel 10). Arbetet med att ta fram ett barn- och ung-
domsråd påbörjades under hösten 2006 och är en direkt konsekvens av för-
valtningens konventionsarbete, säger förvaltningschefen Karin Wehlin       
(e-postkontakt, 2007-05-08). Informationen nedan är från ett telefonsamtal 
med en kurator på Dammsdalsskolan, Matilda Arvidsson (2007-06-14).  
Matilda har läst texten. Initiativet till rådet togs av en av förvaltningens 
barnkonventionspiloter som vände sig till ledningen för att få stöd för sin 
idé. Det finns redan ett vuxenråd men det är ingen som tror att de lyfter frå-
gor som är aktuella för barn och unga. Därför vill verksamheten få till stånd 
ett eget råd för den gruppen. Förvaltningschefen ger sitt samtycke och det 
skapas en arbetsgrupp om fem personer med uppdrag att bereda frågan. I de 
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inledande diskussionerna funderar arbetsgruppen över vilka barn och ung-
domar som skulle kunna vara aktuella att ingå i ett råd. Ska urvalet vara oli-
ka åldrar och hur bör barnen utses eller tillfrågas? Arbetsgruppen beslutar att 
utgå från att individen och dess mognad ska vara avgörande, inte ålder     
(jfr. artikel 12). Det viktiga är dels att barnen måste våga sitta i en grupp och 
säga något, dels att de har haft kontakt med Handikapp och habilitering un-
der några år. Funktionshindrets art spelar ingen roll, inga föräldrar ska vara 
med, däremot tolkar, i förekommande fall. Handikapp och habilitering an-
vänder Tolkcentralen som alltid prioriterar barnärenden. Två vuxna är tänkta 
att leda barn- och ungdomsrådet, ledarna ska utses av förvaltningschefen och 
de ska ha specialkompetens och lämplighet för uppdraget (jfr. artikel 3.3). 
Verksamheterna informeras om rådet och ombeds fundera över vilka barn 
som kan tänkas passa in. Barnen representerar sig själva och inte sitt funk-
tionshinder.  

Våren 2007 består rådet av sju barn och unga mellan 11 och 17 år, två pojkar 
och fem flickor och de kommer från tre kommuner. De känner inte varandra 
sedan tidigare. Ledare är två kuratorer och deras uppgift är, förutom att leda 
sammankomsterna, även att följa grupprocessen. Rådets huvudsakliga upp-
gift (det träffas två gånger per termin) är att fungera som en remissinstans för 
vuxna som arbetar i verksamheterna och de har hittills haft ett uppdrag. 
Uppgiften var att lämna synpunkter på ett frågeformulär som ska fyllas i av 
barn och unga inför någon insats inom habiliteringen. Det är även meningen 
att barn och unga ska ha en sådan ställning att ändringar ska kunna komma 
till stånd genom deras egna förslag och det ska vara möjligt för gruppen att 
lämna synpunkter på vuxnas förslag och initiativ. 

Gruppen har diskuterat hur de själva pratar om sitt funktionshinder och hur 
det känns när vuxna pratar om det. Gruppledarna har märkt att barnen inte är 
vana att bli tillfrågade och att det är svårt för dem att definiera vad det kan 
innebära att bestämma i vardagen. Det vet inte riktigt vad det skulle kunna 
vara. Det finns också en tanke från ledarna att diskutera skillnaderna mellan 
att bestämma och att vara delaktig. En annan fråga som diskuteras är vad 
deltagarna är duktiga på och hur de kan använda det i vardagen. Även detta 
är svåra frågor för barnen att prata om. När barnen kommer in på egna teman 
är det utifrån diskussioner som emanerar ur de frågor som finns på dagord-
ningen.  

Förhoppningen är att de barn och unga som sitter i rådet idag vill sitta kvar 
under en längre period för att bygga upp intresset och kunskapen om att rå-
det finns. Meningen är att rådet ska bli en beständig del inom Handikapp och 
habilitering och det finns en förhoppning om att det kan sprida sig till andra 
verksamheter inom landstinget. 
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Juridiska seminarier om ”Barnets rättigheter som patient” 
Strategen har, tillsammans med landstingsjuristen, Patientnämnden och en 
juridikstuderande från Uppsala universitet, anordnat fyra juridiska seminari-
er Barnets rättigheter som patient (Landstinget Sörmland, 2006-04-06). 
Uppdraget kom sig av att organisationen uppmärksammat kunskapsbrister 
hos hälso- och sjukvårdens personal rörande barnperspektiv och juridisk 
barnkompetens. Målet var, enligt uppdragsbeskrivningen (a.a. sid. 1): ”En 
ökad kompetens om barnets rättigheter som patient/anhörig samt anställdas 
skyldighet och möjlighet att gestalta densamma.”  

Seminarierna var välbesökta, inte minst av verksamheter som inte tidigare 
deltagit i pilotutbildningarna, till exempel folktandvården. Som en följd av 
seminarierna har en av klinikerna ändrat sina Rutiner kring vårdnadshavares 
samtycke vid operationsplanering av barn (Karlsson, 2007). Rutinändringen 
innebar att ansvaret för samtycke till operation ges av den närvarande vård-
nadshavaren för båda vårdnadshavarna. I de fall tveksamhet om den icke 
närvarande vårdnadshavarens inställning finns, är det nu den närvarande 
vårdnadshavarens sak att ta reda på detta. 

Kommentar till implementeringsprocessen 
Av beskrivningen ovan framgår att det som i kapitel 1 beskrivs som Den 
goda jordmånen i stort sett är uppfyllt i landstingets initiativ. Genom att 
beslutet togs i fullmäktige blev det tvärpolitiskt förankrat, något som bland 
andra BO (2001 a) menar, är en av flera viktiga utgångspunkter för att en 
fråga ska få genomslag i en politiskt styrd organisation. I nästa steg upp-
märksammade förvaltningen att det inte går att utvärdera något som inte har 
gjorts och därför valde tjänstemännen den breda ingången i arbetet som det 
innebär att ge kunskap om konventionen till beslutsfattare i verksamheterna. 
I detta beslut visar ledningen, menar jag, att de förstått att införlivandet av 
barnets rättigheter gäller hela organisationen, inte bara barnverksamheter och 
för att lyckas med implementeringen är det nödvändigt att bygga upp en 
struktur kring frågan, vilket också gjordes. Det politiska ansvaret förlades till 
Folkhälso- och miljödelegationen. Genom att ge uppdraget till Folkhälso- 
enheten, där det fanns en engagerad och kunnig chef, lades grunden för en 
implementeringsorganisation som stöd för prioriteringar och beslut. Både 
Premfors (1989) och BO (2001 a) menar att en väl fungerande implemente-
ringsorganisation är en förutsättning för att hitta en struktur för införandet. I 
och med att projektplanen antogs visade ledningen även att det fanns ett 
beslut om handling som var tvärpolitiskt förankrat och det tillsattes en pro-
jektsamordnare och en styrgrupp, två faktorer som BO (2001 a) funnit vä-
sentliga för implementering. Genom att arbetet permanentades 2002, togs 
ytterligare ett viktigt steg på vägen mot implementering. Konventionsarbetet 
blev en ordinarie verksamhet. Dessutom hänvisades till de dokument och 
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skrivningar som finns på nationell nivå vilket, menar jag, stärker det regiona-
la och lokala arbetet och visar på vikten av att det finns kunskap om vad som 
pågår nationellt. Omvänt går det också att argumentera för vikten av att loka-
la och regionala nivåer har tydliga nationella mål som stöd i den egna be-
slutsgången. De punkter som saknas är förankringen i alla förvaltningsled 
och att det sker aktiviteter på olika nivåer samtidigt. 

Även om arbetet har en tvärpolitisk förankring, det vill säga att inget parti 
säger sig vara emot att barnets bästa beaktas i beslut, är det högst relevant att 
ställa sig frågan hur den politiska viljan ser ut under ytan. I följande avsnitt 
presenteras den politiska viljan i Landstinget Sörmland, såsom den synlig-
gjordes i intervjuerna med de regionala politikerna. Hur ser landstingspoliti-
kerna på att barn har rättigheter och hur fattas beslut i enlighet med barnets 
bästa? 

Den regionala politiken och visionen om 
konventionens genomförande 
På den regionala politiska nivån har, som tidigare nämnts, nio politiker in-
tervjuats. Sju gruppledare för de politiska partierna, den person som skrev 
motionen (s) samt ordförande i landstingsfullmäktige (s) när motionen an-
togs. När intervjuerna genomfördes bestod ledningen av en så kallad regn-
bågskoalition bestående av m, v, mp, c, kd och fp. (S) var i opposition. Inne-
hållet i det här avsnittet belyser en av studiens frågor, hur den politiska viljan 
ser ut. De begrepp som varit vägledande i mitt sökande efter mening är kon-
ventionen om barnets rättigheter och barnets bästa. Vilken medvetenhet har 
den politiska nivån, hur tänker de om rättigheterna och hur ser de på sitt 
ansvar när det gäller att fatta beslut i enlighet med barnets bästa? Fortsätt-
ningsvis är det alltså informanter på den politiska nivån som uttalar sig. För 
att levandegöra intervjuerna har jag valt några citat under de olika rubriker-
na. För de politiska bevekelsegrunderna har jag valt att ta med samtliga utsa-
gor som beskriver detta eftersom grunderna är flera. Namn på en person har 
ersatts med NN. 

Barn är människor, även i Sverige  
När politikerna beskriver sin syn på rättigheterna finns en överensstämmelse 
om att det är något stort, viktigt och nödvändigt. För vissa förpliktigar det att 
även arbeta med implementeringen. Samtidigt finns det olika sätt att tolka 
vad rättigheterna egentligen är och vad de innebär. Ett par informanter me-
nar att det är en utveckling av mänskliga rättigheter, och barn är ju faktiskt 
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människor även om de är små. Andra ser det mer ur ett globalt perspektiv 
och ser främst barn i fattiga stater:  

Jag ser ju mer på de stackars barnen utomlands i vissa länder. Det är väl där 
som jag tycker att det är viktigast.  

 
För några politiker är detta en självklarhet som ger stöd i att arbeta och fatta 
beslut om barn medan andra pratar om konventionen som ett åtagande, något 
vi ska göra. Samtidigt finns funderingar kring om detta verkligen borde be-
hövas och hur många stater som egentligen lever upp till sina åtaganden. 
Problemet med Sverige är väl att vi levt i tron att vi inte behöver göra några 
förändringar, påpekar en informant. En annan informant relaterar frågan till 
rättigheter och skyldigheter, barn är omyndiga och oskyddade på många sätt 
och behöver därför lite extra stöd, bara att konventionen finns ger eftertanke 
på ett annat sätt. 

Att införa rättigheterna ses som ett sätt att värna det uppväxande släktet, det 
är centralt att ha det här perspektivet med sig i vardagen, menar flera politi-
ker. Konventionen kan fungera som ett stöd för att hålla fokus på frågorna 
eftersom det inte görs av sig själv. Även om välviljan är tydlig finns funder-
ingar som rör svårigheten att tillämpa rättigheterna eller att de kanske rent av 
är omöjliga att genomföra eftersom kraven är orealistiska. En informant 
menar att det är lika otroligt att barnets bästa ska komma i centrum oavsett 
samhällsekonomi vare sig det rör sig om Sverige eller Mocambique. 

Personliga bevekelsegrunder 
Finns det en linje att följa om man vill förstå vad det är som gör att männi-
skor intresserar sig för och engagerar sig i konventionen? Fyra av informan-
terna har beskrivit sina egna bevekelsegrunder och de nämner aspekter som 
intresse för barn- och ungdomsfrågor i allmänhet och barnsjukvård i synner-
het, den egna utbildningsbakgrunden, positionen i det politiska arbetet och 
var de befinner sig i livscykeln:  

under den tiden så hade jag också ett engagemang i länet som ombudsman på 
arbetarrörelsens barnorganisation, Unga Örnar. Så jag var intresserad av 
barn- och ungdomsfrågor och jobbade med det i Sörmland, redan innan jag 
blev politiskt aktiv.  

Ja, det var jag, utifrån mitt personliga intresse för de här frågorna. Eftersom 
jag tidigare var ordförande i landstingsfullmäktige så hade jag också alla 
ingångar. … Det är ju så att även politiker har hjärtefrågor och jag är förskol-
lärare i botten och sedan har jag utbildat mig till beteendevetare så det här 
med barns väl och ve har alltid legat mig varmt om hjärtat.  
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Jag tror att det kan vara något så enkelt att det handlar om att man som be-
slutsfattare, eller som politiker, det händer något i omgivningen. Något så en-
kelt som att du tillhör en generation som skaffar barn eller du tillhör en gene-
ration som får barnbarn. Det väcker frågor.  

Jag har arbetat mycket med ungdomsfrågor tillsammans med NN och jag har 
även varit en av dem som stridit hårdast för en utveckling av barnsjukvården. 
Jag har jobbat mycket med de här frågorna. Jag tycker de är oerhört viktiga.  

Kunskapen i den politiska organisationen  
Som tidigare beskrivits hanterade strategen informationen till politiken ge-
nom att besöka varje partigrupp istället för att besöka nämnderna och infor-
manternas beskrivning av hur de handskas med konventionen i sin egen par-
tigrupp skiljer sig också åt. På en kunskapsnivå skiljer flera informanter mel-
lan att känna till att det finns en konvention och att veta vad den innehåller 
eller vad det innebär för den enskilde politikern i praktiskt handlande, vilket 
någon också pekar på som det stora bekymret. Några informanter beskriver 
en process som börjar med en låg kunskap om konventionen till att fler och 
fler får kunskap om ”vad det är”. Ett exempel på det är följande:  

Jag kan säga så här, att det är något man ständigt behöver upprepa även om 
man jobbar med frågorna och fundera över hur vi konkret kan, för det är ju 
abstrakt, … hur gör vi för att få in det … man måste ha det kontinuerligt.  

Andra beskrivningar är att om det finns ett intresse så kan man lära sig eller 
om man är engagerad så finns det kunskap. En informant menar att partiet, 
genom att ha kämpat för frågan i många år, har tillägnat sig mer och mer 
kunskaper. En av partigrupperna har haft besök av olika representanter som 
informerat och diskuterat frågan och genom detta förfaringssätt har de som 
velat, haft möjlighet att ta till sig frågan. En informant beskriver att när frå-
gor som rör barn kommer upp på agendan i deras parti så är det inte utifrån 
konventionen utan mer av att det brister på något sätt i samhället som gör att 
frågor måste lyftas eller åtgärdas. Ett av partierna skiljer sig från de andra 
genom att hänvisa till en ”sorts humanistisk inställning till det hela och nå-
gon sorts begrepp om hur man beter sig mot barn”.  

I några intervjuer beskriver informanterna hur de själva har kommit i kontakt 
med konventionen och hur den egna kunskapen om rättigheterna vuxit fram 
på olika sätt. En informant beskriver att det är intresset för barn som styrt hur 
kunskapen om rättigheterna tagit form. Även partiorganisationen och lands-
tingsorganisationen har spelat roll för informationsspridning om såväl rättig-
heterna som landstingets konventionsarbete och viktiga beslut. UD-skriften 
(UD, 2006) har spridits i organisationen och genom att vara aktiv själv och 
lyssna och delta i diskussioner har det funnits möjligheter att öka sina kun-
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skaper. Den egna yrkesmässiga erfarenheten beskrivs också som en viktig 
grund för att kunskapen har kunnat växa fram. En informant beskriver barn-
programmet Bolibompa som en bra informationskälla. 

Konventionen syns inte i beslutsfattande 
Hur är konventionen synlig på den politiska agendan? Nedan beskriver in-
formanterna i olika ordalag hur de upplever att konventionen finns i det poli-
tiska arbetet och det förefaller som att konventionen är mer synlig i vissa 
partigrupper än i beslutssammanhang i fullmäktige eller styrelse. En infor-
mant påpekar också att det ursprungliga beslutet om arbetet med konventio-
nen säger att konventionsarbetet ska riktas in i organisationen och inte mot 
politiken. Från början var det viktigt med politiska initiativ och engagemang 
men när väl arbetet har kommit igång ligger inte frågan på det politiska bor-
det längre, säger en informant. Det finns ingen av informanterna som är av 
den uppfattningen att beslut vägs mot konventionen varken i fullmäktige 
eller i styrelse. En informant uttrycker det så här: 

Barnkonventionen har inte nått den kritiska massa ännu så att man använder 
den som ett naturligt perspektiv i alla resonemang. Den är inte integrerad i 
vårt beslutsfattande, men det tog ju lång tid för de andra perspektiven att bli 
det. Det är inte så att man i fullmäktige säger att: -Nu ska vi följa barnkon-
ventionen, nu ska vi ha ett barnperspektiv.  

I en partigrupp beskrivs det interna arbetet med konventionen som mer aktivt 
och konventionen i sig sägs vara ”oomtvistad”. Förhållandet beskrivs som att 
det är fler aktiva personer som drar åt samma håll. Eftersom politiker ofta 
säger att barn är viktiga är det viktigt att stå upp för det när det gäller, säger 
samma informant.  
 
En informant menar att politikens bidrag till konventionsarbetet är att med-
verka till beslut som lever upp till rättigheterna. En annan informant uttryck-
er att de inte använder konventionen i det partiet utan mer en allmän huma-
nistisk syn i beslutsfattande. Andra sätt att närma sig barnfrågor är genom 
familjefrågor och/eller när det uppstår brister i samhället. 

Några informanter beskriver också svårigheten att ha alla perspektiv i huvu-
det när beslut ska fattas, det är många punkter och kort om tid och då finns 
inte tid för diskussioner. Det politiska arbetet är fyllt av rutiner och om det 
kommer in något nytt tar det ofta lång tid innan det går att få gehör för detta. 
Citatet nedan beskriver hur svårt det kan vara att se relationen mellan kon-
ventionen och den egna uppgiften:  

Jag vet ju inte hur jag ska definiera det för att få in det naturligt i beslutsfat-
tande.  
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Barnets bästa i beslut är en osäker faktor  
En viktig fråga för implementering av konventionen om barnets rättigheter 
är att upprätta strukturer för att fatta beslut där barnets bästa sätts i främsta 
rummet. Hur ser de politiska besluten ut i Landstinget Sörmland? Fattas 
beslut i enlighet med barnets bästa och hur vet man det i så fall? Samtliga 
intervjuer på den politiska nivån präglas av beskrivningen att det är svårt att 
fatta beslut i enlighet med barnets bästa och att förstå vad det innebär. Det 
går alltså inte, enligt informanterna, att veta om man fattat beslut i enlighet 
med barnets bästa, kanske ibland men i alla fall inte alltid, men för det mesta 
fattas beslut utan att det ägnas en tanke: 

Men ofta är det så att vi fattar beslut utan att ägna det den minsta lilla tanke 
om jag ska vara riktigt ärlig. (”Det” står i det här fallet för barnets bästa, min 
kommentar) 

Däremot är informanterna överens om att det ligger en värdering bakom ett 
sådant beslut och den kan komma att krocka med andra intressen. Oftast 
finns det inte bara ett svar som är barnets bästa. Om någon anser att fel be-
slut är fattat kan medborgarna reagera och då gäller det att vara underbyggd i 
sin argumentation för att veta vilket barns bästa som tillgodosetts, påpekar 
en informant. En annan informant menar att beslut inte grundar sig i barnets 
bästa utan är en omedveten bedömning som vägs mot en allmän humanistisk 
syn: 

Jag tror att det ligger nån sorts, inte medveten bedömning (paus) vi tänker 
inte: -Hur kommer det här att drabba barn? Om det inte är någon specifik frå-
ga som rör barnsjukvård eller så. För då blir ju barn väldigt i fokus. Men i öv-
rigt när vi fattar beslut i den eller den frågan så tror jag inte att vi väger det 
mot barnkonventionen. Jag tror vi väger den mot någon sorts allmän huma-
nistisk syn. 

En annan åsikt är att samhället i stort fattar beslut varje dag som inte är för 
barnets bästa och att det grundar sig i bristande samarbete mellan olika sam-
hällsorgan.  

En informant hänvisar till att kunskap och medvetenhet om konventionen 
kan bidra till en vardagsberedskap som gör besluten mer grundade i barnets 
bästa. Kunskapen beskrivs, av den här informanten, som en process på en 
skala från att inte fatta beslut i enlighet med barnets bästa till att göra det 
fullt ut där kunskap och insikt gör att beslutsfattaren kan hålla sig bättre 
framme. Bara det faktum att det finns en konvention gör det lättare att ta 
politiska initiativ med stöd för barnets bästa, är en slutsats en informant drar. 
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En önskan att ”öka barnperspektivet” i Landstinget Sörmland 
Vilken föreställning har politikerna i Landstinget Sörmland om vad deras 
konventionsarbete spelar för roll för barnen? I direktiven står det att lands-
tinget ska arbeta med ett ”systematiskt barnperspektiv”, men vad innebär det 
för barnen som kommer i kontakt med landstingets verksamheter? Hos poli-
tikerna, som beslutat om detta, finns förhoppningar om att det är något bra 
som ska bidra till att göra barnen mer synliga så att deras situation uppmärk-
sammas på ett annat sätt än tidigare. Det finns även önskningar om att barn-
perspektivet ska öka så att bemötandet av barnen i landstingets verksamheter 
ska bli bättre, barn finns inte bara på barnkliniken utan kan även vara besö-
kare och anhöriga. En informant pekar på vikten av att barnsjukvården för-
bättras eftersom ett negativt besök hos doktorn i barnaåren kan sätta sina 
spår för resten av livet. 

Flera informanter lyfter fram vikten av piloternas arbete, att det är något 
unikt att det finns människor i organisationen som utbildats för att se till 
barnen och ha deras bästa framför ögonen:  

Det betyder att det finns ett antal människor i skilda verksamheter som är ut-
bildade barnpiloter och som bär med sig de här frågorna, förhoppningsvis. 
Men de gör det för att de är lite besjälade, det vet jag … Just det här att vi har 
utbildat ett ganska stort antal människor i barnkonventionen, i att tänka med 
barnets bästa framför ögonen. Det tycker jag är lite unikt. 

Piloternas arbete i vardagen ska göra skillnad för barnen. Även om det är bra 
nu så får diskussionen om piloterna och deras uppgifter inte avstanna, säger 
samma informant. 

Det framkommer också åsikter om att landstinget inte är ensamt om att fatta 
beslut rörande barn. Kommunerna fattar totalt fler beslut som rör barn men 
det är ändå viktigt att ta hand om barnen där de finns och arbeta för att stärka 
barnperspektivet inom landstingets verksamheter. 

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
I det här kapitlet har implementeringsarbetet i Landstinget Sörmland presen-
terats. Först beskrevs arbetet mot bakgrund av de regionala dokument som 
särskilt studerats, sedan följde en beskrivning av barnkonventionspiloternas 
utbildning och arbete och avslutningsvis gavs en bild av den politiska viljan, 
illustrerad med nio landstingspolitikers attityder till rättigheterna och syn på 
det politiska arbetet i förhållande till rättigheterna. Via det politiska beslutet 
har arbetet med att införliva konventionen i de inre strukturerna börjat ta 
form i organisationen. Det är intressant att se hur informanterna beskriver att 
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intresset för konventionen kan väckas genom intresse för barnfrågor. Be-
skrivningen ovan visar att piloterna spelar en central roll i det arbetet medan 
den politiska organisationen verkar ha släppt frågan efter beslutet. De för-
ändringar som beslutats och genomförts under tiden, till exempel byte av 
titel, skapande av ett eget råd till strategen och bildandet av en sektion för 
barnrättsfrågor har tillsammans stärkt frågans position i organisationen. I 
stället för att välja någon av Lipskys (1980) tre vägar när närbyråkratens och 
ledningens meningar går isär har strategen och hennes organisation valt en 
fjärde väg, att stärka uppdragets plats i organisationen. Däremot verkar kon-
ventionsarbetet på politisk nivå, än så länge, ha karaktären av en vision ef-
tersom ingen kan beskriva ett aktivt beslutsfattande med konventionen som 
utgångspunkt och referens. Flera av skrivningarna i landstingets Vision 
(Landstinget Sörmland, 2001-11-29) går också att relatera till konventionen 
och dess implikationer. I politikernas beskrivningar används begrepp som 
systematiskt barnperspektiv och ökat barnperspektiv. Det är emellertid ingen 
som ger begreppen en innebörd, något jag tolkar som att begreppen inte är 
definierade bland politikerna. 
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9 Nyheter från sjöfarande – Informanternas 
föreställningar om konventionen och 
genomförandet 

I kapitel 9 presenteras utsagor från samtliga 47 informanter i Landstinget 
Sörmland. Utsagorna speglar informanternas föreställningar om konventio-
nen och konventionens betydelse för det regionala arbetet och beslutsfattan-
det. De citat som använts är de som bäst representerar det som belyses i 
respektive avsnitt.  

Inledning 
Sedan konventionens tillkomst 1989 har människor runt om i världen fört 
diskussioner om dess nödvändighet, möjlighet att konkretisera och genomfö-
ra i alla länder som ratificerat. När jag läste intervjuutskrifterna fascinerades 
jag av hur många som resonerade kring just konventionen, dess betydelse för 
barnen och möjlighet eller omöjlighet att genomföra. Utifrån en grundidé om 
det självklara i att barn ska ha det bra beskriver informanterna vad de tror att 
deras arbete med konventionen spelar för roll för barnen, hur de ser på be-
greppet barnets bästa, vad som är viktig kunskap för att möjliggöra imple-
mentering och vem som har ansvar för att rättigheterna kommer barnet till-
godo. Nedan redovisas synpunkter från nio politiker, tolv förvaltningssche-
fer, elva piloter, sju verksamhetschefer, sju medlemmar i referensgruppen 
och strategen. Där inget annat anges redovisas de olika kategorierna till-
sammans. I redovisningen nedan benämns strategen samordnare av infor-
manterna eftersom det var benämningen vid tiden för intervjuerna. Rikt-
ningsgivande begrepp för detta kapitel är kunskap, implementering, mänsk-
liga rättigheter för barn och barnets bästa. 

Det självklara – inte alltid självklart 
I den offentliga retoriken är det självklart att barn ska ha det bra. ”Vem stäl-
ler inte upp på det här, det gör väl alla”, säger en förvaltningschef och på alla 
nivåer finns det en tyst överenskommelse att barn är viktiga och ska behand-
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las väl. De flesta informanterna, på alla nivåer, tycker att det är bra eller 
jättebra att det finns en konvention som talar om vilka rättigheter barn har 
och några hänvisar till mänskliga rättigheter i allmänhet, människosyn, alla 
människors lika värde och synen på barnet som medborgare som självklara 
principer för landstingets arbete i stort. Flera informanter, på alla nivåer, 
säger att barnets rättigheter är så självklara att det inte borde behövas en 
konvention, det finns någon sorts självklar princip för att ta hänsyn till bar-
nets rättigheter. Några informanter (förvaltningschef, pilot, verksamhetschef, 
politiker) ställer sig dock frågande till att konventionen verkligen behövs i 
Sverige och hänvisar till barns utsatthet i andra delar av världen. Sverige 
beskrivs av några informanter (förvaltningschef, pilot, politiker) som en 
nation som ”slår sig för bröstet” och tycker att ”vi är väldigt bra på det  här” 
vilket kan åskådliggöras av en politiker som säger att  

vi i Sverige har ju levt i någon sorts tro att, ja, vi godkänner barnkonventio-
nen för vi behöver nog inte göra något åt det för vi är så duktiga, vilket är fel. 
(Politiker) 

 En verksamhetschef påpekar att det här handlar om moralfrågor, hur vuxna 
ska uppföra sig mot barn och att man inte behöver åka till Afrika för att se 
barn som far illa, de finns i Sverige också.  

De informanter (förvaltningschef, pilot, verksamhetschef, politiker) som 
talar om barnen ser dem i första hand som objekt som ska värnas och skyd-
das från olika faror. Ett fåtal informanter (pilot) menar att barn är en grupp 
som inte alltid kan eller ges möjlighet att prata för sig själva men att de är 
människor som tänker och därför ska respekteras och att rättigheterna i sig 
ger dem en kraft i samhället. Några informanter (förvaltningschef, pilot, 
verksamhetschef, politiker) resonerar kring diskrepansen mellan att ratificera 
en konvention och förmågan att leva upp till den. Konventionen är inte är en 
lag, påpekar en pilot och kan därför inte hävdas i juridiska sammanhang. 
Några informanter (förvaltningschef, pilot, verksamhetschef) menar också 
att det är fel att lova att göra något och i nästa steg inte fullgöra detta, det är 
en fråga om prioritering: 

Är det rätt att ta de här ställningstagandena när man inte kan uppfylla det? 
Räcker det med att säga att vi har tagit det så har vi innerst inne sagt att vi är 
goda och sedan får alla räkna med att vi inte kan hålla det? Så jag tycker inte 
att det är helt lätt. (Förvaltningschef) 

Bara det faktum att konventionen finns gör det emellertid inte självklart att 
sjukvården i Landstinget Sörmland ska arbeta intensivt med frågorna, säger 
en verksamhetschef.  
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Ökad medvetenhet och bra bemötande = 
professionellt omhändertagande? 
Vad kan landstingets arbete med konventionen ha för betydelse för barnen? 
Spelar det någon roll att organisationen har ett särskilt arbete som strävar 
mot att förändra för barnen? Hur ser informanterna på detta? Eftersom de 
olika informantgruppernas åsikter skilde sig åt i denna fråga redovisas de var 
för sig.  

Från politiskt håll finns en förhoppning om att satsningen på sikt ska leda till 
en attitydförändring till barn och barnfrågor inom alla landstingets verksam-
heter. Attitydförändringen förväntas sedan resultera i att barnfrågor upp-
märksammas och att bemötandet av barn blir bättre. 

Endast en av förvaltningscheferna resonerar kring betydelsen för barnen i 
Landstinget Sörmland. Informanten menar att de verksamheter som har en 
barnkonventionspilot har möjlighet att få en ökad medvetenhet om barnfrå-
gor. Genom att personalen ges tillfälle att reflektera om barn på ett djupare 
sätt ökar medvetenheten och förståelsen, något som kan bidra till att myter 
och föreställningar om barn uppmärksammas, menar den här förvaltnings-
chefen. 

Samtliga barnkonventionspiloter beskriver hur landstingets arbete med kon-
ventionen kan komma att förändra för barnen och vissa har konkreta exem-
pel ur sina verksamheter. I allmänna ordalag menar piloterna att arbetet ska 
medföra att verksamheterna är mer observanta på barns behov, att omhän-
dertagandet ska bli mer professionellt och bemötandet och respekten för barn 
ska bli bättre. Några piloter lyfter frågan om att arbetet ska leda till ökade 
möjligheter för barn att säga sin mening. En pilot tror inte att det kommer att 
bli några omedelbara effekter eftersom det handlar om att förändra attityder 
och sådant tar tid. De konkreta exempel som beskrivs är vikten av att barn 
blir bra bemötta och får tillräcklig information när de ska sövas (eftersom det 
är en erfarenhet man bär med sig hela livet), att sår i vissa fall kan tejpas i 
stället för att sys och att det finns särskilda barnsjuksköterskor inom barnhäl-
sovården som bara möter dessa barn. Andra exempel är en klinik som helre-
noverat barnväntrummet, tagit fram ett informationsmaterial för barn och nu 
ser fram emot att utveckla en barnvänlig hemsida. En klinik har gjort föränd-
ringar i verksamheten efter att ha fått synpunkter från barn och unga. Några 
framhåller också vikten av att all personal i verksamheten har ett gemensamt 
synsätt på barn. En pilot uttrycker det så här:  

Ja, efter det att fler fick utbildningen så har vi kunnat styra våra diskussioner 
mer utifrån konventionen, det känns som att vi får mer tyngd i det vi säger 
när vi kan använda oss av det. (Pilot) 
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Sex av verksamhetscheferna funderar kring vad arbetet kan betyda för bar-
nen i Landstinget Sörmland. En av dem beskriver konkret hur de närmar sig 
barnen och anstränger sig att förklara vad som ska hända på barns nivå för 
att undvika att de blir rädda. En annan verksamhetschef beskriver, som en av 
piloterna, vikten av att ha barnsjuksköterskor på bvc, som bara behöver kon-
centrera sig på den viktiga uppgiften. Annars förmedlar verksamhetscheferna 
viss tvekan eller ställer sig frågande och osäkra inför implementeringen av 
konventionen. Några menar att effekter inte är lätta att mäta, men att det nog 
i alla fall inte kan bli sämre än om man inte gör något. Det finns synpunkter 
som pekar på att piloterna är väldigt anonyma som det ser ut idag, men om 
det går att få en bredd på detta så tror en verksamhetschef att barnen i   
Sörmland har stora möjligheter att få bra uppväxtvillkor. 

I referensgruppen är det en person som menar att attitydförändringar inom 
verksamheterna är den stora vinsten och ser framför sig att alla till slut är 
barnkonventionspiloter i Landstinget Sörmland. 

Strategen, slutligen, sammanfattar de förändringar för barnen hon sett i verk-
samheterna. Hon menar att den politiska medvetenheten har ökat, att barn-
perspektivet stärkts i verksamheterna vilket lett till nya förhållningssätt till 
barn. Vissa verksamheter har gett barn möjlighet till inflytande och några 
verksamheter har förbättrat samverkan vilket gynnat barn i kontakten med 
till exempel hälso- och sjukvården. 

Vid sidan av tänkandet kring konventionen är det några informanter (pilot, 
verksamhetschef, referensgrupp) som beskriver att de på grund av lång yr-
keserfarenhet har förstått att barn ofta kan svara för sig själva, ta emot in-
formation, förstå följden av ett ingrepp och fatta beslut om sig själva. Det 
problematiska uppstår när barnet inte kan ha överblick och vuxna måste 
bestämma. Exempel på detta ges av några informanter. Ett barn som cyklat 
omkull och gjort illa ett ben kanske inte behöver röntgas omedelbart efter-
som det är känt att strålning inte är bra i längden. I en sådan fråga kan det 
emellertid uppstå intressekonflikter mellan primärvården, oroliga föräldrar 
och röntgenläkaren som har sin yrkeskunskap (verksamhetschef). Vems 
intresse ska väga tyngst? Ett annat exempel är barnet som ska genomgå flera 
operationer. Det finns kunskap som visar att det alltid innebär en risk att 
sövas så personalen utreder om det finns möjlighet att utföra alla planerade 
operationer samtidigt, om det inte innebär för stort lidande för barnet efter 
operationen (pilot). Det tredje exemplet rör ett gråtande vettskrämt barn som 
slagit sig och en nyutexaminerad läkare gör bedömningen att såret behöver 
sys. En sjuksköterska, med lång erfarenhet av att ta hand om barn, gör be-
dömningen att det räcker med att tejpa såret (pilot). Det sista exemplet be-
skriver hur sjukvårdspersonal informerar barn som ska sövas. Förutom den 
information som barnet fått före själva sövningsögonblicket uppmanar anes-
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tesiläkaren barnet att ”andas i den här masken”. Hur ska barnet tolka ordet 
”masken”? Alla barn vet att en mask är något långt och smalt som kryper på 
marken. Erfarenheten säger att detta ord ger fel associationer till barnet. 
Istället uppmanas barnet här att andas i ”tratten” (verksamhetschef). 

– Det vet vi ju inte alltid 
Barnets bästa är ett begrepp som idag används nästan lika ofta som barnper-
spektiv. Vad menas med begreppet och hur gör man för att ta reda på vad 
som är barnets bästa? Hur ser Landstinget Sörmland på begreppet, hur fattar 
de beslut i enlighet med barnets bästa och vad väger de in i bedömningen? 

Sex av de intervjuade politikerna uttrycker att ”det vet vi ju inte alltid” om 
hur de fattar beslut som är i enlighet med barnets bästa. Genom alla nivåer i 
organisationen löper också en samstämd uppfattning om att det inte är möj-
ligt att veta att beslut har fattats i enlighet med barnets bästa. En förvalt-
ningschef menar att man får nöja sig med att tro att rätt beslut är fattat:  

Vi kan inte alltid veta det, det får vi nog ibland nöja oss med att vi tror att det 
är så. (Förvaltningschef) 

Några informanter (förvaltningschef, barnpilot, politiker) uppger sig inte 
vara inblandade i diskussioner om barnets bästa och hänvisar till att de inte 
kommer i kontakt med barn i sin verksamhet eller befinner sig på en annan 
nivå. Utmärkande är politikernas beskrivningar av hur osynligt barnets bästa 
är i deras beslut, vilket kan belysas med följande citat:  

Så har vi ju i nuvarande budget tre, fyra rader om att vi ska fortsätta jobba 
med det här. Men vi har ju inte tagit några initiativ på något sätt. (”Det här” 
står i detta fall för konventionen, min kommentar). (Politiker).  

En av informanterna på politisk nivå tror dock att om det finns kunskap och 
insikt om rättigheterna så finns det större beredskap att ta hänsyn till detta i 
beslut än om man inte känner till det alls. Att väga in barnets bästa i beslut 
innebär enligt några informanter (förvaltningschef, politiker) en avvägning, 
gränsdragning, värdering eller riskanalys av en fråga där konsekvenserna av 
beslutet ska beskrivas. Detta är inte en lätt uppgift och några informanter 
(förvaltningschef, pilot, politiker) ställer sig frågan vilket bästa som ska 
gälla när det uppstår intressekonflikter. 

Några informanter (förvaltningschef, pilot, verksamhetschef, referensgrupp) 
beskriver hur en avvägning kan gå till och i stort är detta en fråga om vuxnas 
syn på vad som är barnets bästa. Inför undersökningar och operationer är det 



 
 
202 

viktigt att personal och föräldrar kan samarbeta, det handlar inte om att bar-
net ska bestämma själv utan det är vuxna som bär ansvaret. I de fall persona-
len måste besluta att barnet ska genomgå en viss undersökning mot dess 
vilja, är det bra om föräldrarna kan stötta barnet efteråt. Ett par informanter 
(pilot) beskriver hur de väger barnets synpunkter tillsammans med föräldrar-
nas och kanske skolans synpunkter för att få ett bra underlag för beslut. Det 
är emellertid inte i alla situationer det går att prata med barnet. 

En förvaltningschef går lite längre i sin beskrivning och tar som exempel att 
det är barnets bästa att hälso- och sjukvården är fri för barn. Detta, menar 
den här informanten, gör att barnet kommer till sjukvården, vilket i sin tur 
kan underlätta för personalen att upptäcka barn som far illa av olika skäl. En 
annan beskrivning (pilot) är när personalen samtalar med barnet och berättar 
att det måste genomgå en undersökning för att det är nödvändigt och där sker 
diskussionen om barnets bästa med föräldrarna.  

Två informanter (pilot, referensgrupp) beskriver ett utvidgat sätt att ta reda 
på barnets bästa och framhåller vikten av att ta reda på så mycket fakta som 
är möjligt som underlag för beslut. En av dem säger:  

Ja alltså, det finns ju en lång yrkes- och livserfarenhet förstås, som man byg-
ger det mesta på. Alla genom tidernas barn man träffat och tror sig ha försökt 
förstå och lyssna på. … Det är väl mest indirekt genom forskning som man 
har fått budskap om att det här är klokt och bra för barnet hela livet, som en 
vaccination. (Referensgrupp) 

Att fråga barnen är det fortfarande långt till och samma informant berättar att 
information söks via föräldrarna, inte via barnen. En uppfattning som delas 
av andra informanter (förvaltningschef, pilot, referensgrupp).   

Några informanter (pilot, verksamhetschef, referensgrupp) menar att kon-
ventionen inte finns på ett medvetet plan i det dagliga arbetet. En verksam-
hetschef säger:  

Egentligen är det väl så att frågan har kommit i skymundan eftersom det 
finns så mycket annat. (Verksamhetschef)  

Räcker det att känna till att det finns en konvention? 
En fråga som diskuterats är vilken kunskap om konventionen som behövs för 
implementering. Är det nödvändigt att veta vad alla artiklar innehåller eller 
räcker det med att ta reda på vad som rör den egna verksamheten? Behövs 
det egentligen någon kunskap alls om själva konventionen för att implemen-
tera den i sin verksamhet? Hur ser personalen på denna fråga och vad be-
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skriver de som väsentliga delar att känna till? Åsikterna har stor spridning 
och går på en skala från noll till att kunna hela konventionen. 

Budskap, andemening, känsla och ”tänk” 
Så många som fjorton informanter (förvaltningschef, pilot, verksamhetschef, 
referensgrupp) är av uppfattningen att det inte behövs någon kunskap om 
konventionen för att implementera rättigheterna. Återigen är det det självkla- 
ra, att ha ett synsätt som tillvaratar barnets intresse som präglar svaren. 
Finns bara detta synsätt och en känsla för vad som är bra för barn så hoppas 
informanterna att det räcker, ett par informanter (förvaltningschef, pilot) 
tillägger att det är bra om man förstått konventionens budskap och känner till 
andemeningen. Två informanter (förvaltningschef), förtydligar genom att 
påpeka att det räcker med att man själv anser att alla har samma rättigheter 
och eftersom barn är människor och har lika värde så behövs det inte en 
konvention för att uppträda på rätt sätt mot barnen, det räcker med att vara 
”en god människa” (förvaltningschef). En förvaltningschef pekar också på 
det faktum att konventionen inte är en lag och därför räcker det med generell 
kunskap om barnperspektivet, barnvinklingen och att det rör mänskliga rät-
tigheter, detaljerad kunskap är inte nödvändig. Ytterligare en förvaltnings-
chef påpekar att han tror att alla lär sig tillräckligt mycket om det som efter-
frågas, för information finns ju. Flera utsagor hänvisar också till den egna 
kunskapen som låg eller obefintlig: 

Men nu kan ju inte jag hela konventionen så jag vet inte vad det betyder. Men 
alltså, man ska respektera dem, det är självklart för mig för jag respekterar 
alla människor. (Förvaltningschef) 

Nej, det tror jag inte att man måste kunna, för det kan absolut inte jag.  (Pilot) 

Jag kan den inte så att jag direkt kan säga, men det är ju en massa rättigheter 
som står uppradade väl … jag vill ju inte gå in på dem på något sätt.     
(Verksamhetschef) 

Det finns också några informanter som förmedlar en motsägelse där det lig-
ger implicit att det egentligen behövs en grundlig kunskap om konventionen 
för att kunna implementera den i sin verksamhet samtidigt som informanter-
na själva eller verksamheten inte behöver kunna något eftersom den egna 
verksamheten riktar sig mot just barn:  

Ja, då måste man ju känna till alltihop om man ska kunna föra ut den i verk-
samheten. … Nu tror ju jag, som jag har sagt, att vi gör mycket av det här för 
att vi är så barninriktade och är så medvetna om barns villkor och rättigheter. 
Jag tror ju att de flesta av oss kan det här i princip, men inte i grunden.   
(Förvaltningschef) 
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Det var ingenting jag tyckte att: -Aha, det där måste jag göra, är det så man 
ser på det. Det var egentligen 54 ganska självklara saker … Så jag tror inte 
man har behövt lägga om något i verksamheten. (Referensgrupp) 

Ja, man behöver nog inte kunna så mycket om jag ska vara ärlig. Däremot 
vara duktig på att omsätta den. (Verksamhetschef) 

Kunskap på en djupare nivå 
Några informanter (förvaltningschef, strateg, referensgrupp, politiker) tryck-
er på vikten av att fördjupa kunskaperna om rättigheterna i organisationen 
för att möjliggöra implementering. De menar att det finns så mycket ytligt 
och allmänt kunnande om barn som många tror räcker, men det gör det inte 
om man verkligen vill ha en skillnad. Då krävs, enligt dessa informanter, en 
kunskap som kan uppnås genom praxisnära upplevelser som byggs in i verk-
samheten och återkommer med regelbundenhet. Inte minst är det viktigt att 
få veta var kompletterande kunskaper kan hämtas. För att få tyngd i besluten 
är det viktigt, menar en informant (referensgrupp), att berika diskussionerna 
med praktiska exempel och etik. En informant i referensgruppen beskriver: 

Ja, jag tror den här utbildningen, att lära sig att tolka överhuvudtaget. Det är 
ju mycket att ’vad är tyngden i det ena och vad är tyngden i det andra och vad 
är det som gäller’. Jag tror man måste kunna det och sedan måste man kunna 
lite landsting också för att kunna vara med och göra lite nytta. Givetvis måste 
man ha en kunskap rent praktiskt om vad det handlar om. (Referensgrupp) 

Det centrala är ändå att få en grundutbildning för att känna till vad det hand-
lar om, så att det går att tolka var tyngden i rättigheterna finns och vad det är 
som gäller för verksamheterna, säger samma informant. En av politikerna 
pekar på vikten av att både politiker och de som skriver fram beslut får en 
ökad och fördjupad kunskap och att frågan ska vara synlig kontinuerligt. 
Landstingets strateg menar att det är viktigt att ha läst inledningen till kon-
ventionen och samtliga artiklar för att öka förståelsen kring frågan som så-
dan. Hon säger:  

Jag tror att detta är ett kompetensområde precis som vilket kompetensområde 
som helst. (Strateg) 

För att det ska finnas en kunskapsgrund inom varje förvaltning bör det finnas 
ett par, tre personer inom varje förvaltning som kan frågorna lite djupare, 
menar strategen. 
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Nödvändiga kunskaper 
Vad är det informanterna tycker att det är för kunskap som behövs och vem 
är det som bör besitta den kunskapen? Det råder lite delade meningar om 
detta men det är ingen skillnad mellan de olika kategorierna. Flera av infor-
manterna (pilot, strateg) riktar uppmärksamheten mot grundprinciperna  
(artikel 2, 3, 6 och 12) som central kunskap. Några informanter (förvalt-
ningschef, pilot, verksamhetschef, strateg, referensgrupp, politiker) menar att 
det inte räcker med att kunna artiklarna, det är viktigt att veta hur de ska 
tillämpas i verksamheten och då räcker det inte med att ”en pilot och en 
chef” känner till vad det handlar om, säger en förvaltningschef. Grupper av 
människor i organisationen måste få kännedom om konventionen så att det 
finns en förståelse när förändringar ska beslutas. Det krävs mer kunskap för 
att integrera konventionen i verksamheten och det räcker inte med ett ensta-
ka informationstillfälle, säger de här informanterna. Det finns några konkreta 
förslag som säger att två dagars fördjupning borde räcka under förutsättning 
att självstudier följer, dessutom bör organisationen påminna med jämna mel-
lanrum (förvaltningschef). En annan förvaltningschef säger sig inte tro på 
utbildning:  

Så min tro är att utbildning i sig inte leder till någon förändring men någon 
form av bredare information till personer som kan området till en större 
grupp av vårdpersonal och med det som någon diffus bas kan det bli lättare 
att få till stånd förändringsarbete. (Förvaltningschef)  

Två informanter (pilot, verksamhetschef) påpekar att det är viktigt att ha läst 
artiklarna själv åtminstone en gång för att kunna koppla det till sitt eget upp-
drag i organisationen och tolka de artiklar som är relevanta för en själv. En 
av piloterna säger: 

Jag kan själv inte så mycket … man får läsa den ett antal gånger så man hittar 
delarna som passar på ens egen verksamhet. För det är ju en del i konventio-
nen som berör mig just här och nu i min verksamhet … . Men det är klart att 
man måste ju höra den eller läsa den och på så sätt få kunskap om den. (Pilot) 

Ett annat förslag (pilot, verksamhetschef) är att arbeta sig igenom artiklarna 
en efter en för att verksamheten ska kunna ta ställning till vad som gäller just 
dem, det blir som att ta ett steg i taget, men vägen är framkomlig, menar de 
här informanterna som också efterlyser mer dialog kring frågorna. Några 
informanter (förvaltningschef) vänder sig mot att konventionen ständigt ska 
ligga som ett specifikt perspektiv. För att flytta fram dess positioner borde 
det räcka med att frågan lyfts med jämna mellanrum så att den successivt 
integreras i verksamheterna. En förvaltningschef menar att det är viktigt att 
det finns en person som har mer kunskap, som det går att vända sig till. 
Samma informant säger också att politikerna inte behöver vara insatta i de-
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talj utan att det räcker om de vet var de hämtar information. Även andra 
informanter (förvaltningschef, pilot, verksamhetschef) trycker på vikten av 
att känna till var kunskap finns för att göra artiklarna konkreta. En förvalt-
ningschef påpekar att ett incitament för lärande är att ens kunskaper efterfrå-
gas i organisationen.  

Barn ska vara delaktiga 
Ett fåtal informanter talar om vikten av att barn ska vara delaktiga och lyss-
nas på. Ett exempel på detta är en pilot som säger att barnen är framtiden och 
att det är viktigt att ”ha med” barnet i allt som görs. Några informanter   
(förvaltningschef, pilot) beskriver frågan återigen med koppling till mänskli-
ga rättigheter och menar att eftersom barn är människor ska de respekteras. 
Barnet ska behandlas som en jämbördig part, vilket också sker om individen 
är socialt inriktad, menar en förvaltningschef. Barn beskrivs som en stor 
grupp utan rösträtt, att de är vår framtid och att de första åren i barnets liv är 
de viktigaste, därför är det angeläget att sätta sig in i vad som är vuxnas 
skyldigheter, menar ett par informanter (förvaltningschef, pilot). Utgångs-
punkten måste vara att se det ur barnets perspektiv, att främja dem och lyss-
na på deras behov. En förvaltningschef uttrycker det så här:  

Och barnen är människor som tänker och man ska respektera barn, då tror jag 
det kommer ganska naturligt. Många av oss har egna barn och möter andras 
barn och det är utgångspunkten och är man det minsta intresserad av männi-
skosynen, då hänger det ihop, man är samhällsorienterad. (Förvaltningschef) 

Tydliga politiska beslut och kraft i förvaltningen ger 
samstämmighet i handling 
Vem bär ansvaret för att rättigheterna verkligen implementeras i Landstinget 
Sörmland? Hur ser informanterna på sitt och andras ansvar? Utsagorna redo-
visas för varje informantgrupp. 

På den politiska nivån är uppfattningen att ansvaret ligger hos politiken, att 
förtroendevalda visar vad som är viktigt genom att fatta beslut som lever upp 
till konventionens intentioner. En politiker påpekar dock att:  

Det spelar ingen roll vad man bestämmer centralt, det måste finnas en kraft i 
verksamheten och det får ta lite tid. (Politiker) 

I utsagan pekar informanten på att organisationens olika nivåer är beroende 
av varandra för att bli samspelta i beslutsfattande och genomförande.  
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Förvaltningscheferna ser sig själva som ansvariga under landstingsdirektö-
ren och bär alltså ett stort ansvar för sin egen förvaltning, men gäller det 
även den här frågan? Elva av förvaltningscheferna diskuterar ansvarsfrågan. 
De är i stort överens om vikten av att politiken är tydlig med vad som ska 
prioriteras, fullmäktige beslutar och styrelsen genomför och delegerar till 
landstingsdirektören. En av förvaltningscheferna säger: 

Ja, det ligger ju på varje förvaltning att ha ansvaret, som jag ser det. Så för 
vår del är det ju ytterst mitt ansvar att det här fungerar. (Förvaltningschef)  

 
I nästa led finns det några som nämner landstingsdirektören som ytterst an-
svarig för just detta arbete och sedan är det verksamhetens ansvar, menar 
några, att genomföra uppdraget. Ledningen ska ge ramar för arbetet med 
olika former som kan vara policys, handlingsplaner eller riktlinjer. Förvalt-
ningscheferna betonar att det är deras ansvar att anstränga sig att genomföra 
de politiska besluten. Men oavsett var ansvaret ligger pekar flera förvalt-
ningschefer på vikten av att det finns motorer i verksamheterna som påmin-
ner om uppdraget. 

En av barnkonventionspiloterna reflekterar kring ansvaret för konventions-
arbetet och hon menar att ansvaret ligger högt upp i organisationen, men att 
det även är viktigt att pilotens närmaste chef förstår att frågan är viktig.  

Fyra av verksamhetscheferna resonerar utifrån sitt ansvar som närmaste chef 
till piloterna. De måste ge piloterna utrymme att utföra sitt uppdrag, även om 
det yttersta ansvaret ligger högre i organisationen för det handlar om politik 
och verklighet. Några av verksamhetscheferna pekar på alla frågor de för-
väntas sätta sig in i och att det till slut handlar om att prioritera det som lig-
ger närmast och som känns mest akut. 

Strategen påpekar att samtliga nivåer i organisationen bär sitt ansvar. Även 
om politiken bär sina beslut och ansvarar för uppföljning och utvärdering så 
är det viktigt att alla involverade tar sitt ansvar som är relaterat till uppdra-
get. 

Fyra medlemmar i referensgruppen pekar på vikten av tydlighet i uppdrag 
och beslut och att utförandet placeras högt upp i organisationen. När det 
kommer till utförande menar en av informanterna att ansvaret löper som en 
röd tråd genom organisationen och att det är viktigt att visa på goda exem-
pel.  
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Avslutande kommentarer till detta kapitel 
Som framgår ovan går det inte att skönja en enhetlig linje i landstingets syn 
på och handling i enlighet med konventionen. All välvilja till trots finns en 
ambivalens till om det verkligen är nödvändigt med ett särskilt dokument 
som reglerar att barn har rättigheter som ska tillgodoses i informanternas 
verksamheter. När informanterna uttalar sig om barnen benämns de i första 
hand som utsatta, att de far illa och behöver värnas, skyddas och respekteras. 
Utsagorna präglas i huvudsak av synen på barn som objekt. I förhållande till 
barnen bör vuxna vara goda, bra, ha en känsla för vad som är bra för barn 
och vara socialt inriktade. Några informanter förmedlar att det räcker om den 
vuxne anser att alla har samma rättigheter och att vuxna har skyldigheter och 
ansvar mot barn. Dessa utsagor präglas på ett problematiskt sätt av en åsikt 
att så länge det sunda förnuftet får råda så gör vuxna tillräckligt. Ett fåtal av 
informanterna ser barnen som aktörer som ska ges möjlighet att tala för sig 
själva. Skillnaderna är inte uppenbara mellan de olika kategorierna utan före-
faller ligga på ett personligt plan. Stor uppmärksamhet riktas mot organisa-
tionens och individens kännedom och kunskap om konventionen och det är 
tydligt att här finns en stor osäkerhet. Informanterna beskriver att de behöver 
läsa igenom konventionen och bedriva självstudier för att utveckla sina kun-
skaper. De beskriver också att innan det är möjligt att tillämpa konventionen 
måste de ha förstått innehållet. Informanterna uttalar även vikten av en 
grundutbildning om konventionen för att göra det möjligt att tolka det som är 
väsentligt för den egna verksamheten. Genom att föra en dialog med andra 
beskriver informanterna möjligheten att skapa en gemensam grund för kon-
ventionsarbetet. Ytterligare en grund för kunskapsutveckling är när infor-
manterna säger att det behövs återkommande praxisnära upplevelser. Att 
utgå från den egna verksamheten och dess innehåll och premisser ser flera 
informanter som centralt för både tillämpning och implementering.  

Ett intressant påpekande kommer från den informant som påpekar att det är 
självklart att skaffa sig kunskap om det som efterfrågas. I en politiskt styrd 
organisation är det vanligt att frågor redovisas i till exempel bokslut. Vem 
efterfrågar arbetet med att implementera rättigheterna? På vilken nivå ska 
arbetet beskrivas, redovisas eller utvärderas, hur ska det gå till, vem ska göra 
det?  
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10 Vindsurfing i sörmländska vatten – 
Kunskapsprocesser och implementering 
på regional nivå 

I kapitel tio presenteras samtliga 47 informanters beskrivningar av det lä-
rande och de kunskapsprocesser om konventionen som pågår, borde pågå 
eller inte pågår på olika nivåer. Här redovisas även informanternas utsagor 
om implementeringen, förutsättningarna för att rättigheterna ska få genom-
slag i hela landstinget. Dessutom belyses utsagor som speglar hur kunskaps-
processen går hand i hand med implementeringsprocessen, som ett ömsesi-
digt beroende. I kapitlet beskrivs också två förvaltningars arbete med bar-
nets rättigheter. Kapitlet avslutas med en problematisering av de utsagor 
som säger något om vilken hållning informanterna intar i relation till kon-
ventionen.  

Inledning 
Som framgår ovan är det informanterna på den regionala nivån som beskri-
ver lärandet, kunskapsprocesserna och implementeringen även i detta kapi-
tel. Något som framträdde tydligt vid bearbetningen av data och som väckte 
mitt intresse var informanternas beskrivningar av hur kunskapsprocesserna 
och implementeringen går hand i hand. I citat där informanterna refererar till 
någon person, har namnet bytts ut mot NN. NN är inte alltid samma person.  

Vid genomgången av de olika nivåernas beskrivningar av lärandet och kun-
skapsprocesserna synliggjordes stora skillnader. I stort förefaller det som att 
förvaltningschefernas utsagor rör hur lärandet och implementeringen bör ske 
men att de själva egentligen inte är inblandade, det är en fråga som ska han-
teras av andra. Piloterna beskriver lärandet så att kunskapsprocesserna syn-
liggörs, de menar också att de själva har en aktiv roll i skapandet av dessa 
processer och de talar inte i så stor utsträckning om implementeringen även 
om några av dem nämner att den är viktig. Verksamhetscheferna är den 
grupp som minst talar om lärande och implementering, deras fokus är eko-
nomi, personal, innovationer och alla ”nya frågor” som ska beredas plats i 
kärnverksamheten. Referensgruppens medlemmar representerar olika verk-
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samheter och nivåer i landstinget och deras utsagor överensstämmer i stort 
med utsagorna från respektive nivå. Politikerna, som beslutat om kontinuer-
ligt lärande och implementering, företräder en hållning som håller dem själ-
va från både kunskapsutvecklingen och genomförandet. De menar att när väl 
ett beslut är fattat har politiken lämnat över till förvaltningen att verkställa. 
Riktningsgivande begrepp för detta kapitel är de begrepp som rör lärande 
och kunskapsprocesser, assimilation, ackommodation, implementeringsbe-
grepp som top-down, bottom-up samt den syntes av de båda som innebär 
nätverksarbete. Begreppet meningserbjudande synliggjordes i materialet när 
jag såg hur informanterna talade om konventionen. 

Lärande och kunskapsprocesser 
Avsnittet inleds med tre frågor som kan ses som centrala för kunskapsut-
vecklingen inom landstinget nämligen hur informanterna ser på kunskapslä-
get i den egna förvaltningen/verksamheten idag, hur de ser på sin egen per-
sonliga kunskap och vart de vänder sig för att utveckla sin kunskap. Infor-
manterna fick uppskatta hur stor kunskap om konventionen det finns bland 
medarbetarna i den egna förvaltningen/verksamheten, hur stor kunskap de 
uppfattar att de själva besitter och hur kunskapsutvecklingen i organisationen 
ser ut. 

Kunskapen inom den egna verksamheten 
Informanterna tillfrågades om var på en skala (låg, mellan och hög) de skat-
tar att den egna verksamheten befinner sig kunskapsmässigt om konventio-
nen. Utsagorna redovisas för varje grupp. Förvaltningscheferna har olika 
uppfattningar om kunskapsnivån. Tre av dem förklarar varför de skattar kun-
skapsnivån som de gör. En av dem menar att kunskapsnivån ligger högre än 
medel eftersom verksamheten riktar sig mycket mot barn:  

Ja alltså, jag tror att om man jobbar med barn så väldigt medvetet som vi gör, 
så är den nog på en mellannivå med dragning åt hög. (Förvaltningschef) 

 
Det är självklart att tillämpa rättigheterna i praktiken även om de inte tänker 
i termer av konventionen utan mer har barnets bästa framför ögonen. Den 
andra förvaltningschefen beskriver att trots att de har två piloter som arbetat 
aktivt med frågorna och tror att förvaltningen nog kan mer än de flesta så 
befinner de sig på en låg kunskapsnivå, vilket hänger ihop med att frågan 
inte är processad i verksamheten. Den tredje förvaltningschefen menar att 
det inte finns kunskap i förvaltningen därför att frågan inte har någon rele-
vans i personalens dagliga arbete. En förvaltningschef säger sig inte ha hört 
konventionen nämnas under sin tid i Landstinget Sörmland. 



 
 

211

Piloterna är den största gruppen som skattar kunskapen inom den egna verk-
samheten som låg. Bland verksamhetscheferna är det få som uttalar sig om 
kunskapsnivån men de som gör det menar att det rör sig om en låg kunsaps-
nivå. De flesta informanterna i referensgruppen skattar att nivån i den egna 
verksamheten på en mellannivå och den största gruppen bland politikerna 
uppfattar att kunskapen inom den egna partigruppen ligger högre än mellan 
men ändå inte hög. En av gruppledarna beskriver att processen har gått från 
låg till mellannivå. När konventionsarbetet påbörjades, var kunskapsnivån 
låg och det var bara några få personer som överhuvudtaget hade en aning om 
vad konventionen var. Genom att föra upp frågan på dagordningen, diskutera 
och fatta beslut har kunskapsnivån successivt höjts så att den nu ligger på 
mellannivå.  

Några informanter (förvaltningschef, referensgrupp, politiker) pekar på att 
det kan finnas skillnader mellan olika personer. Det personliga engagemang-
et, vilken yrkesgrupp man tillhör och var personen befinner sig i livet är 
faktorer som kan påverka individens kunskaper. En informant beskriver det 
så här:  

Ja, om man säger damerna som jättegärna läser det jag skickar på cirkulation, 
de kan man väl säga är på en mellannivå. Sen tror jag att herrarna inte läser 
det som skickas runt ordentligt. Sen de närmare 60, de är nog inte så intresse-
rade tror jag. (Referensgrupp) 

Den personliga kunskapen 
Informanterna (utom piloterna) uppfattar generellt att de själva har låg kun-
skap om konventionen och dess tillämpning. På förvaltnings- och verksam-
hetschefsnivå har informanterna fått övergripande information eller ingen 
information alls och några av dem hänvisar till en allmän kunskap som finns 
om olika samhällsområden där konventionen ingår. Flera informanter, på 
samtliga nivåer, påpekar att de inte kan rabbla artiklarna i konventionen vil-
ket inte heller är nödvändigt, menar någon, eftersom ”det är ju inga detaljer, 
det handlar om principer” (politiker). En av politikerna menar också att det 
inte spelar någon roll om man kan något om konventionen eftersom varje 
enskild fråga ska avvägas mot artiklarna och då gäller det att hela tiden på-
minna sig om innehållet och fundera över tillämpningen.  

Fem av medlemmarna i referensgruppen är piloter, fyra av dem har gått 
landstingets barnpilotutbildning. Den pilot som inte har gått utbildningen 
uttrycker en avsaknad av kunskap om det område inom vilket hon förväntas 
verka. Detta medverkar till att frågan får låg prioritet och hamnar åt sidan 
”jag försöker ju läsa mig till papper som jag har fått och så, men jag tror att 
den här utbildningen hade varit bra för mig”. En annan informant i referens-
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gruppen, också pilot, kom i kontakt med konventionen dels genom en yrkes-
utbildning och dels genom Nordisk förening för sjuka barns behov        
(NOBAB), vars arbete grundar sig i just konventionen om barnets rättighe-
ter. Ytterligare en referensgruppsmedlem, som också är pilot, har läst samtli-
ga artiklar i konventionen men säger att det ändå inte är att jämställa med 
någon högre kunskap.  

En förvaltningschef och en pilot säger sig inte ha känt till konventionen in-
nan arbetet i landstinget påbörjades och piloten beskriver hur hon efter ut-
bildningen blivit mer och mer uppmärksam på konventionsrelaterade frågor:  

Det är ju två eller tre år sedan jag var på Solbacka och efter det ser man ju att 
FN:s barnkonvention dyker upp lite överallt. Det har ju blivit mer och mer. 
(Pilot) 

Tre informanter skiljer sig från de andra genom att beskriva en process i 
relation till konventionen. Den första informanten (förvaltningschef) berättar 
hur hon först kom i kontakt med och förhöll sig till konventionen på tidigare 
arbetsplatser och sedan genom en medarbetare blev uppmärksammad på 
Landstinget Sörmlands arbete, som nu har blivit en del av den egna förvalt-
ningens arbete. Den andra informanten (strategen) beskriver sin första kon-
takt med konventionen under sin socionomutbildning men att hon även präg-
lats av att ha vuxit upp i en familj där mänskliga rättigheter funnits som ett 
naturligt inslag. Den tredje informanten, en av politikerna, beskriver kunska-
pen som en process där han genom både politiskt arbete och yrkesarbete 
påverkats av frågor som rör barn och när så konventionen kom 1989 fick allt 
ett tydligare sammanhang. 

Hur ser kunskapsutvecklingen ut? 
En central fråga är hur det går till när personalen ska utveckla sina kunskaper 
om konventionen. Eftersom de olika informantkategorierna skiljer sig åt 
redovisas de var för sig. Av de förvaltningschefer som pratar om att utveckla 
sina kunskaper nämner fyra strategen som en självklar kunskapskälla, en 
skulle vända sig till barnpiloterna eller till någon på den nationella nivån:  

I min närmiljö är det ju NN och det finns ju barnpiloter som jag kan kontakta 
och det finns på nationell nivå. Alltså, information tar man reda på.         
(Förvaltningschef)  

Barnkonventionspiloterna intar en särställning i den här frågan genom att se 
tydligare vägar för kunskapsutveckling. För piloterna förefaller strategen och 
de egna nätverken ha strategiskt viktiga funktioner. Strategen bidrar med 
återträffar (piloterna efterlyser fler återträffar) och informerar om nyheter via 
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e-post. I nätverken handskas piloterna själva med utvecklingen av konven-
tionsfrågan inom landstinget. Av de elva piloter som är intervjuade i den här 
studien är inte alla med i något nätverk. De piloter som ingår i något nätverk 
talar om dem i positiva ordalag även om flera av dem beskriver att det är 
svårt att få tid att gå på nätverksmöten: ”gången innan hade jag också kallat 
och då kom det ingen”. Den här piloten frågar sig hur de ska kunna begära 
att andra ska ”tänka på barnen” när de själva inte prioriterar det. Nätverksar-
betet är upp till piloterna själva och de ser möjligheter till utbyte mellan 
verksamheter, att kunna stötta varandra inom olika verksamheter i frågor 
som rör barn. Det har varit några större initiativ där nätverken ordnat olika 
aktiviteter som riktat sig både till barn och vuxna med teater, föreläsningar, 
semiarier och utställningar. Genom att känna till vilka som är piloter är det 
också möjligt att be om hjälp när det uppstår ”något bekymmer på arbets-
platsen”. Den här piloten menar även att det skulle underlätta med ett visst 
antal timmar avsatta för nätverksarbete. Genom nätverken kan piloterna öka 
kunskaperna om konventionen, få exempel på hur andra arbetar och vilka 
initiativ som planeras.  

Verksamhetscheferna explicitgör inte några behov av att utveckla kunskap 
om konventionen, däremot nämner några av dem att det är en tillgång att ha 
en pilot i verksamheten som kan bidra med att sprida information och lyfta 
diskussioner som rör rättigheterna. 

Två personer i referensgruppen nämner strategen som den självklara vägen 
för kunskapsutveckling, övriga diskuterar inte frågan. På den politiska nivån 
nämns flera vägar, några politiker skulle vända sig till sin partner, andra 
skulle vända sig in i tjänstemannaorganisationen, till sina politikerkollegor 
eller till frivilligorganisationer som Rädda Barnen eller Unga Örnar. En av 
politikerna säger att han först skulle fråga sig om han överhuvudtaget disku-
terade frågor som har med konventionen att göra. Svaret på frågan blir att 
han inte gör det. 

Vad krävs för att konventionen ska synliggöras i 
Landstinget Sörmland? 
Vilka faktorer möjliggör för ett dokument som konventionen om barnets 
rättigheter att bli synlig i en förvaltningsorganisation? Vad, menar informan-
terna i Landstinget Sörmland, är viktigt och hur kan/bör organisationen agera 
på olika nivåer? Även här skiljer sig de olika kategorierna åt varför de pre-
senteras var för sig. Allmänt kan sägas att förvaltningscheferna, som fram-
gick tidigare, vet att de har ansvar för att ge plats åt frågan i sin förvaltning 
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och de har många idéer om hur det skulle kunna gå till samtidigt som de inte 
verkar riktigt ha antagit utmaningen:  

Jag ska ju verkställa de politiska besluten. Så jag har ju helt klart ett stort an-
svar för det här. … och vi försöker hitta några områden som skulle kunna 
jobba lite mer intensivt med det. (Förvaltningschef) 

Piloterna är de som beskriver kunskapsprocessen i landstinget tydligast och 
de bidrar med vad de kan efter de förutsättningar som finns:  

Framförallt tycker jag det är att medvetandegöra barnkonventionen ute i 
verksamheten, överhuvudtaget få in det i medvetandet hos medarbetarna.  
(Pilot) 

Verksamhetscheferna syns, som sagt, inte i en kunskapsprocess utan har 
fokus på det som måste prioriteras för dagen:  

Vi slits mellan så väldigt många olika frågor och barnkonventionen, ja alltså, 
man känner inte att det är något man sätter som prioritet nummer ett på något 
sätt. (Verksamhetschef) 

Referensgruppens utsagor representerar, i stort, sin respektive nivå i lands-
tinget. Politikerna befinner sig inte i någon kunskapsprocess men beskriver 
ändå hur viktigt det är med kunskap för att ge frågan tyngd och plats i beslut: 

Det är ju det som är pudelns kärna alltså, vi måste ha en ökad kunskap både 
hos dem som skriver fram beslutsunderlagen och hos oss politiker. (Politiker) 

Kunskapsprocess  
Vid analysen av intervjuutskrifterna blev det tydligt att informanterna talade 
om kunskapsprocesser på olika sätt. När informanterna uttalade sig om kun-
skap om konventionen (se intervjuguiden i kapitel 6) visade det sig att infor-
mantgrupperna beskrev detta på flera sätt. Nedan följer en beskrivning av 
hur informanterna resonerade om kunskapsprocesser. De begrepp informan-
terna använde samlades under ett antal huvudrubriker för de olika infor-
mantgrupperna. Avsnittet avslutas med en tabell som visar begreppen för 
varje informantgrupp. Det skiljer sig åt mellan de olika grupperna även om 
ord som kunskap, utbildning och implementering återkommer hos flera 
grupper.  

Förvaltningschefernas utsagor om kunskapsutveckling finns samlade under 
begrepp som: kommunikation, utveckling, utbildning, fortbildning, påver-
kan, riktlinjer och handledning. Förvaltningscheferna beskriver vikten av att 
det finns kommunikation om den här frågan i hela organisationen. Det gäller 
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att skapa arenor, som alla ska ha tillgång till, där konventionen ska vara på 
agendan och där det är möjligt för människor att föra samtal, ha en dialog, 
utbyta tankar och diskutera med varandra. Det ska även finnas möjlighet att 
söka stöd för sitt eget arbete. 
 
Utveckling, menar förvaltningscheferna, uppnås genom påverkan,         
(”tjat” och ”nötning”) ökad medvetenhet och förändring av människors atti-
tyder och beteenden. Utvecklingen av konventionsarbetet kan kopplas till 
landstingets värdegrund, det tar tid och organisationen måste vara motiverad 
eftersom det idag ofta saknas intresse för detta. 

För att underlätta tillämpning krävs utbildning och fortbildning, det är ett 
tydligt budskap från förvaltningscheferna. Ökad förståelse leder till metod-
utveckling och underlättar synen på konventionen som ett verktyg. Det är 
också viktigt att organisationen får praxisnära erfarenhet för att fördjupa 
kunskaperna. En av förvaltningscheferna föreslår att både nyckelpersoner 
och grupper av anställda inom samma förvaltning ska få utbildning om kon-
ventionen vilket förutsätts underlätta när piloterna och ledningen resonerar 
och beslutar utifrån barnets bästa.  

Några av förvaltningscheferna efterfrågar också mer handfast stöd som jag 
har samlat under rubriken handledning. Cheferna efterfrågar en facilitator 
eller en diskussionsledare som kan bistå förvaltningarna i deras konventions-
arbete. Några chefer uttrycker även att det är bra att det finns en samordnare 
(nu är benämningen strateg) som kan hålla frågan vid liv och vara en kun-
skapsbank genom att sprida kunskap inom organisationen. 

Några av förvaltningscheferna talar om riktlinjer för arbetet med att införliva 
konventionen. För dessa informanter är det viktigt att arbetet inte bedrivs i 
projektform eftersom det kan vara svårt för ett projekt att hitta en permanent 
plattform när det avslutas. Cheferna är väl medvetna om att detta är deras 
ansvar, men de säger att uppdraget är vagt och eftersom det inte är någon 
efterfrågan på resultat vill några av förvaltningscheferna ha tydligare formu-
leringar i styrdokument och kontinuerliga uppföljningar.  

Piloterna som grupp beskriver en kunskapsprocess som emanerar ur den 
tvådagarsutbildning samtliga piloter, som intervjuats som piloter, har ge-
nomgått. Piloternas resonemang rör frågor som relaterar till: pilotutbildning-
en, handling, pilotarbetet och samordningen. 

Flera piloter beskriver att det väcktes många tankar under och efter utbild-
ningen och att det var då som den riktiga aha-upplevelsen kom. Det som 
upplevdes som positivt med utbildningen, säger några piloter, var att den gav 
tyngd till frågan och träning i hur det går att tänka. Med den grundliga 
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genomgången av konventionen och den egna erfarenheten blir det lättare att 
tolka vad ett barnperspektiv är. En fördel var att träffa andra i organisationen 
än sina egna arbetskamrater något som gett upphov till ett kontaktnät för 
många.  

Hur tänker piloterna om hur de kunde handla efter utbildningen? Många 
kände sig entusiastiska, engagerade, upptända efteråt, vilket för flertalet vi-
sade sig i handling när de kom tillbaka till arbetsplatsen. Piloterna berättar 
att de har informerat sina arbetskamrater och i vissa fall även andra verk-
samheter. Det har varit i form av presentationer, grupparbeten och diskus-
sioner. Avsikten har varit att skapa en tydlighet för frågan och få in ”tänket” 
genom att medvetandegöra andra. Det är centralt att få prata om frågan och 
koppla arbetet till praktiken för att förstå sin egen roll. Piloterna menar att de 
försöker ”inplantera” konventionen där det passar, att de kan tänka sig att 
fungera som konsulter till andra verksamheter (där det rör samarbete runt 
barn) och även samverka med andra verksamheter i större utsträckning än 
idag. Även piloter som arbetar i verksamheter som inte möter barn tycker det 
är viktigt att göra något för barnen men efter ett initialt engagemang ligger 
de nu på en lägre nivå. Det finns också frågor om vad uppdraget egentligen 
innebär och vad som krävs av en pilot. Några av piloterna hänvisar till att det 
är kopplat till person, vilket är en risk om någon slutar eller blir sjuk. Det är 
ett ansvar att ha ett pilotuppdrag, säger några piloter, och här spelar nätver-
ken tillsammans med utbildningen en stor roll för att ge tyngd åt frågan. 
Flera piloter beskriver också att det är lättare att föra fram frågan om det 
finns fler piloter i samma verksamhet, det ger inspiration till att göra något 
större. Piloterna vill få påfyllnad gärna i form av återträffar med föreläsning-
ar i större forum. Utan input finns en risk att arbetet avmattas och till slut dör 
ut, tror piloterna.  

Några av piloterna har synpunkter som relaterar till samordningsfunktionen 
(strategen). Eftersom de vet att det finns kunskap genom strategens arbete 
vill de få del av den genom till exempel handledning eller processtöd för sin 
egen verksamhet. Dessutom önskar några piloter utbildning steg 2, större 
pilotträffar en gång om året för kunskapspåfyllnad och möten med andra för 
tips och idéer. Det är viktigt med regelbundenhet. 

Verksamhetschefernas utsagor beskriver frågor som rör: prioritering, aktua-
litet och kunskap och belyser väl den maktlöshet som kan infinna sig när 
tiden inte räcker till. I stället för att beskriva en kunskapsutveckling synlig-
gör verksamhetscheferna det som hindrar att en kunskapsprocess uppstår. 
Informanterna beskriver att de måste ha fokus på det som är för dagen, det är 
så mycket annat än de frågor som går på ”tvärs” (här åsyftas sådant som inte 
tillhör kärnverksamheten: jämställdhet, integration, konventionen om barnets 
rättigheter, miljö). Det är många arbetsuppgifter som ska utföras enligt olika 
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direktiv och det blir mer och mer viktigt att prioritera rätt saker. Under in-
tervjuerna presenterar verksamhetscheferna också förslag på vad som skulle 
kunna göras för att hålla frågan aktuell i verksamheten. Det är förslag om att 
informera på arbetsplatsträffar eller att avsätta tid på personalmöten. Några 
av verksamhetscheferna påpekar att det är viktigt att vara aktiv och bevaka 
barnens intressen och för att det ska vara möjligt måste fler personer engage-
ras och personalen medvetandegöras. I och med detta kommer frågan om 
kunskap upp och här uttrycker flera verksamhetschefer att de behöver bli 
påminda både om konventionsarbetet och om barnen mer direkt för att kunna 
bidra till kunskapsutveckling. Någon föreslår att information och påminnelse 
kan komma via intranet eller Internet. En av verksamhetscheferna tror inte 
att det finns någon kunskap om detta kvar i den egna verksamheten, som det 
ser ut idag (vid tiden för intervjun, min kommentar).  

Referensgruppen som fungerade som ett stöd och bollplank till samordnaren 
(strategen) har åsikter som kan kategoriseras som: samordningsfunktionen, 
implementering, kunskapsprocess och kunskap. Informanterna i referens-
gruppen menar att det är viktigt med en samordningsfunktion som kan lite 
mer än andra. De pekar också på möjligheten för funktionen att ha en dialog 
både med politiker och högt upp i tjänstemannaorganisationen, något infor-
manterna tolkar som en framgångsfaktor. För implementeringen och kun-
skapsprocessen menar någon att det är viktigt att frågan inte bara kommer 
uppifrån utan även processas nerifrån verksamheterna och uppåt i organisa-
tionen. Denna process kan till exempel genomföras som en dialog genom 
alla strukturer. En av informanterna beskriver vikten av att själv ta med sig 
frågan i det egna arbetet. Även referensgruppen diskuterar utifrån kunskapen 
om konventionen och implementeringsarbetet. En informant berättar att hon 
själv saknar kunskap om konventionen men att hon ändå känner ett intresse 
för konventionsarbetet. En fråga som flera informanter i referensgruppen 
lyfter är vikten av ökad kunskap i hela organisationen, främst på verksam-
hetschefsnivå, men även förvaltningscheferna är en grupp som behöver öka 
sina kunskaper för att få en förståelse för frågans dignitet. En annan infor-
mant pekar också på att intentionerna till konventionsarbetet kommer från 
politiken och att den nivån inte har fått tillräcklig kunskap för att använda sig 
av konventionen.  

Resonemangen på den politiska nivån, slutligen, rör implementering och 
kunskap och utsagorna varierar mellan de olika partierna. Någon menar att 
de ofta använder konventionen aktivt och hänvisar till den i det politiska 
arbetet medan andra är av den uppfattningen att konventionen är helt osynlig 
i det politiska arbetet. Det finns åsikter om vikten av att satsa mer på pilot-
verksamheten för att ge frågan möjlighet att implementeras och tränga ner i 
den vardagliga verksamheten. Även i politiken finns informanter som menar 
att kunskapen och medvetenheten i hela organisationen borde öka och ge-
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Förvaltningschefer
12 st

Piloter
11 st

Verksamhetschefer
7 st

Referensgruppen
7 st

Politiker
9 st

Kommunikation Utbildning Prioritering Samordning Implementering

Utveckling Handling Aktualitet Implementering Kunskap

Utbildning Pilotarbete Kunskap Kunskap

Fortbildning Samordning

Påverkan

Riktlinjer

Handledning

nom den ökade kunskapen blir det möjligt för landstinget att förändra sitt 
sätt att vara och bli en gemensam kraft för barnen. För att uppnå ökad kun-
skap menar en informant att individerna måste fundera över och lära känna 
sina egna bevekelsegrunder. En av politikerna föreslår att information om 
landstingets konventionsarbete ska ligga med i introduktionsutbildningen 
inför varje ny mandatperiod. 
 
Tabell 10.1. Informanternas uppfattningar av vad som bör ingå i en kunskapspro-
cess. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Implementeringsprocess 
Som framgår ovan finns det många synpunkter i landstinget som rör kun-
skapsutvecklingen om konventionen i landstingets verksamheter. I följande 
avsnitt beskrivs hur informanterna ser på implementeringen. Även här pre-
senteras de olika informantnivåerna för sig.  

Men jag kan inte erinra mig att barnkonventionen har varit på någon dagord-
ning på något möte som jag har varit på. (Förvaltningschef) 

Ett citat från en av förvaltningscheferna får inleda avsnittet om implemente-
ringen. Citatet speglar väl förvaltningschefernas samlade uppfattning. Alla 
utom en förvaltningschef har synpunkter på politiken och menar att om poli-
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tikerna verkligen menar allvar med den här frågan så måste de ta ansvar och 
bli mycket tydligare, mer konkreta, sätta ner fötterna som en signal och mar-
kering att frågan har dignitet. Arbetet med konventionen måste följas upp, 
granskas och framförallt prioriteras om det ska bli synliga resultat. En av 
informanterna drar en parallell till miljöfrågan som har ”sålts in” till chefer-
na under ett antal år, den här frågan har inte sålts in.  

I det tydliga uppdraget som ska formuleras av politiken menar förvaltnings-
cheferna att de har en linje mellan sig och verksamhetscheferna som går via 
uppdragsbeskrivningar till verksamhetskontrakt för de enskilda verksamhe-
terna. Sedan ska uppdraget tillbaka till politiken i redovisad och uppföljd 
form. Detta sker inte idag. Flera av förvaltningscheferna funderar också över 
om konventionsarbetet ska vara en reguljär verksamhet eller om det ska dri-
vas i projektform och betraktas som klart efter ett år eller så. 

Nästan alla piloter pekar på vikten av att arbetet med konventionen finns 
med i verksamhetskontrakten (det är en fråga som diskuteras på pilotutbild-
ningen). Hur det ser ut i verkligheten är lite olika. Någon av piloterna har 
försökt få med vissa skrivningar men fick till svar av sin chef att om det står 
med i det dokumentet så måste verksamheten i fråga se till att leva upp till 
det och kunna presentera det som gjorts. En annan pilot menar att det indi-
rekt står med i alla verksamhetskontrakt eftersom det finns med i budgetdo-
kumentet och hon säger: 

Därför så kan jag känna att jag kan åberopa det för det står i texten och har vi 
anammat det ena så har vi anammat allt som står där. Men visst, det står inte i 
klartext. (Pilot) 

Flera av piloterna önskar en tydlighet genom riktlinjer som de menar måste 
komma uppifrån. Riktlinjerna är till för att tydliggöra mandat och befogen-
heter för pilotuppdraget. Flera av piloterna önskar också mer tid för att kun-
na fullfölja det som de uppfattar som sitt uppdrag.  

Några av verksamhetscheferna pekar på otydligheter från politiken och me-
nar att det inte kommer några signaler uppifrån som rör den här frågan. Allt 
som inte är en kontinuerlig verksamhet faller i glömska. Det vore enklare om 
det finns med i verksamhetskontraktet med en plan för rapportering som 
visar att det ställs krav på prestation. En av verksamhetscheferna tycker att 
intervjun i sig blir en påminnelse genom att frågan lyfts och diskuteras. En 
av cheferna säger att: ”Det är en anonym verklighet för väldigt många”. För 
framtiden menar de att det borde utbildas fler piloter och att det ska vävas in 
i kontrakten med krav på redovisning. En av verksamhetscheferna påpekar 
att det skulle vara lättare om det fanns en mall eller en struktur att följa. 
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I referensgruppen finns synpunkter som representerar den nivå personen 
befinner sig på i organisationen. Gemensamt för dem är att de ser sin egen 
roll som bidragande till att hålla processen i gång i den egna verksamheten. 
Andra synpunkter är vikten av att arbeta på alla nivåer samtidigt och en av 
informanterna påpekar att kedjan aldrig är starkare än den svagaste länken, 
signaler och direktiv måste komma uppifrån med adress till klinikcheferna. 
Detta ska ge legitimitet åt arbetet. En av informanterna menar att det även 
saknas initiativ, styrning och efterfrågan från den nationella nivån, något 
som påverkar regional implementering. För att ge frågan en framtid i organi-
sationen menar en informant att det är centralt att hitta en nivå för vad som 
är rimligt och strategiskt att göra och att hitta bra personer att involvera. 
Kunskap, säger en informant, bidrar till handling. 

Strategen ser konventionen och landstingets direktiv som den ”styråra” hon 
använder när hon trängs med alla andra uppdrag. Hon ser också en risk med 
att den här typen av frågor personifieras, även om det idag är ett landstings-
uppdrag. Flera av de övriga informanterna (förvaltningschef, pilot, politiker) 
kommenterar också att arbetet stannar av om strategen är frånvarande. För 
implementeringen är det centralt att politiken och högsta ledningen tar an-
svar för att ge mandat och följa upp arbetet. Sedan måste de anställda på 
olika nivåer ta ansvar för sitt respektive uppdrag. Även strategen kommente-
rar den nationella nivån, där den nationella strategin (se kapitel 7) stimulerat 
till olika aktiviteter och kontakter. Strategen tror att de här frågorna alltid 
kommer att vara aktuella och aldrig färdigdiskuterade eftersom världen för-
ändras och frågorna med dem.  

Från den politiska horisonten påpekar några informanter att de kanske borde 
ha varit mer engagerade från början och följt upp hur beslutet blev. Någon 
menar också att frågan kanske skulle tydliggöras mer, underhållas och följas 
upp kontinuerligt. Det skulle inte behöva vara så stort, bara det att frågan 
lyfts. En av politikerna föreslår att det även i politiken borde finnas några 
som bevakade frågan, kanske en pilot in i politiken? Flera av politikerna 
konstaterar att konventionen inte är integrerad i beslutsfattandet. 

Kunskapsutveckling och implementering, en symbios 
Vid genomläsningen av intervjuutskrifterna framträdde informanternas be-
skrivningar av hur kunskapsutvecklingen och implementeringsprocessen går 
hand i hand och är ömsesidigt beroende av varandra. I sina utsagor beskriver 
några av informanterna på samtliga nivåer hur de två processerna löper pa-
rallellt men ändå samspelar och ger varandra förutsättningar. Utgångspunk-
ten för arbetet är den politiska motionen som ledde till ett beslut som säger 
att hela landstingsorganisationen ska implementera konventionen om barnets 
rättigheter. Början till implementeringen är detta beslut, säger strategen, och 
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sedan är det svårt att ”få in” rättigheterna i planerings- och budgetprocesser 
om inte förvaltningsledningen har tillräcklig kunskap om både rättigheternas 
implikationer och uppdragets karaktär. Piloterna ska sprida kunskap i sina 
verksamheter och flera av dem beskriver att de har utfört den delen av sitt 
uppdrag, men när det kommer till att stärka uppdraget med skrivningar i 
verksamhetskontrakten så är det svårare. Det uppstår genom detta en risk att 
arbetet dör ut, eftersom det inte sker ytterligare insatser från ledningen som 
legitimerar arbetet:  

Jag tror att det är jättebra att det jobbas på golvet med de här frågorna, men 
det måste också vara förankrat uppifrån. Det får inte kännas som att – Ja ja, 
håll på med det där ni. Det måste finnas en tyngd. Det jobb som görs, på vil-
ken klinik det än är, måste lyftas fram. (Pilot) 

I en förvaltning beskrivs hur viktigt det är att förvaltningschefen stöttar kon-
ventionsarbetet genom hållbara strukturer som gynnar kunskapsprocessen i 
arbetet: 

Sen naturligtvis i det här … planeringsarbetet att jag stöttar vår organisation 
när de tar upp de här frågorna, hur man hittar former för delaktigheten … att 
sådana frågor kommer in. Att man har ett tänk kring de här frågorna i varda-
gen. (Förvaltningschef) 

Det vi inte ser kan vi inte förstå och hantera säger en annan förvaltningschef 
och lösningen på det dilemmat är utbildning om konventionen, metodutveck-
ling, dialog och återkoppling via verksamhetskontrakt och planer. En av 
verksamhetscheferna beskriver hur hon går igenom uppdraget på arbetsplats-
träffarna och bryter ner det till den konkreta verksamheten så att de utifrån 
detta kan göra en egen plan för arbetet. Även om de från början bara såg 
tomma ord så visade det sig att det fanns en hel del av innehållet som de 
redan gjorde och annat som de måste bli bättre på. Uppdraget finns skrivet, 
det ska realiseras via piloterna och när det är gjort måste organisationen yt-
terligare formulera sig och föra en dialog för att kunna ta nästa steg, säger 
flera informanter (referensgruppen). Problemet är att chefsnivån har halkat 
efter kunskapsmässigt, säger en informant i referensgruppen, det är ju de 
som ska bana väg för arbetet. Informanter på samtliga nivåer uttrycker också 
att strategen är den som kan röra sig mellan de olika nivåerna i landstinget 
och bidra till både implementering och kunskapsprocesser.  

– Jag hinner inte göra det här 
Ett viktigt hinder för implementering är tiden. Informanterna uttrycker en 
uppgivenhet över alla uppdrag som ska utföras inom ramen för en viss tid. 
Några verksamhetschefer menar att de är tvungna att prioritera det som lig-
ger för handen just nu och då blir andra frågor sidoordnade. Fokus och re-
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flektion går förlorat när all kraft går åt till att klara dagen. Fem av verksam-
hetscheferna uttrycker att de inte har tid till den här frågan, en av dem säger: 

Man behöver ju bara gå till sig själv. Jag hinner inte göra det här.          
(Verksamhetschef)  

Även tre piloter nämner tiden som ett hinder, men de är av uppfattningen att 
de själva till viss del kan påverka om det finns tid till konventionsarbetet 
eller inte. När informanterna beskriver sin vardag är det utifrån alla frågor de 
ska handskas med förutom sin kärnverksamhet, uppgifter som begränsar 
deras handlingsutrymme i stort men även när det gäller att sätta sig in i kon-
ventionen och vad det innebär. Det är så många frågor att sätta sig in i så en 
av verksamhetscheferna tror att det snart är dags att landstinget börjar priori-
tera på allvar. En annan verksamhetschef beskriver den dagliga kampen om 
alla viktiga frågor, det spelar ingen roll om det finns duktiga medarbetare, 
motivationen för den enskilda frågan är en central faktor för engagemang. 
När det handlar om sidoperspektiv och/eller kärnverksamhet är informanter-
na tydliga, det är kärnverksamheten som prioriteras:  

Det är inte i form av ett principiellt motstånd utan för att det kommer i andra 
eller tredje hand för att vi fokuserar på kärnverksamheten. (Verksamhetschef)  

För en av verksamhetscheferna har frågan så låg prioritet att ”nu är nog det 
där sedimenterat ner till botten”. Det ska skrivas planer för områden som IT, 
jämställdhet, miljö och dessutom har vårdpersonalen pålagts uppgifter som 
tidigare utfördes av resurspersoner inom landstinget och upplevelsen är att 
det blir mindre och mindre tid över till patienterna. Nya pålagor och instruk-
tioner upplevs som pekpinnar av personalen säger några informanter (för-
valtningschef). En av verksamhetscheferna talar inlevelsefullt om ” grader i 
helvetet ” och vill med detta belysa alla flöden, signalsystem, personalpro-
blem, personalbrist, allvarliga sjukdomar hos personalen som en chef är 
tvungen att förhålla sig till. Det handlar om att prioritera så att verksamheten 
ska fungera. 

Två förvaltningschefer slår an en ton 
Två av förvaltningscheferna skiljer ut sig i synen på konventionen och an-
svaret för att genomföra rättigheterna i sina verksamheter. Deras beskriv-
ningar nedan ger en inblick i hur de tänker om sitt eget ansvar, konventionen 
och implementeringen. Det är en man och en kvinna, den ena förvaltnings-
chefen har arbetat i landstinget sedan slutet av 70-talet och den andra hade 
vid tillfället för intervjun varit anställd i Landstinget Sörmland i cirka två år. 
Förvaltningarna är Handikapp- och Habilitering och Landstingsfastigheter 
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(heter nu ”Service Fastigheter” och ingår i ”Landstinget Sörmland Service”). 
Landstingsfastigheter hade, vid tiden för intervjuerna, två piloter och     
Handikapp och habilitering har idag tio piloter. I det följande beskrivs de två 
förvaltningschefernas utsagor tillsammans med ytterligare en informant från 
respektive förvaltning. De andra informanterna är medlemmar i referens-
gruppen, en av dem är verksamhetschef och den andra är programsekreterare 
och pilot. De fyra informanterna har läst texten. 

– Jag kan inte se det område nu där det inte är relevant 
Chefen för Landstingsfastigheter beskriver att de sedan länge insett värdet av 
att ha någon i organisationen som kan prata kundernas språk och anställde 
därför redan på 70-talet två sjuksköterskor som språkrör mot verksamheterna 
inför om- och nybyggnationer. Båda kom att bli piloter. Den pilot som är 
intervjuad i denna studie beskriver hur de tagit fram en ”byggpärm” med 
informationsmaterial till dem som ska starta en nybyggnation. Vid det första 
planeringsmötet gås pärmen igenom och viktiga frågor tas upp och diskute-
ras. Det rör frågor som arbetsmiljöansvar, hygienfrågor, brand och nu även 
frågor om konventionen om barnets rättigheter: finns det barn i verksamhe-
ten, finns det barn som kommer som besökare, hur tänker ni på dem utifrån 
barnets bästa? Piloten beskriver att de successivt arbetat för att få in barnfrå-
gorna i formuläret och nu finns de med, vilket gör att frågorna kan ställas på 
ett mer självklart sätt. Förutom att det är viktigt att barnfrågorna lyfts i initi-
alskedet i varje projekt, menar förvaltningschefen att det finns en vits med 
att frågan har en plats i verksamhetskontrakten, vilket det har inom Lands-
tingsfastigheter. En annan fråga förvaltningschefen trycker på är vikten av 
att hjälpas åt för det är inte självklart att varje verksamhet tänker på barnen 
när de står inför nya beslut. Piloten menar också att det finns mycket kvar att 
göra, bland annat att titta på varenda avdelning ur ett barnperspektiv, men dit 
har de inte kommit ännu. Efter ett möte med ett annat landsting, berättar 
piloten, hade hon kommit på hur mycket de skulle kunna göra. Det var bra 
att prata med någon annan för att få en bild av sig själv. 

Både förvaltningschefen och piloten är ödmjuka inför den egna förvaltning-
ens relation till konventionen. Även om de anser att frågan har ett visst ut-
rymme så tror ingen av dem att kunskapen om konventionen är särkilt hög 
inom förvaltningen, piloterna till trots. Piloten själv har en idé om att det kan 
hänga ihop med var individen står själv i livet. Som kvinna med barn är det 
större chans att intresse finns eller kan upparbetas. Hon påpekar också att 
landstinget har utbildat många piloter idag men att cheferna har kommit på 
efterkälken och därför inte förstår sig på konventionen. En chef behöver inte 
kunna allt men medvetenheten bör öka om att det finns regler, säger hon. 
Själva har de här informanterna kommit i kontakt med konventionen genom 
landstingets insatser, piloten genom pilotutbildningen och förvaltningschefen 
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dels genom att få den som skrift direkt i handen, dels genom att ha träffat på 
den i andra sammanhang men även genom ett allmänt intresse. Piloten berät-
tar att hon själv, även privat, fått erbjudande om att informera om rättighe-
terna.  

Förvaltningschefen menar att han som chef kan bidra med att fördela resur-
ser som hjälp för att fokusera områden, inte bara pengar utan det är också en 
fråga om verksamhetens kultur och värderingar. Hans eget bidrag är både att 
styra in frågan i det dagliga arbetet eftersom det är processer som pågår hela 
tiden och att försöka få in barnperspektivet i analysen av de processer som 
pågår. Förvaltningschefen resonerar också kring frågan om delaktighet i 
lokalplaneringsarbetet och stöttar organisationen när den tar upp frågan om 
hur barn kan ges en röst vid utformningen av lokaler, lekplatser och allmän-
na ytor. Även om landstingsledningen har det yttersta ansvaret anser han inte 
att han kan skjuta frågan framför sig. Han är tydlig när han säger: 

Utan det ser jag som ett verksamhetsansvar och om jag är chef för service-
verksamheterna så har jag ett ansvar för de här frågorna, utifrån konventio-
nen, men också utifrån hur landstinget övergripande har tolkat att det här ska 
vi ta ansvar för. 

Genom utbildning, fortbildning och utveckling, menar förvaltningschefen, 
kan medvetenheten ökas. Barn är också kunder, säger han, och ska inte vara 
ett rör vid sidan av andra frågor för 

konkret i mitt perspektiv så är det ju utifrån att jag har ansvar för en verk-
samhet och vi måste skaffa oss ett sätt att se på det här barnet ur vårt perspek-
tiv.  

Piloten beskriver också hur hon efter utbildningen började ”lyfta de här frå-
gorna” och fick på så sätt ett mer aktivt tänkande om konventionen. Det är 
viktigt med processer, säger förvaltningschefen, men om det ska bli mer 
stadigvarande förändring hänvisar han till Kirkegaard som säger att om man 
ska leda en person i en ny riktning så är det viktigt att hitta den plats där hon 
befinner sig idag och utgå därifrån, även om det krävs tålamod. Piloten me-
nar att många fler än idag behöver gå utbildningen för att ”förstå vad som 
gäller” och lära sig att tolka budskapet som ska leda till bra beslut för barn. 
Sedan, menar piloten, är det även viktigt med dialog som kan bidra till kun-
skap ut till verksamheterna. 

 

– Jag tycker att vi har kommit en bit på väg 
Den andra förvaltningschefen är chef är för Handikapp och habilitering. När 
hon började sin anställning inom förvaltningen fick hon veta av en av pilo-
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terna i förvaltningen att det pågick ett arbete med att införliva konventionen 
om barnets rättigheter i Landstinget Sörmland. Själv hade hon kommit i kon-
takt med konventionen genom andra arbetsplatser där hon hade behövt för-
hålla sig till den, så det var inget nytt. Om sin syn på konventionen säger 
hon: 

Som grundprincip tycker jag förstås att det är bra. För oss så tror jag att det är 
bra på så sätt att vi funderar på ett sätt som vi kanske inte skulle göra annars. 
I de fall barnet är vår kund eller vår uppdragsgivare eller brukare eller vad vi 
kallar det, då är det mer självklart. Men det är faktiskt så att vi jobbar med 
funktionshindrade vuxna som har barn. Och det kan kännas att barnkonven-
tionen, den har gjort oss mer öppna för att se att vi har något sorts ansvar 
även i det ledet.  

Verksamhetschefen berättar att hon tidigare inte kände till att det finns en 
konvention om barnets rättigheter. Hon arbetade även då inom samma för-
valtning men förstod att frågan inte hade någon spridning i verksamheten 
eftersom hon inte hade hört talas om varken den eller det arbete som pågick i 
Landstinget Sörmland. Senare hade hon själv, tillsammans med piloterna i 
sin verksamhet, en fortbildningsdag för all personal där de arbetade i grupp 
och tittade på grundprinciperna och ställde sig frågan hur de lever upp till 
konventionen. Det hade blivit bra diskussioner och även kommentarer från 
deltagarna i positiv anda. En lärdom av dagen är att de inte alltid har barnets 
perspektiv i sitt arbete. 

Även i den här förvaltningen är förvaltningschefen försiktig när hon beskri-
ver förvaltningens kunskap om konventionen. Verksamhetschefen skattar att 
den är något högre än förvaltningschefen tror men de är överens om att det 
finns en medvetenhet om att konventionen finns och att barnperspektivet ska 
beaktas. Det är de enskilda artiklarna som gör det svårt eftersom artiklarna 
rör så många områden. Förvaltningschefen menar att det viktiga är att hitta 
det som är viktigt för deras verksamhet och särskilt beakta det, något som 
hon tror har slagit rot inom fler och fler områden. Hon konstaterar att det är 
en orimlighet att begära att alla ska kunna allt om detta, det är det samordna-
ren finns till för. Där ska personalen kunna hämta kunskaper som de saknar, 
menar förvaltningschefen. Hon säger också att konventionen har tydliggjort 
barnets rättigheter i så motto att de insett att de inte bara har direkt kontakt 
med barn som kunder eller brukare. De arbetar även med funktionshindrade 
vuxna som har barn och där har konventionen bidragit till att de ser sitt an-
svar även i det ledet, som är mer indirekt.  

När det gäller ansvaret för genomförandet av konventionen säger den här 
förvaltningschefen att politikerna måste sätta ner fötterna mer än de gjort 
hittills eftersom det är politikerna som styr. Det är en markering och en sig-
nal om vad som är viktigt. Sedan finns samordnaren och de nätverk där pilo-
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terna ingår som stöd till verksamheterna. Förutom stödet är faktorer som tid 
och dialog viktiga förutsättningar för ökad kunskap, inte minst när persona-
len hamnar i etiska dilemman, vilket kan hända när olika intressen krockar. 
Även verksamhetschefen pekar på vikten av dialog och att frågan processas 
upp och ner i organisationen. Det är inte bra när frågor bara dimper ner på 
skrivbordet uppifrån komna, säger hon också. Hon trycker på vikten av att 
detta landar hos varje enskild individ, annars är det svårt att processa frågan 
inom förvaltningen. Det måste beröra och kännas aktuellt.  

Precis som den andra förvaltningschefen ser den här chefen sitt ansvar för att 
förvaltningen lever upp till konventionen och hon säger att hon vill ha en 
aktiv roll i det för att kunna bevaka och påtala om perspektivet saknas men 
också för att uppmuntra till information och användning av piloterna. Dess-
utom ser hon sig som en viktig sändare av att detta är ok:  

Det här är inget man behöver känna sig stressad av att man gör, för det ingår 
också.  

Det är många frågor som ska samordnas för att kunna realiseras, säger verk-
samhetschefen, annars finns en risk att de stannar i ett dokument. 

Olika hållningar till konventionen 
Vid analys av intervjuutskrifterna var det några utsagor som återkom och 
bildade ett mönster. Utsagorna samlades i en hög och sorterades sedan i fyra 
kategorier. De fyra kategorierna speglar informanternas hållning till konven-
tionen. Den första kategorin beskriver hur de talar om konventionen som en 
möjlighet, något som kan användas i arbetet och beslutsfattandet, en sorts 
fullmakt att arbeta för barn. Detta har jag tolkat som att informanterna tolkar 
konventionen som ett meningserbjudande (se kapitel 1). Den andra kategorin 
benämner konventionen som en självklarhet, det här gör vi redan. Den tredje 
kategorin menar att det inte finns behov av konventionen i den egna verk-
samhetern eftersom den inte är efterfrågad, som informanterna uttrycker. 
Den fjärde kategorin ser konventionen som något som inte har med den egna 
verksamheten att göra, det informanterna ger uttryck för att det här har ing-
en bäring på oss.  

Konventionen som ett meningserbjudande  
Som framgick i det första kapitlet har många politiker och tjänstemän i 
kommuner och landsting beskrivit hur de ser konventionen som ett menings-
erbjudande, en möjlighet och ett stöd i det konkreta arbetet och beslutsfat-
tandet i frågor som rör barn. Femton informanter i denna studie visar att de 
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ser konventionen som en möjlighet att göra ett bättre arbete och fatta bättre 
beslut i barnfrågor (sju piloter, två förvaltningschefer, tre informanter i refe-
rensgruppen och tre politiker) uttrycker att de ser en möjlighet med konven-
tionen, vilket jag tolkat som ett ”meningserbjudande”. Av dessa är det nio 
informanter (fem piloter, en i referensgruppen, två politiker) som beskriver 
att det är ett genuint intresse för barn och barns situation som bidragit till att 
de började intressera sig för konventionen när de fick kännedom om dess 
existens. Tre citat får illustrera informanternas beskrivningar:  

Det var ju så här att när det här beslutet togs i Landstinget Sörmland så läste 
jag det i tidningen och tänkte att det låter ju som en bra grej. För det här med 
barnfrågor har jag ju brunnit för innan. … Ja, alltså när man gick utbildning-
en fick man ju lära sig om alla dessa stadgar som finns och då kände man ju 
hur rätt det var med det här. (Pilot) 

Jag kände ju också direkt att ja, det här låter jättekul och jag … ville vara 
med. Jag känner för barnen och deras situation. (Pilot) 

Men jag tycker ju att barn är viktigast, annars jobbar man ju inte med det här. 
Det har vi lärt oss om barnkonventionen, att sätta barnet i främsta rummet, 
men det är något som redan finns här, men det här känns som ett verktyg att 
jobba med. (Pilot) 

– Det här gör vi redan 
Nästa grupp representeras av informanter i verksamheter som i huvudsak 
riktar sig till barn. Just det faktum att barn är en målgrupp för arbetet förut-
sätter att verksamheten tillämpar rättigheterna, ofta utan att känna till vad de 
innebär mer precist. Eftersom verksamheten redan tillämpar konventionen är 
det ingen utmaning som kräver ytterligare engagemang. Till den här gruppen 
hör två förvaltningschefer, en pilot, två informanter i referensgruppen. Även 
här får några citat belysa utsagorna: 

Barnkonventionen är ju inget revolutionerande för oss alltså, det är ju inte 
det. Det är ju i mångt och mycket som att slå in öppna dörrar, det finns ju i 
vår verksamhet. Så att vi påverkas ju inte mycket av den. (Referensgrupp) 

Det kanske är storvulet att säga så här men jag kan inte säga att vi har föränd-
rat vår verksamhet eller vårt sätt att vara mot barnen i och med barnkonven-
tionen utan kanske fått bekräftelse på att vi jobbar nog ganska rätt.            
(Referensgrupp) 

Då tycker väl kanske vi och många som jobbar här, att det här med barn, det 
har vi hållit på med i trettio år, så det kan vi. … Så därför kommer det här 
med barnkonventionen inte som några sensationer. (Förvaltningschef) 
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– Det finns inget behov av den här frågan 
Som tidigare framgått är det flera av förvaltningscheferna (fyra) och verk-
samhetscheferna (två) som egentligen inte ser några behov av att engagera 
sig i den här frågan. En aspekt är att frågan saknar kopplingar in i organisa-
tionen, inte för att verksamheten inte riktar sig till barn utan i huvudsak för 
att den inte följs upp i landstingets dokument. ”Varför ska man lägga tid på 
det om ingen efterfrågar det”, säger en av förvaltningscheferna och påpekar 
att det aldrig är någon som har efterfrågat något som gjorts inom det här 
området: 

Finns det inget behov så självdör det ju, så är det. Det finns ju annat att göra 
som är viktigare. Så det gäller på något sätt att bevisa att det här behövs och 
lyckas man inte med det så är det kört. (Förvaltningschef) 

Som i så många andra frågor i landstinget är det ingen som bryr sig även om 
inget blir gjort, säger en förvaltningschef, det händer inget. Behovet i verk-
samheterna kommer inte av sig själv för att ledningen säger att det är chefen 
som har ansvar. Om ingen är medveten om det, ingen tänker på det och ing-
en pratar om det, då är det svårt att hålla frågan levande, tror några infor-
manter (förvaltningschef). 

– Det här har ingen bäring på oss 
Ovanstående kommentar har formulerats av flera informanter (utom piloter). 
Informanterna med den här hållningen uttrycker en undran om varför de ska 
införliva den här frågan och det förefaller inte som att de kan se några behov 
av den. Tre förvaltningschefer och två verksamhetschefer har svårt att se 
kopplingen mellan den egna verksamheten och konventionen om barnets 
rättigheter. De menar att det här inte handlar om dem och för att de ska kän-
na sig berörda så är det en förutsättning att det har en betydelse för verksam-
heten: 

Det måste ju handla om oss! Vad har det för bäring på oss, det är ju det det 
måste handla om. (Förvaltningschef) 

Jag har ju också märkt att många tycker att, jaha det här, varför ska vi hålla 
på med det där. Det är klart att vi tänker på det. (Förvaltningschef) 

En informant (förvaltningschef) menar att det är lättare att se behovet i län-
der där förhållandena är enkla och behoven stora. I Sverige är det betydligt 
svårare eftersom det är mer otydligt. En annan informant (förvaltningschef) 
uttrycker att det inte finns någon självklar acceptans för frågan i förvaltning-
en och att personalen frågar varför de ska engagera sig i detta. En förklaring, 
menar den här informanten kan vara att det är svårt att själv se samband mel-
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lan verksamheten och barnrättsfrågorna när det inte finns barn närvarande. 
Även de som till en början ser en koppling menar att det är svårt att upprätt-
hålla frågan när det första intresset har lagt sig och någon aktivitet är genom-
förd:  

Det har varit en bra satsning det här med barnpiloter, jag har varit väldigt po-
sitiv till det och det är bra. Men jag vet inte vad man skulle kunna göra mer. 
(Verksamhetschef).  

Avslutande kommentarer till detta kapitel 
I det här kapitlet beskriver informanterna i Landstinget Sörmland hur kun-
skapsprocesserna och implementeringen pågår, inte pågår eller borde pågå. 
Att piloterna är den grupp som uppskattar att kunskapen om konventionen i 
den egna verksamheten är låg är inte förvånande eftersom de tillhör den 
grupp som fått utbildning om konventionen och alltså har något att utgå från 
och jämföra med. Politikerna är den grupp som skattar kunskapen högre i 
förhållande till andra grupper vilket är förvånande ställt i relation till att de 
samtidigt beskriver att konventionen inte finns i beslutsfattande. Samtidigt 
beskriver informantgrupperna att den personliga kunskapen om konventio-
nen är låg, men de som gör en djupare reflektion kring frågan är piloterna 
som beskriver att de blivit mer uppmärksamma på frågan, men att det ändå 
inte räcker för att säga att det finns en större kunskap. Piloterna är också den 
grupp som beskriver att de utvecklar sin kunskap om konventionen. Kun-
skapsutvecklingen sker i nätverken och när strategen ordnar uppföljningar 
för piloterna, något som också efterfrågas.  

Kunskapsutvecklingen uttrycks genom olika begrepp i informantgrupperna. 
De begrepp informanterna använder är kommunikation, utveckling, utbild-
ning, fortbildning, påverkan, riktlinjer, handledning, handling, samordning, 
pilotarbete, prioritering, kunskap, aktualitet och implementring. Vad infor-
manterna gör i sina beskrivningar är att de påvisar hur kunskapsutvecklingen 
och implementeringen förutsätter varandra. Implementeringen i sig förutsät-
ter en politisk tydlighet, menar många av informanterna och att arbetet be-
skrivs i handlingsplaner, verksamhetskontrakt och liknande dokument så att 
det följs upp i vederbörlig ordning. Jag återkommer till detta i slutdiskussio-
nen.  

Flera informanter, företrädesvis verksamhetscheferna, beskriver förhållanden 
som försvårar både utvecklingen av kunskaper och implementering av kon-
ventionen i den egna verksamheten. Verksamhetscheferna beskriver en var-
dag som är tyngd av svåra beslut som måste fattas varje dag, för att få den 
dag som är att gå ihop. Några av informanterna uttrycker även en uppgiven-
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het över att det är möjligt att låta bli att utföra vissa uppgifter utan att det 
”händer något” det vill säga att ledningen reagerar.  
 
Mot de svårigheter som vissa informanter uttrycker framträder två av för-
valtningarna som mer tydliga i sina förhållningssätt i konventionsfrågorna. 
Dessa förvaltningschefer utrycker ett hopp om att rättigheterna ska realiseras 
i deras verksamheter, även om det kommer att ta tid. De två förvaltningsche-
fernas beskrivningar av förhållandet till konventionen skiljer sig från andra 
chefers beskrivningar genom att de hittat kopplingen till den egna verksam-
heten och byggt upp en struktur som bidrar till att säkra frågan i organisatio-
nen. Även om de själva inte anser att kunskapen är tillräcklig som det såg ut 
vid tiden för intervjuerna finns grund för en kunskapsprocess eftersom che-
ferna själva förmedlar till sin organisation att arbetet är viktigt. Det finns ett 
samspel mellan förvaltningschefernas syn på rättigheterna och genomföran-
det i verksamheterna. För detta spelar piloterna en avgörande roll. Cheferna 
ger utrymme till frågan och genom det tillåtande klimatet öppnas möjlighe-
terna för kunskapsutveckling och metodutveckling (fler piloter och diskus-
sion i verksamheten) och implementering (nya strukturer som säkrar rättig-
heterna). Återigen blir det synligt att kunskapsprocesser och implementering 
förutsätter varandras existens.  
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11 En plats att ankra på – Sammanfattning, 
analys och slutdiskussion 

I kapitel 11, avhandlingens sista kapitel, återvänder jag till den fundering 
som från början fångade mitt intresse och som kom att bli studiens syfte: 
Vilket utrymme får barnet i samhället med utgångspunkt i konventionen om 
barnets rättigheter? Frågan kommer att belysas genom den fjärde dimensio-
nen, den etiska. I kapitlet redovisas de viktigaste resultaten i ljuset av teorier 
och data. Avslutningsvis presenteras några förslag till fördjupad forskning. 

Inledning 
Väl medveten om att innehållet i den här avhandlingen är ymnigt kommer 
jag att koncentrera slutdiskussionen kring de viktigaste fynden i förhållande 
till studiens frågor:  

 
 Hur sker lärandet och vilka kunskapsprocesser utvecklas hos individen och 

gruppen i en organisation som åtagit sig att implementera konventionen om 
barnets rättigheter? 
 

Frågor till den regionala nivån: 
 

 Hur ser den politiska viljan ut att implementera konventionen om barnets 
rättigheter? 

 Hur skapas kunskap om konventionen om barnets rättigheter och dess im-
plikationer på regional nivå? 

 Hur förändrar kunskap om konventionen arbetssätt och beslutsfattande i 
frågor som rör barn? 

För att öka förståelsen och ge en bakgrund till de följande diskussionerna 
inleds det här kapitlet med ett avsnitt som speglar den nationella nivåns be-
tydelse för regionala och lokala beslut och initiativ. Vilken betydelse har 
beslut som fattas på nationell nivå för lokal och regional implementering? 
Hur ser den statliga nivån på lärandet om konventionen och vilka incitament 
ges till de andra nivåerna för att de ska gripa sig an konventionen genom 
lärande och kunskapsprocesser? 
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Statens betydelse för regional implementering 
Avsikten med detta avsnitt är att belysa hur kopplingarna mellan nationell 
och regional nivå samspelar i beslut och initiativ. Hur har statens initiativ 
tagits emot regionalt, hur överensstämmer beslut på nationell nivå med be-
slut på regional nivå? Är det möjligt att se hur olika begrepp som härrör ur 
konventionen används i regional implementering?  

Endast fyra informanter på regional nivå (förvaltningschef, referensgrupp, 
strateg, politiker) hänvisar till den nationella nivån som viktig och central för 
implementeringen. På dokumentnivå, däremot, blir det tydligare vilken bety-
delse staten haft som initiativtagare och uttolkare av vad som bör göras för 
att rättigheterna ska komma barnen tillgodo. Sannerstedt (2001) talar om en 
implementeringstid på cirka tio år i en politiskt styrd organisation och det 
stämmer väl med den tid det tog för Landstinget Sörmland att lägga en mo-
tion (1998) och fatta beslut om hur genomförandet ska ske (2000). I konven-
tionssammanhang används, både på statlig och regional nivå, ofta begrepp 
som barnkonventionen och barnperspektiv. Samordningsgruppen på reger-
ingskansliet har till uppgift att ”bevaka att barnperspektivet inte glöms bort” 
(Regeringens skrivelse 1999/2000:137). Även BO (1999 a) använder be-
greppet och menar att konventionen speglar vår tids barnperspektiv. Lands-
tinget talar om att införa ett systematiskt barnperspektiv (Landstinget Sörm-
land, 1999-06-22, sid. 2), men utan att egentligen definiera vad de menar 
med det. I landstingets projektplan finns tre moment: utbildning om konven-
tionen, en handlingsplan som visar hur konventionen ska vägleda landstinget 
i beslut och handling samt samarbete med andra intressenter. Handlingspla-
nen ligger helt i linje med den nationella strategi (Regeringens proposition 
1997/98:182) som startade 1999 och som bland annat säger att kommuner 
och landsting bör utbilda sin personal om konventionen och utveckla meto-
der för att implementera rättigheterna. Ett annat exempel som följer reger-
ingens initiativ är beslutet att permanenta det ursprungliga projektet   
(Landstinget Sörmland, 2002-08-26). BO fick uppdraget att utreda frågan 
om lokala företrädare för barn och unga, och kort innan utredningen presen-
terades beslutade Landstinget Sörmland att permanenta projektet genom en 
fast anställning för strategen. Regeringen beslutade under 2004 att utveckla 
den nationella strategin (Regeringens skrivelse 2003/04:47) för att bland 
annat stärka bevakningen av rättigheternas tillämpning. Som ett svar på detta 
beslutade Landstinget Sörmland 2005 att anta ett nytt uppdragsdirektiv för 
konventionsarbetet. Beslutet preciserade och stärkte arbetet bland annat ge-
nom tillsättningen av ett Barnkonventionsråd (Landstinget Sörmland, 2005 
a). Barnkonventionsrådet kan sägas likna den samordningsgrupp inom reger-
ingskansliet som nämns ovan, även om arbetsuppgifterna är mer detaljerade. 
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Förra socialministern tillika barnministern Berit Andnor uttryckte i ett brev 
(2004-12-06) att konventionen måste bli ”så självklar att den inte alltid mås-
te nämnas”.  

Mina resultat pekar tvärtom, mot att den regionala och lokala nivån behöver 
statliga initiativ med konventionen som utgångspunkt. Eftersom det inte 
finns en enhetlig tolkning av artiklarna eller metod för implementering men 
en underliggande tro på att vi redan genomför rättigheterna (i synnerhet i de 
verksamheter som riktar sig till barn) är det än viktigare att staten visar vä-
gen så att den röda tråden blir möjlig att följa från FN till regional nivå. Här 
fungerar den svenska regeringen som en viktig mellanhand. Vad som kan 
uppmärksammas i denna fråga är att, precis som regeringen har valt att ta 
bort konventionen ur regeringsförklaringen (Regeringen, 2006), har konven-
tionen nu tagits bort ur det budgetdokument som rör 2007 (Landstinget 
Sörmland, 2006-10-30). Landstingsfullmäktiges ordförande, Anders      
Bjurström, säger i ett e-postmeddelande (2007-06-20) att det är bestämt att 
frågor som är beslutade inte ska upprepas. Likväl finns områden som jäm-
ställdhet, integration och miljö fortfarande med i budgetdokumentet. Hur ska 
detta tolkas? Oppositionslandstingsrådet, Jörgen Danielsson, säger däremot 
att de från oppositionens sida har för avsikt att ta med skrivningarna om 
konventionen i kommande budget för (s) och (v) (e-postkontakt,            
2007-03-28). Ett implementeringsverktyg för barnkonventionspiloterna är de 
kontrakt som visar vilka områden verksamheterna ska arbeta med. Flera av 
piloterna har uttryckt vikten av att konventionen finns nämnd i kontrakten 
och någon av dem har också fått veta av sina chefer att det ställer krav på 
verksamheten att leva upp till det som finns med i kontrakten. 

En annan viktig parallell mellan statlig och regional nivå är att arbetet eller 
resultatet av arbetet inte efterfrågas högre upp i organisationen. De medel 
som staten använder för att få kunskap om hur den regionala och lokala ni-
vån arbetar med implementeringen är BO:s enkäter. Enkäterna besvaras 
emellertid inte av alla tillfrågade vilket gör det svårt att få en enhetlig bild av 
läget. Inte heller används kunskapen som finns i enkätsvaren i någon större 
utsträckning i de rapporter som socialdepartementet skriver till FN-
kommittén. Genom det långt gående kommunala självstyret finns det, som 
påpekats, inte någon möjlighet för staten att tala om för kommuner och 
landsting vad de ska prioritera, med mindre än att lagstifta eller öronmärka 
pengar. Staten har också valt en svagare grad av implementering av rättighe-
terna i det nationella rättssystemet (presumtion av normharmo-
ni/transformation)  i stället för inkorporering där konventionstexten blir lag. 
Detta medför att de som lyder under lagarna kan värja sig mot att tillämpa 
rättigheterna (Schiratzki, 2003 a). Frågan är om BO:s enkäter på sikt utgör 
ett tillräckligt incitament för kommuner och landsting att genomföra rättig-
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heterna eller om det behövs ytterligare efterfrågan från staten på vad som 
sker. 

Samma fenomen lyfts av flera informanter på den regionala nivån. Varför 
ska verksamheterna genomföra rättigheterna när arbetet inte efterfrågas av 
den politiska ledningen? Det finns ingen ledning i hur det ska göras och ing-
en frågar efter resultaten. FN-kommittén för barnets rättigheter påpekar vik-
ten av att konventionen synliggörs i regionala och lokala policydokument 
och handlingsplaner vilket inte är fallet i Landstinget Sörmland, särskilt inte 
nu sedan skrivningarna tagits bort ur budgetdokumentet som är ett viktigt 
incitament för organisationens inre arbete. 

Den politiska visionen 
En av de frågor som ställdes till den regionala nivån rör den politiska viljan 
att implementera konventionen om barnets rättigheter. Initiativet till lands-
tingets arbete med konventionen är ett top-down initiativ (Sabatier, 1986) 
som har förvandlats till ett arbete där bottom-up initiativ (a.a.) tagit över och, 
till viss del, lever vidare i piloternas nätverk. Som politikerna beskriver      
(se kapitel 8) lämnade de konventionsarbetet efter beslutet i fullmäktige. 
Inom implemneteringsforskningen (Premfors, 1989) är det ett välkänt fak-
tum att politikerna beslutar och att genomnförandet styrs av byråkraterna. 
Ingen återkoppling har heller efterfrågats i styrningskedjan i Landstinget 
Sörmland varför det är svårt för politiken att veta hur långt implementering-
en nått i organisationen. Pressman och Wildavsky (1973/1984) påpekar vik-
ten av att utvädera för att lära och att organisationen lär för att implementera, 
en cyklisk process. I ett resonemang om tillämparorganisationen pekar   
Sannerstedt (2001) just på svårigheten att implementera program som bygger 
på en svag målstyrning och i stort sett utan kontrollmöjligheter i en byråkra-
tisk organisation. I de fall människors professionalism kan uppfattas som 
ifrågasatta finns det en risk att implementeringen försvåras, säger            
Sannerstedt och i Landstinget Sörmland finns det många professioner som 
kan känna sig i frågasatta när konventionen ska förverkligas i verksamheter-
na. Ett annat problem för landstinget är att det uppstått ett glapp mellan initi-
ativ, handling och utvärdering. Handlandet har avstannat på vissa nivåer 
eftersom ingen utvärdering gjorts, vilket beskrivs av flera informanter. Som 
en följd av detta pekar resultaten mot att initiativet mer framstår som en poli-
tisk vision än en politisk vilja. Initiativet finns på en ideologisk nivå men det 
finns inga mål som ska uppnås och alltså inget att utvärdera mot. Tillämp-
ningen kräver tydlighet och kompetens och då måste organisationen ta ställ-
ning (som flera av informanterna efterlyser). Styrningskedjan är inte obruten 
vilket påverkar resultaten.  
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Samma förhållande gäller för relationen mellan staten och den regionala 
nivån. Staten har ratificerat konventionen och har ansvar för genomförandet. 
Hur kan det komma sig att regeringen inte ser sig som viktiga förebilder för 
den regionala och lokala nivån? När regeringen tror att tillämpningen av 
konventionen om barnets rättigheter ska bli så naturlig så att den inte behö-
ver synas är det en viktig impuls till övriga nivåer att resonera likadant. Ett 
exempel på denna effekt uppstår när Landstinget Sörmland beslutar att det 
som en gång beslutats inte ska upprepas (se kapitel 8). Det som inte syns, det 
finns inte. När det verkligen handlar om en politisk vilja måste politikerna 
formulera sig. Det räcker inte att vara en god människa, som någon av in-
formanterna uttryckte det. Här vill jag återknyta till Lundquists (1987) be-
grepp förstå, kunna, vilja, som presenterades i kapitel 3. Lundquist menar att 
tillämparen måste förstå beslutet, kunna genomföra det och inte minst vilja 
genomföra det. Villkoren för att kunna och vilja är att det finns en förståelse 
för vad som beslutats. Organisationen befinner sig på olika nivåer där för-
valtningsledning och mellanchefer är de som minst kan relatera till begrep-
pen förstå, kunna, vilja. Däremot har pilotgruppen, genom pilotutbildningen 
fått förståelse för beslutet och en vilja att genomföra. För att piloterna ska 
kunna krävs emellertid att deras närmaste chefer också förstår, vill och har 
möjlighet att kunna. För Landstinget Sörmland visar resultaten att det gene-
rellt saknas kunskap om både beslutet och om det som ska implementeras 
vilket gör att tillämpningen avsevärt försvåras. Den röda tråden, som tidigare 
nämndes, kan skönjas men den är skör och kan lätt brista om inte frågorna 
får en tydligare förankring nationellt, regionalt och lokalt. 

Konventionen i Landstinget Sörmland 
Som framgår i kapitel 7 ställer konventionen krav på konventionsstaterna att 
förändra besluts- och arbetsprocesser och att aktivt verka för att genomföra 
konventionen. Kraven är kopplade till artikel 2, 3, 4, 6, 12, 42 och 44. På 
vilket sätt är dessa artiklar synliga när Landstinget Sörmland arbetar för att 
utveckla ett systematiskt barnperspektiv? Som tidigare framgått pågår det 
många goda initiativ i landstingets verksamheter för att förändra barnets 
villkor i enlighet med konventionen. Den här studien har dock inte överblick 
över landstingets samtliga verksamheter varför det är omöjligt att ta ställning 
till i vilken utsträckning landstinget som helhet har implementerat konven-
tionen. Nedan följer en beskrivning av det arbete som pågår i verksamheter-
na och som kommit fram under arbetet med studien. En väg att arbeta med 
kravet som relaterar till artikel 2 (kartläggning och datainsamling, se kapitel 
7) är landstingets kartläggningar om barns villkor, Barnrapport I, 2001:1; 
Barnrapport II, 2001:2 och Barnrapport III, 2003:3, (Landstinget Sörmland, 
2001:1; 2001:2; 2003:3). Resultaten presenterades på ett antal seminarier dit 
landstingets berörda och kommunerna i länet var inbjudna. Det är emellertid 
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oklart hur resultaten följts upp eftersom många av de data som framtagits rör 
den kommunala verksamheten. Förvaltningen Handikapp och habilitering 
har upparbetat ett samarbete med länets kommuner som säkerställer att ingen 
som är i behov av hjälpmedel ska diskrimineras, det gäller samma villkor 
oavsett var individen bor i länet. Det är en väg att arbeta med den kritik FN-
kommittén haft på Sveriges arbete (se kapitel 7).  

Resultaten i den här studien visar att landstinget inte antagit utmaningen att 
fatta beslut som är grundade i en prövning av Barnets bästa (artikel 3). 
Tvärtom förefaller den diskussionen vara helt obefintlig, på samtliga nivåer, 
utom i pilotgruppen. Genom politikernas uttryck att ”det vet vi ju inte alltid” 
när det gäller att fatta beslut i enlighet med barnets bästa synliggörs svårig-
heten och dilemmat med artikel 3. Politikerna beskriver att beslutsfattandet 
går fort i fullmäktige och styrelse och då är det viktigt att beslutsunderlagen 
är fylliga och väl genomarbetade. Resultaten visar att även förvaltningarna 
har svårigheter med barnets bästa, ”det står ju inte hänvisat till” ”det är en 
svår gränsdragning” eller ”det har vi inte lyckats med”. Detta pekar mot att 
uttrycket barnets bästa inte är ett aktivt instrument i beslutsfattande. Där-
emot är barn är en prioriterad grupp (artikel 4) i landstingets budget genom 
att de är avgiftsbefriade inom hälso- och sjukvården. Vad som framkommit 
genom intervjuerna med piloterna är att det finns samarbete (artikel 6) mel-
lan vissa verksamheter som på ett gynnsamt sätt påverkar vården och bemö-
tandet av barn. Det verkar inte förekomma i någon större utsträckning. Det 
har även genomförts ett antal enkäter till barn där resultaten bidragit till att 
förändra rutiner och bemötande av barn. I övrigt finns inget systematiskt 
tillvägagångssätt för att tillvarata barnets synpunktel (artikel 12). Av insam-
lade data framgår att det finns ett systematiskt men inte strategiskt arbete för 
genomförande av artikel 42 (information och utbildning). Genom pilotut-
bildningarna har landstinget lyckats nå ut i så gott som alla verksamheter. 
Däremot har långt ifrån alla grupper nåtts av utbildnings- och informations-
satsningarna. Det är främst chefsnivåerna som inte fått del av utbildningen. 
Under 2006 utarbetades en liten saga som belyser barnets rättigheter i lands-
tinget (Landstinget Sörmland, 2006). Det lilla häftet delas ut i barnverksam-
heter. Artikel 44 är inte relevant för den regionala nivån. 

FN-kommittén anmodar konventionsstaterna att lyfta konventionens grund-
principer i policys och handlingsplaner, något som inte är verklighet i  
Landstinget Sörmland ännu. Därmot finns en sektion för barnrättsfrågor, där 
strategen är placerad, vilket kan ses som ett sätt att stärka frågorna i organi-
sationen på lång sikt.  
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Lärande och kunskapsbildning 
Den andra frågan rör hur kunskap om konventionen och dess implikationer 
bildas i Landstinget Sörmland.  

Politikens betydelse för förvaltningens lärande 
En av förvaltningscheferna uttrycker en uppgivenhet över alla frågor som 
beslutas av politiken utan att följas upp eller utvärderas. Informanten konsta-
terar, att det egentligen inte händer så mycket även om inget görs, det vill 
säga, ingen uppmärksammar fenomenet. Några andra informanter konstate-
rar också att de inte tänker göra något i denna fråga förrän den efterfrågas 
högre upp i organisationen. Lundquist (1992) menar att gränserna mellan 
politiken och förvaltningen varken är självklara eller särskilt tydliga men i 
det här fallet menar jag att studiens resultat indikerar att politiska beslut spe-
lar roll för förvaltningens lärande. Flera av förvaltningscheferna och verk-
samhetscheferna saknar incitament att gå vidare med konventionsarbetet 
eftersom det inte följs upp eller utvärderas eller ens diskuteras i något forum. 
Ett par av politikerna uttrycker också att de kanske borde ha varit mer aktiva 
och engagerade i början och följt upp besluten. Hanteringen av den frågan 
liknar det som Vedung (1998) och Sannerstedt (2001) benämner symbolpoli-
tik, en fråga alla kan ställa sig bakom men aldrig är tänkt att genomföras. 
Saknas det dessutom ett personligt intresse (vilja) kommer frågan att hamna 
långt ner på listan med prioriterade områden.  

Lärande och kunskapsprocess med konstruktivistisk ansats 
Landstinget Sörmland är organiserat i förvaltningar och verksamheter som 
befolkas av individer. Genom dessa individer förväntas landstinget ta ett steg 
framåt för att förverkliga barnets rättigheter. Även om det, som Sannerstedt 
(2001) säger, vore fel att lasta enskilda individer om implementering uteblir, 
ser jag de kunskapande individerna som en förutsättning för organisationens 
lärande. I denna studie personifieras de kunskapande individerna av piloter-
na, pilotnätverken och de verksamheter som rör barn inom förvaltningen 
Handikapp och habilitering. På individnivå visar resultaten att det pågår 
lärande och kunskapsprocesser bland piloterna, individuellt och kollektivt i 
de nätverk där piloterna är engagerade. Enligt den konstruktivistiska teorin 
är lärandeprocessen både individuell och kollektiv vilket också är en av ut-
gångspunkterna i pilotutbildningarna. Tanken är dels att individen ska få 
möjlighet att skapa en relation till rättigheterna, dels att skapa möten mellan 
människor med olika erfarenhet och från olika verksamheter för kunskapsut-
veckling. Den enskilda piloten har sin kunskap och erfarenhetsbas och 
kommer under utbildningen i kontakt med nya begrepp inom området bar-
nets rättigheter vilka assimileras och ges möjlighet till ackommodation i en 
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process tillsammans med de andra piloterna. Hur kunskapen utvecklas är 
avhängigt hur intressekonflikter bemöts och om möjlighet till problematise-
ring ges.  

Kunskap grundad i egen erfarenhet 
Under två dagars utbildning om konventionen förväntas piloterna hitta sam-
band mellan konventionen och det egna arbetsområdet för att efter utbild-
ningen kunna sprida budskapet inom den egna verksamheten. Flera av pilo-
terna har mångårig vana vid att arbeta med barn, och för dem har det blivit 
möjligt att ackommodera den nya kunskapen till det praktiska arbetet genom 
fallbeskrivningar, praktiska exempel, dialog och diskussion med piloter från 
andra verksamhetsområden. Piloterna beskriver hur de under utbildningen 
fick en aha-upplevelse som ledde till en förståelse för innehållet och en be-
redskap och lust att gripa sig an uppgiften att sprida budskapet i den egna 
verksamheten. Genom att handskas med artiklarna i relation till egen praxis 
och reflektera över synsätt och perspektiv beskriver piloterna hur både den 
individuella och den gemensamma kunskapen utvecklas. Just erfarenhetens 
betydelse för lärandet, menar Kolb (1984) inkluderar att lära nya begrepp, att 
observera, reflektera och handla i relation till det nya. Enligt Kolb uppfattar 
och förstår människan omgivningen genom sina perceptioner och förutsätts 
även förstå genom att begrepp tolkas, ges en innebörd och transformeras 
genom reflektion och handling. 

Under utbildningen kan piloten iaktta hur andra resonerar om konventionen 
men också föra en dialog om hur arbetet kan gå vidare på den egna arbets-
platsen. Att komma till handling är ett av målen med utbildningen. Piloterna 
förutsätts vilja utforska betydelsen av de nya begreppen och använda dem i 
andra situationer. Genom att gamla erfarenheter reflekteras tillsammans med 
nya erfarenheter konstruerar piloterna nya kunskaper som kan kommunice-
ras och användas i nya kontexter. Flera piloter har uttryckt att det varit vik-
tigt att möta människor från andra verksamheter för att få möjlighet att förstå 
hur andra individer tänker och hur andra verksamheter är uppbyggda och 
fungerar. I denna process finns det även möjlighet för piloterna att pröva och 
kritiskt granska sina egna synsätt i förhållande till de andra piloternas syn-
sätt. Just att kritiskt granska sina egna perspektiv, menar Mezirow (2003), 
ger individen möjlighet att agera utifrån en större insikt, vilket är ett av syf-
tena med pilotutbildningarna. Ett exempel på att kritiskt granska sina egna 
synsätt och värderingar är när piloterna diskuterar hur de ser på vad som är 
bra för barn. Vem är det som talar när vuxna uttalar sig om vad som är bra 
för barn? Är det ett barn som representeras av den vuxne själv som barn, är 
det vad den vuxne tycker är bra för barn eller är det ett barn som blivit till-
frågat och fått uttala sig? Frågan är inte enkel att besvara och kräver ofta 
både reflektion och diskussion.  Även i nätverken kan piloterna möta andras 
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perspektiv och värderingar och genom dessa möten på nytt värdera och kan-
ske ompröva sina egna perspektiv.  

Lärande i system 
De piloter som arbetar i verksamheter som inte möter barn direkt har uttryckt 
en svårighet i att fördjupa diskussionen i verksamheten. De saknar den erfa-
renhet som är grunden för lärandet och kan heller inte använda begreppen 
och omsätta dem till handling i sin verksamhet. Arbetet för dessa piloter har 
ofta stannat vid några enstaka insatser och det är kanske inte realistiskt att tro 
att frågan kan vara optimalt aktiverad när barnen inte finns i verksamheten 
hela tiden. Det motsatta exemplet är där det finns fler piloter i samma verk-
samhet. De beskriver hur just detta att de blivit fler gett dem ett gemensamt 
synsätt som bidragit till en styrka att flytta fram barnets positioner. Dessa 
piloter har först mött piloter i andra verksamheter som gett dem möjlighet att 
i frågasätta sina egna perspektiv. I nästa steg har de utvecklat ett gemensamt 
synsätt tillsammans med piloter i samma verksamhet. Här visar utsagorna att 
piloterna haft möjlighet att få till stånd förändringar som gynnat barnen ge-
nom bättre underbyggd argumentation som grundar sig i kunskap om barn, 
konventionen och det egna yrkesområdet. Detta resonemang skulle kunna 
vidgas genom ett systemteoretiskt resonemang (Bernler och Johnsson, 1985; 
Sinnot, 2003) som i korthet menar att förändringar i ett system påverkar 
angränsande system samt att i system som samverkar med andra system kan 
nyorientering ske. Ett större system kan bestå av flera delsystem/subsystem 
(Bernler och Johnsson, 1985). Genom det subsystem som piloterna utgör i 
sin egen förvaltning/verksamhet påverkar de sina olika delsystem         
(verksamheter) så att de, på något sätt, måste förhålla sig till förändringen. 
Det sätt, på vilket delsystemet väljer att förhålla sig till förändringen kom-
mer i sin tur att påverka hela systemet (landstinget) på något sätt. Några pilo-
ter beskriver just sådana förändringar som skett i deras verksamhet som kan 
tolkas som positiva för barnet, men som ännu inte fått återverkningar inom 
hela systemet.  

Där lärande är en bristvara 
De intervjuade förvaltningscheferna visade sig väl känna till ansvaret att ge 
frågan utrymme i sin organisation. Av deras utsagor framgår att det inte på-
går några kunskapsprocesser på denna nivå och några av dem känner inte till 
att det finns ett beslut och vad det innehåller. Inte heller bland verksamhets-
cheferna har studien kunnat påvisa några pågående kunskapsprocesser som 
rör konventionen och/eller dess implementering. Detta är egentligen inte 
förvånande eftersom deras utsagor till stor del handlar om att få dagen som 
är att gå ihop genom en rad hårda prioriteringar. Förhållandet stämmer väl 
överens med Lipskys (1980) beskrivning av närbyråkrater, som har många 
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arbetsuppgifter, svårt att prioritera men en stor makt att göra som de vill. 
Dessa chefsnivåer har inte fått utbildning om konventionen och kan varken 
se kopplingen till verksamheten eller implementeringen. Verksamhetsche-
ferna spelar en stor roll eftersom det är de som gör prioriteringarna av vad 
som ska finnas med både i verksamhetskontrakten och i den praktiska verk-
ligheten. 

Att piloterna är den grupp som i störst omfattning skattar kunskapen i den 
egna verksamheten som låg, är logiskt eftersom de genomgått pilotutbild-
ningen och genom sina nätverk ingår i en kunskapsprocess. Genom pilotut-
bildningarna har de själva och tillsammans med andra skapat en kunskaps-
grund som ger dem förutsättningar att se vilka som inte utvecklat kunskap 
om rättigheterna så att det blir synligt i verksamheterna. Konventionsarbetet 
är ett exempel på ett top-down initiativ som fått konsekvenser längst ner i 
den byråkratiska organisationen så att det genererat ett bottom-up arbete. 
Mitt i organisationen finns den svaga länken, verksamhetscheferna, som 
oavbrutet återkommer till frågans vikt men inte kan prioritera den för det är 
så många andra frågor som tränger sig på. Detta uppmärksammas av en in-
formant i referensgruppen som pekar på faran med att låta sig styras av käns-
lorna i för hög grad. Så fort det blir för långa vårdköer eller annat av mer 
akut karaktär kommer frågor som inte har status att prioriteras ner eftersom 
de inte har egen styrfart.  

Fördjupad kunskapsutveckling 
Informanter på samtliga nivåer har synpunkter på funktionen som strateg. 
Strategens arbete lyfts fram som centralt för både implementering och kun-
skapsutveckling. Det är från strategen informanterna beskriver att de hämtar 
näring till sitt eget konventionsarbete. I de förvaltningar där det finns fler än 
en pilot efterlyses en ny arbetsform för strategen. Det finns en önskan att få 
stöd utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, en form av handled-
ning, där strategen tillsammans med arbetsgruppen fördjupar kunskapen om 
begrepp och metoder som relaterar till konventionen. I ett sådant fall går 
utvecklingen från att människor från landstingets alla verksamheter möts till 
att människor med samma uppdrag eller inom samma verksamhet möts och 
processar fram ett gemensamt handlande. I det samstämda arbetet där ar-
betsgruppen uppnått minsta gemensamma nämnare för hur verksamheten ska 
handla i olika situationer där barnet är i fokus, finns större förutsättningar för 
att konventionen tillämpas. Här skulle den handledare som informanterna 
önskar sig vara till stöd för piloterna. Förutom kunskap om konventionen bör 
handledaren ha kunskap och erfarenhet av handledning. Kunskap om den 
fråga gruppen ska behandla och erfarenhet av handledning är också, det både 
Bernler och Johnsson (1985) och Johnson (2003) påpekar viktiga förutsätt-
ningar för en bra handledare. Bernler och Johnsson (a.a.) kallar gruppens 
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utgångspunkt för ”den gemensamma basen”, som i detta fall blir konventio-
nen och dess implikationer. Även några av förvaltningscheferna uttrycker att 
det skulle vara bra med någon typ av handledare eller fascilitator. Detta ar-
betssätt kräver ett nytt förhållningssätt från strategen. 

Systematik och metodik 
Av de två förvaltningar som beskrevs i kapitel 10 är det en som finns kvar 
idag, Handikapp och habilitering. Det är den enda förvaltningen som kan 
beskriva hur de tänker kring barnets rättigheter, vad de beslutat om i förhål-
lande till detta och hur de arbetar för att förverkliga rättigheterna i verksam-
heterna. Förvaltningschefen tolkar arbetet som ett resultat av de kunskaps-
processer verksamheterna genomgått tack vare piloterna. Av de riktlinjer 
som framtagits för barnrådet (se kapitel 8) inom barnhabiliteringen framgår 
också att förvaltningschefen är tydlig i sina direktiv rörande personal, mål 
och innehåll för verksamheten. Genom att det politiska beslutet inte är preci-
serat ges varje förvaltning möjlighet att utforma arbetet som det bäst passar 
den egna verksamheten. Sannerstedt (2001) framhåller just vikten av att inte 
underskatta personalens kompetens i förhållande till nya beslut som ska 
genomföras och han påpekar även att tiden måste få ha sin gång för att arbe-
tet ska få effekter i verksamheten.  

Vilka är då förutsättningarna i en förvaltning som påbörjat vägen mot rättig-
heternas genomförande. Av den beskrivning chefen för Handikapp och   
habilitering gör, framgår att hon på ett tidigt stadium fick information om att 
beslutet fanns och vad det innebar. Genom att hon tidigare kommit i kontakt 
med konventionen var frågan som sådan inte ny och även om hon inte kände 
till några detaljer förstod hon sitt ansvar som chef. Förvaltningschefen pekar 
på några viktiga punkter och säger att det är centralt att den politiska nivån 
sätter ner fötterna för att tydliggöra vad de vill med beslutet. Dessutom mås-
te det finnas tid för lärande dialog och process när frågor med inslag av etis-
ka avvägningar ska diskuteras och beslutas. Strategen nämns som en viktig 
resurs för landstingets arbete och även nätverken, menar förvaltningschefen, 
är viktiga för kunskapsbildning och spridning av information. I dag har den 
här förvaltningen cirka tio piloter på cirka fyra hundra anställda. Genom att 
koncentrera sig på att hitta de artiklar som berör just den egna förvaltningen 
verkar arbetet fått relevans för människorna i organisationen på ett sådant 
sätt att de kunnat ta steget förbi det synliga barnet och även se barn till de 
vuxna som har en funktionsnedsättning. Det verkar även vara så att tiden har 
sin gång, ju mer rättigheterna diskuteras i verksamheterna desto fler steg tas 
mot implementering vilket ger en förändring av barnets villkor. Ett exempel 
på detta är inrättandet av ett barn- och ungdomsråd (se kapitel 8). Genom det 
resonemang om perspektivförändring Wilhelmson (1998) för skulle det ock-
så vara möjligt att förklara hur förvaltningen Handikapp och habilitering 
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förändrat sina perspektiv genom de kunskapsprocesser förvaltningen ge-
nomgått. Genom de piloter som genomgått utbildningen är det rimligt att 
anta att förvaltningen genomgått en fas av perspektivskifte, där piloterna och 
andra professionella gemensamt diskuterat konventionen och dess betydelse 
för verksamheten utifrån sina egna perspektiv. Även om inte alla befunnit 
sig vid samma punkt när diskussionen startade tar gruppen ett gemensamt 
språng till något nytt. Genom att förvaltningen hittat ett nytt sätt att förhålla 
sig till barnen i verksamheten och även de barn som inte direkt är deras 
”kunder” har ett perspektivöverskridande skett och nya lösningar på gamla 
frågor är möjliga. Inom verksamheten fortgår arbetet genom att de profes-
sionella gemensamt breddar sina perspektiv, vilket kan innebära ”en utveck-
ling inom detta perspektiv som även kan inbegripa en öppnare attityd till att 
ifrågasätta sig själv och sin roll” (Wilhelmson, 1998, sid. 199). 

Implementeringens väsen  
Implementeringens väsen, säger Hill och Hupe (2002), innefattar lärande, 
adaption och utforskande, viktiga ingredienser och förutsättningar för att 
implementering ska lyckas. Resultaten i den här studien pekar mot att den 
implementerande organisationen inte bara bör tillägna sig kunskaper om 
implementeringen utan även om den fråga som ska implementeras, annars 
finns det risk att beslutet marginaliseras. I Landstinget Sörmland fanns, vid 
tiden för intervjuerna, chefer på hög nivå som inte kände till beslutet och än 
mindre hade någon kunskap om konventionen, som de förväntas vara med 
och implementera. Vedung (1998) har poängterat vikten av att organisatio-
nen förstår beslutet för att det ska kunna genomföras optimalt. Förstå, inne-
bär både att ”känna till och begripa innebörden av” (a.a. sid. 180). Detta är 
inte fallet i Landstinget Sörmland och bidrar till att förklara varför konven-
tionsarbetet inte är synligt i hela organisationen. 

Under intervjuerna har några av förvaltningscheferna tydligt uttalat att det 
inte finns något pågående arbete i förvaltningen som är relaterat till konven-
tionen. I några av dessa förvaltningar har det heller inte funnits några piloter 
eftersom cheferna, av olika skäl, inte funnit det nödvändigt. I andra förvalt-
ningar finns piloter men det pågår, trots det, ingen aktivitet rörande konven-
tionen. I flera av dessa fall har verksamhetscheferna beskrivit hårda priorite-
ringar för det dagliga arbetet. De olika chefsnivåerna är alltså centrala för att 
ge frågan utrymme i arbetet. Förvaltningschefen har makt att bestämma att 
konventionsfrågorna inte ska komma på agendan överhuvudtaget. Detta 
fenomen har jag valt att benämna det passiva motståndets princip. Verksam-
hetscheferna kan motsätta sig ett arbete som står på agendan men som måste 
prioriteras bort för frågor av mer akut karaktär, vilket jag valt att benämna 
det aktiva motståndets princip. Även Lipsky (1980) framhåller hur närbyrå-
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kraterna utvecklar strategier och rutiner för att handskas med arbetsrelatera-
de frågor. Genom möjligheten att fatta beslut på en lägre nivå bedriver när-
byråkraterna sin egen politik genom att helt enkelt inte bry sig om att fullföl-
ja beslut som kommer uppifrån. 

Ett exempel på hur organisationen kan säkra att konventionen inte margina-
liseras är, som flera informanter också pekar på, att skrivningar om konven-
tionen finns med i verksamhetskontrakten. Vissa verksamhetschefer har 
också uttryckt att när frågan finns med i verksamhetskontrakten måste något 
utföras i förhållande till kontraktet. Detta ”något” ska även kunna redovisas. 
Synen på detta skiljer sig åt mellan nivåerna i organisationen och samman-
fattningsvis har jag tolkat det som att piloterna önskar se konventionen i 
verksamhetskontrakten för att förändringar ska komma till stånd. Verksam-
hetscheferna värjer sig från att konventionen ska finnas med i kontrakten 
eftersom det innebär merarbete och förvaltningscheferna (ett flertal), som är 
medvetna om sitt ansvar, bortser ifrån detta så länge ingen redovisning efter-
frågas.  

De fyra hållningarna 
Som tidigare nämnts synliggjordes, vid genomläsning av intervjuutskrifter-
na, hur människorna i organisationen intog olika hållningar till konventions-
arbetet. I syfte att vidga diskussionen om hållningarna kommer jag nedan att 
belysa dem med hjälp av några teoretiska begrepp. De begrepp som är aktu-
ella är episteme, techne och fronesis (Gustavsson, 2000), ursprungligen gre-
kiska kunskapsbegrepp men här tolkade av Gustavsson, lärandebegreppen 
assimilation och ackommodation (Piaget, 1988) samt de begrepp som relate-
rar till perspektivförändringar perspektivbreddning, perspektivskifte och 
perspektivöverskridande (Wilhelmson, 1998). Begreppen presenterades i 
kapitel 3. Avsnittet börjar med en diskussion om de fyra hållningarna var för 
sig och i förhållande till episteme, techne och fronesis. Efter det följer ett 
reflekterande resonemang om hållningarna så som jag tolkar deras relation 
till de övriga begreppen. 

Meningserbjudande 
Den största gruppen, om femton personer, såg direkt konventionen som en 
möjlighet att förändra barnets villkor. Detta tolkade jag som att informanter-
na uppfattade konventionen som ett meningserbjudande. Nio av dessa in-
formanter uppgav att det var det stora intresset och engagemanget för barn 
som låg bakom att de antog erbjudandet. Dessa informanter befinner sig på 
olika nivåer i organisationen och kan sägas vara viktiga för möjligheten att 
driva på konventionsarbetet i landstinget. För dessa personer var det aldrig 
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svårt att förstå innebörden, koppla rättigheterna till det egna området och gå 
till handling. Beroende på var individerna befann sig i organisationen upp-
dagades olika möjligheter att påbörja ett förändringsarbete. Konventionen 
gav dem fullmakt att agera utifrån sin position. Bland dessa informanter 
finns kompetens om såväl barn som om konventionen, politisk vilja, ideologi 
och yrkeskunskap och det är känslan och engagemanget för barnen som är 
utgångspunkten. Inom den här gruppen finns den typ av kunskap som     
Gustavsson (2000, sid. 166) kallar fronesis, ”en dygd som kan belysas i väx-
elverkan mellan karaktär och handling”. Fronesis är inget som går att lära sig 
i skolan, det är människan själv som spelar roll för resultatet. Genom sin 
utbildning har dessa individer tillägnat sig episteme, teoretisk-vetenskaplig 
kunskap (a.a.), och genom att praktiskt pröva sina kunskaper och tillägna sig 
techne, praktisk-produktiv kunskap (a.a.), har det uppstått möjligheter att 
utveckla ett gynnsamt klimat för att tillämpa barnets rättigheter i organisa-
tionen. Barn som möter människor med den här hållningen har störst förut-
sättningar att få sina rättigheter tillgodosedda i Landstinget Sörmland. Kon-
ventionsarbetet i Landstinget Sörmland initierades av en av dessa personer. 

– Det här gör vi redan 
En intressant upptäckt är att några av de förvaltningar som har en verksam-
het som till stor del riktar sig mot barn sätter likhetstecken mellan att arbeta 
med och för barn och att tillämpa rättigheterna (två förvaltningschefer,       
en pilot, två i referensgruppen). Det informanterna uttrycker är att ”det här 
gör vi redan”, ett fenomen jag vill benämna professionell kullerbytta. Det 
finns tyvärr inga sådana likhetstecken, vilket också Riksrevisionen konstate-
rat (2004). Fenomenet är intressant därför att det borde finnas ett särskilt 
intresse för konventionen just i verksamheter som vänder sig till barn. Här 
finns ofta hög kompetens om det egna yrkesområdet och viss kompetens om 
barn men eftersom de flesta tror att de tillämpar rättigheterna per automatik 
behövs ingen mer kunskap om rättigheterna och därför behövs ingen kun-
skapsutveckling och dialog om konventionen. Ett sådant förhållningssätt till 
konventionen gör även att verksamheten kan hålla den nya ”gamla” frågan 
ifrån sig och slippa ta in nya synsätt och arbetsuppgifter. Dessa förvaltningar 
ger, för övrigt, inte uttryck för att ha ett arbete grundat i konventionen, de 
har inte fler piloter än andra verksamheter och det går heller inte att påvisa 
att det pågår några kunskapsprocesser om konventionens tillämpning i för-
valtningarna. Här vill jag föra tankarna tillbaka till Lipskys (1980) resone-
mang om närbyråkraternas behov av att upprätthålla sin professionalism och 
därigenom behålla status för sin utbildning. Närbyråkraterna har på detta sätt 
satt sin egen agenda (Lipsky, 1980). Det centrala i den här gruppen är verk-
samheten och det professionella. I den här gruppen finns episteme (se ovan) 
och en hög grad av techne, men det saknas sådan kunskap om barn och om 
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konventionen som gör det möjligt för barnen att få sina rättigheter tillgodo-
sedda om de inte ligger inom ramen för svensk lagstiftning.  

– Det finns inget behov av den här frågan 
En grupp intar hållningen att ”det finns inget behov av den här frågan”. I den 
här gruppen finns fyra förvaltningschefer och två verksamhetschefer. Hu-
vudargumentet är inte att det saknas barn i verksamheten utan att arbetet inte 
efterfrågas högre upp i organisationen. I den byråkratiska organisationens 
trögrörlighet förefaller det finnas en outtalad devis: det som inte efterfrågas 
blir inte gjort. I denna studie är det några informanter som uttalat just detta. 
Även om det saknas kunskap om såväl barn som om konventionen är det lätt 
att inhämta sådan, den dagen arbetet efterfrågas, det vill säga, ska redovisas. 
För den här gruppen är det byråkratin som är central, de vet hur det går till 
att implementera men saknar kunskap om konventionen och om barn och ser 
inte något behov av detta. I den här gruppen finns också episteme och tech-
ne, det är människor med hög utbildning, men inte om barn, och med en 
stark känsla för att utföra arbetet i enlighet med den traditionella byråkratis-
ka modellen. Här är implementering av konventionen omöjlig så länge inci-
tament saknas. Den dag arbetet efterfrågas högre upp i byråkratin kommer 
de här informanterna att söka kunskap och sätta sig in i konventionen och 
dess tillämpning. Det ingår i den byråkratiska ordningen.  

– Det här har ingen bäring på oss 
Den sista hållningen speglas av några informanter, tre förvaltningschefer och 
två verksamhetschefer, som säger att ”det här har ingen bäring på oss”. Inom 
verksamheten finns inga barn, de anställda har ingen yrkesrelaterad koppling 
till barn varför motiven att föra en dialog om detta är obefintlig. De här in-
formanterna utför sina arbetsuppgifter och från deras position är frågan 
ovidkommande. De informanter som intar den här hållningen saknar såväl 
kunskap om barn som kunskap om rättigheterna varför starka incitament 
krävs för att någon ska engagera sig i frågan. Här förefaller det viktiga vara 
det egna reviret. Bland de informanter som befolkar den här gruppen finns 
även de som beskriver att de i ett initialt skede har gjort vissa aktiviteter i 
konventionens anda, men eftersom det inte direkt finns några barn i verk-
samheten är det svårt att se hur arbetet skulle kunna fortskrida. Även i den 
här gruppen finns episteme och techne, men inte för att sätta barnen på dag-
ordningen och det finns heller inga barn i verksamheten som kan påminna 
om att de existerar. Möjligheten till implementering ser jag som minst i den 
här gruppen. Här bevakas revir och det finns inte plats för barn och ovid-
kommande sidofrågor.  
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Hur har informanterna assimilerat och ackommoderat 
konventionen? 
Nedan följer en modell som åskådliggör de fyra hållningarna. Med hjälp av 
bilden är det möjligt att fundera över hållningarnas relation till varandra och 
hur möten mellan representanter från de olika hållningarna skulle kunna se 
ut. Jag har också funnit det intressant att försöka analysera hur individerna 
inom de olika hållningarna har assimilerat och ackommoderat konventionen. 
 

Meningserbjudande

Det här gör vi redan

Det här har ingen
bäring på oss

Det fi nns inget behov
av den här fråganKonventionen

 
Fig. 11.1. Figuren åskådliggör informanternas fyra hållningar till konventionen så 
som de presenterades i kapitel 10. 

Är det möjligt att upptäcka och förstå på vilket sätt individerna i de olika 
hållningarna assimilerat och ackommoderat konventionen? I Piagets kun-
skapsteori (se kapitel 3), som är en av utgångspunkterna för den här studien, 
spelar assimilation och ackommodation en avgörande roll för lärandet och 
kunskapsutvecklingen. I mötet med det nya (konventionen) måste individen 
inpassa detta i befintliga strukturer (assimilation) och för att anpassning till 
omgivningen ska vara möjligt sker ackommodation. I de fyra hållningarna 
som diskuterats ovan har informanterna assimilerat och ackommoderat kon-
ventionen på olika sätt. De informanter som uttrycker att konventionen är 
något självklart, ett meningserbjudande, har assimilerat konventionen som 
den möjlighet som gav dem mandat att vidta åtgärder för barn och ackom-
moderat genom att handla i enlighet med dess principer. De informanter som 
menar att de ”redan gör det här” har assimilerat konventionen som ”barn” 
och därför ackommoderat ”ingen åtgärd” eftersom de menar att de redan gör 
det konventionen påbjuder. Informanterna som uttrycker att ”det här behövs 
inte” eftersom det inte är synliggjort i den byråkratiska ordningen, har assi-
milerat konventionen in i den byråkratiska ordningen och kommer att vidta 
åtgärder (ackommodera) den dagen arbetet efterfrågas, vilket jag menar är 
ett stand-by läge. De informanter, slutligen, som uttrycker att konventionen 
saknar ”bäring för oss” har assimilerat konventionen in i hierarkin och 
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kommer inte att vidta några åtgärder (ackommodera) eftersom det inte finns 
barn i verksamheten och de inte känner sig berörda av konventionen. 

Perspektivförändring 
Hur är det möjligt att se relationen mellan hållningarna och en förändring i 
perspektiv? I den grupp som har assimilerat konventionen som ett menings-
erbjudande har den integrerats genom att individen har breddat sitt eget per-
spektiv, kunskapen om konventionen har tillförts den kunskap om eller käns-
la för barn som redan fanns. För de övriga grupperna är det en förutsättning 
för lärande och implementering att det sker någon form av förändring i per-
spektiv. Den informantgrupp som menar att ”det här gör vi redan” möter 
barn på ett självklart sätt i sin profession. Eftersom de ser konventionen som 
så självklar att de inte behöver förändra något är det centralt med ett skiftan-
de mellan perspektiv. Att jämföra och samtala om olika perspektiv där barn 
kan ingå, Wilhelmson (1998, sid. 199) kallar detta ”undersökande samtals-
form”, kan bidra till att individen förflyttar sig från en position till en annan. 
De informanter som menar att ”den här frågan inte behövs” väntar på inci-
tament som impuls till lärande och implementering. De behöver, som den 
förra gruppen, skifta mellan perspektiv, sitt eget byråkratiska och konventio-
nen, för att kunskapsprocesser och implementering ska bli möjliga. Den 
grupp, slutligen, som menar att frågan ”inte har någon bäring” för deras 
verksamhet behöver överskrida sitt perspektiv för att implementering ska 
vara möjlig. Att överskrida sitt perspektiv, menar Wilhelmson (a.a.) är möj-
ligt genom att integrera olika synsätt och gå till något nytt. Genom att indi-
vider förstår varandra genom varandras perspektiv ökar möjligheterna att 
”hitta konstruktiva sätt att hantera … gemensamma komplexa problem” (a.a. 
sid. 203), som konventionen kan uppfattas som. 

Ovan har beskrivits villkor för och processer som gjort det möjligt för kon-
ventionen att få en plats i Landstinget Sörmland. Nedan följer en sammanfat-
tande diskussion om den sista dimensionen, den etiska, som belyser hur kon-
ventionsarbetet påverkar arbetet med och för barn. 

Den etiska dimensionen 
Studiens tredje fråga på regional nivå rör hur kunskap om konventionen 
förändrar arbetssätt och beslutsfattande i frågor som rör barn. Kommer resul-
taten att kunna säga något om detta? I kapitel 5 konstaterades att barn inte 
har några politiska rättigheter och få medborgerliga rättigheter. Svenska 
myndigheter har genom nationell lagstiftning och ratificering av konventio-
nen om barnets rättigheter antagit utmaningen att förverkliga barnets såväl 
medborgerliga och politiska rättigheter som sociala, ekonomiska och kultu-
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rella rättigheter. Genom konventionen har barn getts rättigheter som de, till 
viss del inte kan utöva, dels på grund av sin ålder, dels för att vuxna har de-
finierat barn som en grupp som behöver särkilt skydd. Trots att barnets rätts-
liga position successivt har stärkts finns det anledning att fråga sig om det 
finns begränsningar i samhället som påverkar barnets möjligheter att utöva 
sina medborgerliga rättigheter. 

Barnet som medborgare 
Barnets resa mot ett fullvärdigt medborgarskap börjar i familjen säger FN-
kommittén: ”The civil rights of the child begin within the family” (Hodgkin 
och Newell, 2002, sid. 187) och syftar på familjens centrala roll för skapan-
det av medvetenhet och respekt för mänskliga värden. För att utveckla sin 
medborgarroll behöver barn träna praktisk demokrati tillsammans med vux-
na, säger Hart (1992). Konventionen stadgar också att föräldrarna ska sätta 
barnets bästa främst (art. 18). 

Att leva tillsammans i en demokrati kräver samlevnadsregler för medborgar-
na och förutom nationell lagstiftning, folkrätt, mellan- och överstatliga över-
enskommelser finns skyldigheter och moraliska regler för medborgaren att ta 
hänsyn till. En demokratisk värdegrund bygger på dialog och samtal, säger 
Franck (2005), och han trycker på vikten av att samhällets företrädare ut-
vecklar metoder för att diskutera värdegrunden. När medborgaren är ett barn 
under 18 år blir frågor om skyldigheter och moraliska regler mer komplicra-
de och beroende på i vilken kontext barnet befinner sig i, hänvisas till aspek-
ter som ålder och mognad, evolving capacities, behov och rätt till skydd. 
Dessa begrepp ingår i konventionen men synliggörs specifikt när frågan om 
begränsningar av barnets rätt att utöva sina rättigheter aktualiseras          
(Hodgkin och Holmberg, 2000). Vilka skillnader är det möjligt att urskilja 
vid implementering av de olika rättighetstyperna? 

Konventionen ger alla barn rätt att säga sin mening i frågor som rör dem, få 
åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad (art. 12). 
Artikel 12 är, som framgått tidigare (Stern, 2004), en av de svåraste och mest 
provocerande artiklarna att genomföra. Varför ska barn ha rätt att säga sin 
mening? I vilka frågor och i vilka sammanhang? FN-kommittén har konsta-
terat att rätten inkluderar alla områden och därmed alla sammanhang. Dess-
utom har kommittén efterfrågat ett forum dit barn kan vända sig med klago-
mål i olika frågor. Detta forum är en omöjlighet som lagstiftningen i Sverige 
ser ut idag, om det inte ska vara verkningslöst. Frågor som rör barn ”ägs” av 
någon och ytterst ansvarig för barnet är vårdnadshavaren. Om ett barn har 
synpunkter på hur en fråga har skötts av till exempel socialtjänsten i en 
kommun, vart ska det barnet vända sig för att det ska komma en förändring 
till stånd? Länsstyrelserna är den myndighet som utövar tillsyn rörande frå-



 
 

249

gor inom individ- och familjeomsorgen, men vilka barn vänder sig till dem? 
Skolverket utövar tillsyn över förskolor och skolor och där inrättades 2006 
ett barn- och elevombud som i huvudsak arbetar med mobbningsfrågor, 
kränkande behandling och diskrimineringsfrågor. Hur tillgodoses barnets 
rättigheter i de fall barnet inte känner sig kränkt men har synpunkter som rör 
andra frågor?  

Den instans som har tillsyn över hälso- och sjukvården är socialstyrelsen och 
inom landstingen finns patientnämnder som ska bevaka klagomål från pati-
enter. När den här studien genomfördes hade inga barn vänt sig till          
Patientnämnden i Landstinget Sörmland berättar informanten från Patient-
nämnden. I dessa frågor är det vårdnadshavarna som för barnets talan, vad 
händer när barnets och vårdnadshavarnas intressen går isär? Vem vänder sig 
barnet till då? Precis som Börnerådet DK, Umbodsmadur Barna IS,         
Barneombudet N och Barnombudsmannen (1999) har konstaterat, visar den 
här studien att barnets politiska och medborgerliga status är starkt beskuren 
och jag vill påstå att barnet fortfarande har starkt begränsade möjligheter att 
vara aktör. Det rör sig om maktstrukturer när barn ska komma till tals, den 
kulturella kontexten tycks spela en mindre roll (Stern, 2006) än många tidi-
gare tyckt sig se (Ennew och Milne, 1989; Boyden, 1997).  

En av konventionens intentioner är att ”barndomen har ett värde i sig” (BO, 
2001 a, sid. 15). Trots detta har många satsningar som görs på barn karaktä-
ren av att bidra till att de blir goda medborgare som vuxna. De kan inte föra 
sin egen talan i politiska sammanhang eftersom de, som Åldersgränsutred-
ningen (SOU 1996:111) konstaterade, betraktas som politiskt omogna. Trots 
att det lilla barnet kan bli svensk medborgare redan vid födelsen              
(SFS 2001:82 §1) och att medborgarskapet är ett rättsligt bindande förhål-
lande mellan staten och individen är det alltså inte möjligt för barnet att ut-
öva sina medborgerliga rättigheter. Engwall (SOU 1998:97, sid. 10), tolkar 
detta som att barn har ett ”vilande medborgarskap”. Mot bakgrund av kon-
ventionen vore det även möjligt, menar jag, att tolka förhållandet som att 
samhället och vårdnadshavarna tillsammans förvaltar medborgarskapet till 
dess att barnet uppnått myndig ålder. Till skillnad från konventionen rör inte 
medborgarskapsfrågor barnets mognad och fortlöpande utveckling utan det 
är åldern som avgör.  

Evolving capacities 
Ett begrepp som kan kopplas till barnet och dess medborgerliga rättigheter är 
evolving capacities (se till exempel Hodgkin och Holmberg, 2000; artikel 5 i 
konventionen; Hodgkin och Newell, 2002; Landsdown, 2005). I artikel 5 
slås fast att föräldrarnas ansvar, rättigheter och skyldigheter inte är obegrän-
sade (Hodgkin och Newell, 2002) utan ska vara förenliga med just begreppet 
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evolving capacities of the child. Begreppet har översatts till svenska med den 
fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga. Hur kan/bör begreppet tolkas i 
förhållande till föräldrarnas ansvar att utöva föräldraskapet och samhällets 
övergripande ansvar att skydda barnet? I barnrättssammanhang spelar be-
greppet en stor roll, menar Landsdown (2005), eftersom det indikerar att i 
takt med att barnets kompetenser ökar, minskar behovet av vuxnas ledning 
och barnet kan ta större ansvar för frågor som rör dess liv. Det är alltså vik-
tigt för ett barns utveckling och vid utövandet av rättigheterna att det finns 
medvetna och kloka vuxna i barnets omgivning som förstår när barnet har 
mognad för att ta ansvar i en viss fråga. I den här studien beskriver också 
några av informanterna hur de tillsammans med föräldrarna öppet diskuterar 
vad som är barnets bästa inför ett beslut som rör en behandling inom sjuk-
vården.  

Hodgkin och Holmberg (2000) för ett resonemang om att barn erkänns vissa 
rättigheter när de blir myndiga, oavsett om de innehar mognad för detta eller 
inte. Från 18 år kan barnet hävda sin autonomi och hur barnet hanterar frihe-
ten är beroende av barnets tidigare erfarenheter och hur väl vuxna förstått 
var i utvecklingen det befunnit sig i olika situationer. Det myndiga barnet får 
konsumera alkohol på lokal, ta lån, handla på avbetalning och förväntas kla-
ra ansvaret. Finns det en risk att vi ställer orimliga krav på barn när vi vet att 
de inte kan ha tillräcklig överblick och tillgång till information för att kunna 
göra optimala val, något som av bland andra BO (2001 a) anses vara en för-
utsättning när barn ska vara delaktiga? Hur skapar vi en balans mellan bar-
nets kapacitet, föräldrarätten och statens ansvar?  

Enligt SFS 1982:763 §2 p.3, HSL, ska sjukvården bygga på respekt för pati-
entens självbestämmande och integritet. I lagen finns ingen åldersspecifika-
tion, den gäller alla, men Bischofberger, Dahlqvist och Elinder (1991) pekar 
på förhållandet mellan autonomi och integritet och menar att integriteten för 
en individ alltid är densamma men att autonomin varierar, något som särskilt 
berör barn. Författarna menar att det är av särskild vikt att vuxna kan        
”vikariera den bristande eller obefintliga autonomin” hos det lilla barnet (a.a. 
sid. 43). För de äldre barnen ”som befinner sig på den rättsliga tröskeln till 
full autonomi” (a.a. sid. 43) måste vuxna fundera över i vilken utsträckning 
barnet ska få utöva sin autonomi och hur mycket stöd de kan behöva. Inom 
många samhällsområden förväntas yrkesverksamma vuxna, utan barnkompe-
tens, göra liknande bedömningar av barns mognad i förhållande till ålder, 
familjesituation och behov av skydd (Nilsson, 2007).  

Det kompetenta barnets möte med Landstinget Sörmland 
Som diskuterades i kapitel 4 har staten under 1900-talet, genom uppbyggna-
den av olika välfärdsinstitutioner för barn, stärkt sitt förhållande till medbor-
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garen barnet. Barnet ska ta ansvar för sina egna val, sitt eget lärande och sin 
delaktighet. Hur går det till i realiteten när minderåriga blir delaktiga på eget 
initiativ? Vad är det barn ska ta ansvar för? Hur kompetenta kan barn vara 
att fatta informerade beslut. Vem är det som avgör när barn är tillräckligt 
informerade för att kunna fatta informerade beslut?  
 
Den genomgående synen på barnet i Landstinget Sörmland följer synen att 
barn är föremål för olika åtgärder och beslut, en objektssyn. I ett fåtal fall har 
barnet fått komma till tals genom att till exempel lämna sina åsikter i enkät-
form eller på annat sätt. Initiativen är intressanta och kan på sikt, om de upp-
repas, ge information om hur barn ser på sin roll som patient. Som tidigare 
nämnts är det endast i en av de i studien ingående förvaltningarna som det 
pågår ett mer systematiskt arbete med att införliva konventionen och där 
finns även en förhoppning om att arbetet med det nystartade barn- och ung-
domsrådet ska fortskrida och utvecklas. 

De flesta informanterna i den här studien beskriver barnet som skört och i 
behov av hjälp och stöd men det finns även röster som lyfter barnets rätt att 
säga sin mening trots att det inte finns några reella möjligheter till det på ett 
systematiserat sätt. En av informanterna i referensgruppen påpekar också att 
information sällan hämtas från barnen själva, det är forskningen, föräldrarna 
och den egna yrkeserfarenheten som tillfrågas. Detta ligger nära innehållet i 
den barnkonsekvensanalys som FN-kommittén (Hodgkin och Newell, 2002) 
och BO (2001 a) förespråkar, förutom att barnet inte tillfrågas. 

Ett exempel på en förändrad syn på barnet är den utveckling som skett i för-
valtningen Handikapp och habilitering som, av ledningen, direkt kopplas till 
kunskapsprocesserna om konventionen. Även om det inte går att dra några 
långtgående slutsatser av detta vill jag påstå att kunskapen om konventionen 
och implementeringen som skett till följd av detta har bidragit till att flytta 
fram barnets medborgerliga positioner i Landstinget Sörmland. Tilldelningen 
av hjälpmedel sker likvärdigt över länet, verksamheterna har uppmärksam-
mat att deras arbete rör även barn till funktionshindrade vuxna och under 
hösten 2006 påbörjades arbetet med att ta fram ett barn- och ungdomsråd där 
barnen företräder sig själva och inte sitt handikapp. Rådet är ett sätt att arbe-
ta med de medborgerliga och politiska rättigheterna.  

Av de förvaltningar som ingår i studien är Handikapp och habilitering den 
enda förvaltning där det går att påvisa att det sker kunskapsprocesser som 
utgår från konventionen och som i sin tur påverkar beslut och handling. 
Bland piloterna är det ett fåtal som beskriver att kunskap om konventionen 
på ett genomgripande sätt påverkar beslut och metod. Kunskap i sig förefal-
ler inte räcka, piloterna beskriver att det är först när de blir fler i antal som 
arbetssätt och beslut påverkas. Däremot finns det exempel på enskilda in-
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formanter som beskriver att de på grund av lång yrkeserfarenhet har förstått 
att barn ofta kan både svara för sig själva, ta emot information, förstå följden 
av ett ingrepp och fatta beslut om sig själva. Den långa yrkeserfarenheten har 
även påverkat synen på barnet i vården och bemötandet (se kapitel 10). 
Samtliga exempel speglar personal som kan fatta välgrundade beslut för 
barnets bästa som har sin utgångspunkt i forskning, yrkeskompetens, lång 
yrkeserfarenhet och vana av att möta barn i sjukvården. Beskrivningarna 
visar just konventionens inneboende dilemma och konflikt mellan det själv-
ständiga och det beroende barnet. För den som saknar yrkeskompetens 
och/eller lång yrkeserfarenhet samt vana att möta barn men ändå måste fatta 
beslut som rör barn, ökar möjligheten att fatta beslut i enlighet med barnets 
bästa om personen fått möjlighet att utveckla kunskaper om konventionen 
och dess implikationer. Jag vill påstå att resultaten pekar mot att kunskap om 
konventionen påverkar besluts- och arbetsprocesser i organisationen. Här vill 
jag koppla tillbaka till de fyra hållningarna som diskuterades tidigare. Vad 
kan barnets möte med personer som representerar de olika hållningarna få 
för konsekvenser?  

Genom den etiska dimensionen ”barnet som medborgare” har studiens syfte 
belysts. Resultaten indikerar att barnet får litet utrymme i samhället med 
utgångspunkt i konventionen, förutom när de ska skyddas, värnas eller om-
händertas. Landstinget Sörmland har en strategi för att genomföra konven-
tionen i sina verksamheter och det finns, genom pilotutbildningarna, ett sys-
tematiskt arbete som har synliggjorts i den här studien. Mycket av det arbete 
som görs sker ännu ad hoc, eftersom det saknas en långsiktig strategi för att 
genomföra det ”systematiska barnperspektivet”, som är målet med lands-
tingets implementering.  

Avslutande diskussion 
Avsikten med att belysa den etiska dimensionen var att problematisera den 
komplexa och komplicerade roll barnet har som medborgare. Såväl bak-
grundsmaterial som informanternas utsagor indikerar att det är störst chans 
att barnet får sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosed-
da eftersom de ryms inom vårt generella välfärdsystem. När barnet vill utöva 
sina medborgerliga och politiska rättigheter är det mer komplicerat eftersom 
det finns en risk att barnet inkräktar på vuxnas utrymme. Genom lagstiftning, 
förordningar och öronmärkta pengar styr staten indirekt vilka medborgare 
som ska fostras. När lokala och regionala beslut läggs till de professionella 
yrkesgruppernas agenda uppstår ofta ett glapp mellan politisk avsikt och 
praktik. Inte minst inom sjukvården aktualiseras frågan om barnets autonomi 
och integritet på ett etiskt djupgående plan. Barn anses ha en relativ besluts-
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kompetens men små barn anses ”samtyckesinkompetenta” även om kompe-
tensen förutsätts öka med stigande ålder (Schiratzki, 2005, sid. 18).  

Studiens resultat visar att det är skillnad mellan dokumentnivå och hand-
lingsnivå. Det som finns skrivet i dokument lämnas till den enskilde att 
genomföra och i tröga och komplexa organisationer finns ett stort utrymme 
att inte göra det. Det är min uppfattning att beslutet att inte ”upprepa det som 
redan beslutats” är ödesdigert för ett arbetsområde som inte har en position i 
hela landstinget. Även om det ligger i linje med regeringens syn att det ska 
vara så självklart att det inte behöver nämnas, kommer skrivningarna att 
saknas i det dokument som är riktningsgivande för hela landstinget och där-
med för verksamheterna. Glappet mellan politisk avsikt och praktik synlig-
görs också när kunskapsprocesser och implementering inte går hand i hand. 
Som det ser ut idag förefaller konventionen vara något som ”ägs” av pilot-
gruppen. De har i sin tur efterfrågat skrivningar om konventionen i verksam-
hetskontrakten för att frågan ska ta nästa steg i organisationen. Detta har 
avvisats av verksamhetscheferna med motiveringen att verksamheten förbin-
der sig att visa resultat. 

En viktig fråga för framtiden är hur Landstinget Sörmland ska lyckas att nå 
på djupet med konventionsarbetet och utbildningsinsatserna. Det är en stor 
utmaning för ledningen att hitta vägar att nå in i de två hållningar som an-
tingen menar att de ”redan gör det här” eller uttrycker att ”det inte har bä-
ring” för deras verksamheter. Inom vissa förvaltningar kan en utveckling 
skönjas, vilket kommer att spela roll för det enskilda barnet. Det vore rimligt 
att djupare studera vilka faktorer som gynnat syn- och arbetssätt inom    
Handikapp och habilitering.  

Inom pilotgruppen är det möjligt att se förändring. De har kunskap om kon-
ventionen och dess tillämpning, om landstingets organisation och de beslut 
som är tagna och vad som gjorts i olika verksamheter. Problemet är att pilot-
gruppen är spridd i hela organisationen vilket gör piloterna mindre hand-
lingskraftiga i sin egen verksamhet. De piloter som har erfarenhet av att vara 
fler i samma verksamhet beskriver en förändring i påverkansmöjlighet när 
antalet piloter ökade och det är också den gruppen som tagit nästa steg och 
efterfrågar riktad handledning om konventionsarbetet. Resultaten tyder på att 
i resten av organisationen (utom Handikapp och habilitering) pågår varken 
kunskaps- eller implementeringsprocesser som rör konventionen, något som 
kan bero på att olika nivåer använder sig av överlevnadsstrategier för att 
mäkta med sitt uppdrag (för en diskussion om detta, se till exempel Vedung, 
1998). Det räcker inte med att veta sitt ansvar, det är handlingen som visar 
att förändring skett.  
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Avslutning 
Studiens huvudfråga får anses besvarad genom informanternas beskrivningar 
ovan. Frågan var: Hur sker lärandet och vilka kunskapsprocesser utvecklas 
hos individen och gruppen i en organisation som åtagit sig att implementera 
konventionen om barnets rättigheter? Resultaten i den här studien visar dels 
att kunskaps- och implementeringsprocesserna är ömsesidigt beroende av 
varandra, dels att individen i organisationen är bunden till sin position och 
därmed inte fri att agera. Även om Lipskys (1980) forskning antyder att när-
byråkraterna har stor makt att göra som de vill indikerar resultaten i den här 
studien att åtminstone verksamhetscheferna har begränsad makt rörande sitt 
eget arbete, men stor makt att prioritera åt andra. En fråga som väcker ny-
fikenhet är att forska mer på dessa processer på förvaltnings- och verksam-
hetsnivå. Hur tänker piloterna och deras kollegor kring rättigheternas ge-
nomförande? Vad är det som uppstår när individen får en aha-upplevelse och 
vad händer sedan? Utifrån den här studiens resultat vore det också intressant 
att mer ingående studera de ovan nämnda hållningarna och vilka konsekven-
ser de kan få för implementeringen av rättigheterna i organisationen.  
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International Law on Children as an 
Educational Commitment. National 
Obligation – Regional Learning? 

Background 
This study investigates what space the child is allowed in society in the light 
of the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). My focus has been 
on the strategies that are used when public organizations implement the CRC 
for operative work and for decision-making, and the learning processes that 
begin to evolve when the organization as a whole enters such a phase of 
learning. Before starting my graduate studies I worked in different arenas 
which all tried, in different ways, to implement the CRC. During these ten 
years many questions came to the fore among the people who worked in the 
organizations. These questions were sorted and classified in four categories: 
politics, law, pedagogy, and ethics. This shows the interdisciplinary nature 
of the CRC, something which is an important point of departure in this 
study.  

The CRC was adopted by the General Assembly of the United Nations by 
resolution 44/25 of 20 November, 1989, and it entered into force in Sweden 
on 2 September, 1990. The CRC did not occasion any amendments to    
Swedish law. Implementation of the resolution has a relatively short history 
in Sweden. To begin with, the CRC was perceived by many as an affordance 
(Qvarsell, 1996/2002; Löfberg, 2001). Löfberg (ibid.) regards affordance as 
an aspect which might be seen as an offer to action. This corresponds well 
with the way in which people immediately realized the possibilities con-
nected with the CRC, and in this way established relations to children's 
rights. The normative nature of the CRC provided the authority to argue for 
better conditions for children. Theories on children as well as methods were 
strengthened by this binding document from within public international law.  
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Theoretical frame of reference 
A crucial point of departure in this study is that the individual is active in her 
interaction with the surrounding world and endeavors to understand it. As an 
individual she makes sense out of existence by creating images of the world. 
This is what Piaget (1988) calls an adaptive process, in which both assimila-
tion and accommodation are important for development of knowledge. This 
development progresses through a change in the cognitive structures of the 
individual. According to this interpretation learning is constructivistic. The 
theoretical frame is also based on Kolb's (1984) theory of experiential learn-
ing, neo-Piagetian theory represented by Kegan (2003), Sinnot (2003), and 
Johnson (2003), as well as Mezirow's (2003) theory of transformative learn-
ing. One of the more important standpoints in transformative theory con-
cerns the ability to go beyond your own perspective, to think about it, and to 
criticize it. In addition to learning theories I have also used theories on dif-
ferent approaches to implementation: top-down, bottom-up, and a synthesis 
which combines the best features of these two (Sabatier, 1988). 

Implementing a new perspective 
When a new perspective is to be implemented there is rarely any discussion 
about what this new perspective is about or how to define it, or even whose 
perspective we are talking about. Asplund (1970) asks himself if the pers-
pective is a new way of looking at life or an aspect of existence. His point of 
departure is the thought there is something important at hand, something that 
really matters and which you have to address. In describing a perspective 
Lindström (2001) uses the subject, the object and the position as essential 
prerequisites in defining the concept of perspective. The object, Lindström 
says, is what we can see and what is perceivable, for instance a person, a 
question or an action. The subject might be an individual person or a group 
of persons with the same profession, the same age, or the same origin. The 
position, finally, is defined by Lindström as the relationship between the 
subject and the object. By this reasoning the perspective is “det sätt på vilket 
ett objekt framträder från en viss position” (Lindström, 2001, p. 142). What 
might affect the position of a person? Lindström's answer to this question is 
that circumstances such as sex, age, education, and cultural background are 
of great importance. Returning to the question posed earlier – whose pers-
pective we are going to implement – we now realize that we are not imple-
menting the perspective of the environment, of equality, of integration, or of 
the child; at least not without articulating it. In the public organizations 
which make out the starting point for this thesis, it is the perspective as seen 
from the organization and sometimes from the individual person which be-
comes visible.  
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Educology 
The central question in this thesis concerns the individual's means of learn-
ing and the knowledge processes created within the workgroup in the organ-
ization. In some way this study is cross-disciplinary in dealing with law and 
ethics as well as politics and pedagogy. Based on this study's main interests 
– how the individual and the workgroup learn about the CRC, how they 
create knowledge about the CRC, and if this knowledge has any impact on 
decision-making and operations – I argue that this study belongs in the re-
search field of educology (Qvarsell, 1996/2002). Educology, says Qvarsell 
(ibid.), is the science of pedagogy and it studies conditions for learning, 
change, and development in different social contexts. This is not about the 
individual; it is about the knowledge the individual has collected about a 
certain phenomenon, and about the processes that involve the individual as a 
prerequisite for change.  

Method 
This is a qualitative study and the research for it has been guided by a need 
to interpret and understand the empirical data in a step-by-step process. 
From Peirce's (1990) point of view this method is called abduction. Peirce 
argues that the abductive suggestion hits you like a bolt from the blue and in 
that moment you have gained new insight. From this insight you can formu-
late a hypothesis which you can test by going backwards into data, a process 
called retroduction (Qvarsell, 1996/2002). This is a mental process in the 
scientist. 

The empirical data consists of 52 objectifying interviews (Sjoberg and Nett, 
1968) which were all transcribed. There were 5 interviewees working at the 
national level and 47 at the regional level, i.e. the County Council of 
Sörmland. The interviewees at the regional level represent categories like 
politicians, directors, managers at lower levels, “child rights pilots”, the per-
son employed to guide the work on this question (the strategist), and her 
reference group. The reason Sörmland seemed interesting for the study has 
to do with their decisions that, on one level, show that they interpret the 
CRC as an issue for the whole organization. They have launched an educa-
tion programme for special child rights pilots and they have also connected 
their work to decisions made at the national level. As a background for the 
interviews, I also read different kinds of documents from the national and the 
regional level, I went to Geneva to listen to the UN Committee on the Rights 
of the Child when they questioned the Swedish government in January, 
2005, and I was also present and taking notes during two child rights pilot 
educations in March, 2005, and December, 2006. 
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Learning for implementation  
This thesis is built on the assumption that learning about the CRC, on one 
hand, and the course of implementation, on the other, are interdependent on 
one another. The relationship between knowledge processes and implemen-
tation processes can shed light upon, not only how politics influence learn-
ing, but also how knowledge processes in the organization influence political 
decision-making. The organization has to deal with questions like “how do 
we make decisions grounded in the best interest of the child” and “what are 
children's rights and what do they mean to us”. I argue that this is impossible 
without learning processes in the organization, and furthermore that it is 
important that the national level leads the way on this path.  

The national level 
Starting with the national level, the study reveals some unclear issues con-
cerning implementation at the national level. I will mention two of them. 

The CRC in the Swedish legislative system? 
The Swedish government, on one hand, claims that the CRC is implemented 
in Swedish legislation through transformation. On the other hand there are 
some lawyers who claim that the CRC is implemented by conforming to the 
treaty, which is a weaker system (Bring and Mahmoudi, 2001; Schiratzki, 
2003 b). What difference does this make for the practical application of CRC 
in Sweden?  

Some lawyers make a note of the fact that the CRC is a pedagogical tool 
which courts of law and other institutions (municipalities and county coun-
cils) do not need to observe (Schiratzki, 2003 a) as the CRC is not a Swedish 
law. From The Vienna Convention on the Law of Treaties, article 27 it is 
clear that a state can not refer to national law when they fail to perform the 
treaty. Both the Supreme Court and the Supreme Administrative Court have 
stated that “Domestic legislation must always be interpreted in the light of 
Sweden's international obligations and priority must always be given to hu-
man rights instruments” (CRC/C/SR.1002). How do the practitioners in 
Swedish courts interpret their responsibility towards international treaties?  

Implementation at the local and the regional level 
Another issue worth considering concerns implementation at regional and 
local levels. In spite of the fact that the Swedish government is responsible 
for implementation at all levels in society they refer to local self-government 
as aggravating circumstances when it comes to realizing children's rights. 
The above-mentioned Committee, in Geneva, is concerned about widening 
disparities “between municipalities and social strata” (CRC/C/15/Add. 101, 
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C. 18) and they have also questioned the procedure of decentralizing deci-
sion-making to the local level. Even if municipalities and county councils 
aim at accomplishing policies and plans of action, these are not tools that can 
be used for legal purposes. What can further be done?  

The CRC on the regional agenda 
The best interest of the child is one out of a few CRC articles which are visi-
ble in Swedish legislation. Several informants point out that Sweden ratified 
the convention on the supposition that there was not much change needed in 
Sweden. Perhaps this was true as far as legislation is concerned, but society 
is prone to change, and the best interest of the child varies depending on the 
contexts and conditions that prevail at each given period of time. How would 
the regional level view a procedure whereby the best interest of the child was 
to be examined prior to any decisions? 

The best interest of the child – is it a guiding principle or is it 
impossible to implement? 
The implementation of the CRC slowly takes form based on political desci-
sions. But how can the best interest of the child be pinpointed?  

One view is that it is impossible to know whether decisions are in the best 
interest of the child, and some of the interviewees also say that the CRC is 
not at all present in everyday work. This, then, is not an easy task for an 
organization. You need to be confident that you have come to the right deci-
sion but how do you know what is right when different interests compete. A 
few interviewees describe how an assessment can be made, and it is on the 
whole for the adults to decide what the best interest of the child is by collect-
ing information from parents, colleagues, and from research. The focusing 
on children is still an aspect that is very far from decision-making processes. 
It is astonishing to find politicians describing the absence of “the best inter-
est of the child” in their decisions. They don't know how to execute this. 
When it comes to CRC, there is more of a visionary capacity in Sörmland's 
County Council than there is a real political intention. 

Creating knowledge about the CRC 
The interviewees speak about learning processes and knowledge processes in 
different terms. The directors talk about the processes as if they have nothing 
to do with them. But they still know what is needed for the process. They 
speak about communication, development, education, in-service training, 
contributory influence, guidelines, and supervision. The pilots are the only 
group with a knowledge process which emanates from the two days in staff 
training. They use words like action, coordination, in-service training, and 
pilot work to describe the process. The managers don't talk about the process 
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at all. They focus on priorities, on keeping the question in mind, and on 
knowledge that reminds them about the CRC as such. Within the reference 
group there is mention of coordination, implementation, knowledge 
processes, and knowledge. Finally, the politicians talk about implementation 
and knowledge, and the need to speed these up. 

A symbiotic process 
It is made clear through the interviews that implementation and knowledge 
processes are interdependent. As it is, implementation needs to be ended, or 
else to come to a turning point, as long as the organization still does not seek 
results. For as long as no one asks what has been done, the operations man-
agers omit the issue in contracts. This is what I would call passive resis-
tance. The administration directors dismiss the question from the agenda all 
together, and this I would call active resistance.  

Only two out of twelve administrations seem to have established a connec-
tion between the CRC and their own work. In these cases there is an under-
standing between the directors and their interpretation of the children's 
rights, on one hand, and those responsible for implementation, on the other. 
The pilots play a central role here. The directors allow the pilots space in the 
organization and this provides more opportunities to learn and to develop 
methods (like new structures which safeguard these rights in the organiza-
tion).  

Four attitudes towards the CRC 
When reading through the transcripts it becomes clear that the different indi-
viduals in the organization have different attitudes towards the CRC. Fifteen 
of the interviewees interpret the CRC as an affordance (Qvarsell, 
1996/2002). Nine of them describe how their genuine interest in children 
made them see and understand what they could do, based on the CRC. The 
whole organization is represented in this group. Five interviewees say that 
this is what they already do. These people work with children and they truly 
believe that this is what they are constantly doing. There is, however, noth-
ing to pinpoint anything specific that they do. Four of the administration 
directors and two of the operations managers say that there is no need for 
this issue. Their basis for this attitude is bureaucratic. As long as no one 
higher up in the organization asks what specifically has been done, nothing 
will be produced. The attitude of three of the administration directors and 
two of the operations managers have the attitude that this has no bearing for 
them, and what they mean is that they can see no connection between the 
CRC and their own issues. 
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Discussion 
The results of this study show that national level initiative on the convention 
is necessary for the regional level to gain a starting point for their own work. 
As there are no guidelines for interpreting the articles and no method for 
implementation, while there is an underlying belief that “this is what we do 
all the time”, the national level has a very important role. They need to point 
out the direction to provide an understanding of the connecting link from UN 
to regional level.  
 
In Sörmland's county council the pilots play a crucial part in learning and 
implementation. They mention an important tool for implementation: the 
contracts. Some of the pilots have also noted that it is important to mention 
the CRC in these contracts, but according to their lower level managers, this 
is not possible because they will then have to “show results”. I believe this 
uncovers an ambivalence towards the issue in the organization. The organi-
zation is not completely at the same level. Some interviewees argue for more 
initiatives, like dialogue, supervision, and seminars, and some of the manag-
ers indicate that they do not need to learn anything about this issue until it is 
asked for by political leaders. This is parallel to the situation at the national 
level. When municipalities and county councils say they “don't need to do 
this”, it is because nobody is asking to see results. “Nobody”, in this case, is 
the Swedish government. 

There are great differences within the organization when it comes to describ-
ing the learning processes. As mentioned above, the pilots are a group where 
knowledge processes are visible. This is possible because of the in staff 
training and the network they by themselves have created. The point of resis-
tance is located at both director′s and manager′s level. Operations managers 
deal with many questions every day and need keep their priorities strict. This 
is exactly what Lipsky (1980) describes when speaking about bureaucracies; 
each day is a dilemma for the bureaucrat. Their focus is on issues like econ-
omy, innovations, personnel, and any ”new questions” which come knocking 
on the door. At the political level, the view is that once they have made the 
decisions, it is up to the organization to deal with the issues.  

Assimilation and accommodation 
The results are striking in the way the different levels have adapted the CRC. 
In Piaget's genetic epistemology assimilation and accommodation are basic 
mechanisms for learning. As I said earlier, fifteen of the interviewees assimi-
late the CRC as an affordance, and accommodation is that the CRC has giv-
en them legitimacy to act for children. The five interviewees that say “this is 
what we already do” assimilate the CRC as connected with children and 
logically accommodate this as “since we already work with children we don't 
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need to do anything more”. The six directors and managers that say “there is 
no need for this question” assimilate the CRC as bureaucracy and accom-
modate this as “we don't have to do anything about this right now”. The last 
group assimilates the CRC as organization and accommodates this as “we 
will never need to do anything about this as there are no children in sight”. 
The above is a great challenge for the strategist to consider. 

The Child Citizen 
The results of this study show us that the child citizen is not allowed much 
space in terms of the CRC. Sörmland's County Council has a strategy for 
implementation in the organization, and systematic work is becoming visible 
through the pilots and their tasks. Nevertheless, much of the work is still of 
ad-hoc quality as there is no long-term strategy for realizing children's rights. 
There lies a great challenge in carrying out this task throughout the whole 
organization. It is obvious that some departments (at least one) have come 
further than others, which, of course, matters for the individual child. A fu-
ture undertaking will be to investigate in what way the department “Disabili-
ties and rehabilitation” have dealt with the CRC in their organization.  
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Bilaga 1 

1.1 

1924 Declaration of Geneva 

By the present Declaration of the Rights of the Child, commonly known as the Dec-
laration of Geneva, men and women of all nations, regocnizing that mankind owes 
the child the best that it has to give, declare and accept it as their duty that, beyond 
all consideration of race, nationality or creed: 
1. The child must be given the means needed for its normal development, both 

materially and spiritually. 
2. The child that is hungry should be fed; the child that is sick should be helped; 

the erring child should be reclaimed; and the orphan and the homeless child 
should be sheltered and succoured. 

3. The child must be first to receive relief in times of distress. 
4. The child must be put in a position to earn a livelihood and must be protected 

against every form of exploitation. 
5. The child must be brought up in the consciousness that its best qualities are to 

be used in the service of its fellow men. 
 

1.2 

1948 Declaration of the Rights of the Child 
 
By the present Declaration of the Rights of the Child, commonly known as the Dec-
laration of Geneva, men and women of all nations, recognizing that mankind owes 
the child the best that is has to give, declare and accept it as their duty to meet this 
obligation in all respects: 
1. The child must be protected beyond and above all considerations of race, natio-

nality or creed. 
2. The child must be cared for with due respect for the family as an entity. 
3. The child must be given means requisite for its normal development, materially, 

morally, and spiritually. 
4. The child that is hungry must be fed; the child that is sick must be nursed; the 

child that is physically or mentally handicapped must be helped; the malad-
justed child must be reeducated; the orphan and the waif must be sheltered and 
succoured. 

5. The child must be first to receive relief in times of distress. 
6. The child must enjoy the full benefits provided by social welfare and social 

security schemes; the child must receive a training which will enable it, at the 
right time, to earn a livelihood, and must be protected against every form of ex-
ploitation. 
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7. The child must be brought up in consciousness that its talents must be devoted 
to the services of its fellow men. 

 
1.3 
 
1959 United Nations Declaration of the Rights of the Child 

Preamble 

Whereas the peoples or the United Nations have, in their Charter, reaffirmed their 
faith in fundamental human rights and in dignity and worth of the human person, 
and have determined to promote social progress and better standards of life in larger 
freedom. 

Whereas the United Nations has, in the Universal declaration of human rights, 
proclaimed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, 
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, politi-
cal or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, 

Whereas the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs spe-
cial safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as 
after birth, 

Whereas the need for such special safeguards has been stated in the Geneva Dec-
laration of the Rights of the Child of 1924, and regocnizes in the Universal Declara-
tion of Human Rights and in the statutes of specialized agencies and international 
organizations concerned with the welfare of children, 

Whereas mankind owes the child the best it has to give, 
Now therefore, 
The General Assembly proclaimes this declaration of the Rights of the Child to 

the end that he may have a happy childhood and enjoy for his own good and for the 
good of society the rights and freedoms herein set forth, and calls upon parents, 
upon men and women as individuals, and upon voluntary organizations, local au-
thorities and national Governments to recognize these rights and strive for their 
observance by legislative and other measures progressivley taken in accordance with 
following principles: 

Principle 1 
The child shall enjoy all the rights set forth in this Declaration. Every child without 
any exception whatsoever shall be entitled to these rights, without distinction or 
discrimination on account of race, colour, sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, birth or other status, wether of himself or 
of his family. 
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Principle 2 
The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facili-
ties, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, mo-
rally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner and in conditions of 
freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of 
the child shall be the paramount consideration. 

Principle 3 
The child shall be entitled from his birth to a name and a nationality. 

Principle 4 
The child shall enjoy the benefits of social security. He shall be entitled to grow and 
develop in health; to this end, special care and protection shall be provided both to 
him and to his mother, including adequate pre-natal and post-natal care. 

The child shall have the right to adequate nutrition, housing, recreation and med-
ical services. 

Principle 5 
The child who is physically, mentally, or socially handicapped shall be given special 
treatment, education and care required by his particular condition. 

Principle 6 
The child, for the full and harmonious development of his personality, needs love 
and understanding. He shall, wherever possible, grow up in the care and under the 
responsibility of his parents, and, in any case, in an atmosphere of affection and of 
moral and material security; a child of tender years shall not, save in exceptional 
circumstances, be separated from his mother. Society and the public authorities shall 
have the duty to extend particular care to children without a family and those with-
out adequate means of support. Payment of the State and other assistance towards 
the maintaenance of children of large families is desirable. 

Principle 7 
The child is entitled to receive education, which shall be free and compulsory, at 
least in the elementary stages. He shall be given an education which will promote his 
general culture, and enable him, on a basis of equal opportunity, to develop his abili-
ties, his individual judgement, and his sense of moral and social responsibility, and 
to become a useful member of society. 

The best interest of the child shall be the guiding principle of those responsible 
for his education and guidance; that responsibility lies in the first palce with his 
parents. 

The child shall have full opportunity for play and recreation which should be di-
rected to the same purpose as education; society and the public authorities shall 
endeavour to promote the enjoyment of this right. 



 
 

283

Principle 8 
The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and 
relief. 

Principle 9 
The child shall be promoted against all forms of neglect, cruelty and exploitation. He 
shall not be the subject of traffic, in any form. 

The child shall not be admitted to employment before an appropriate minimum 
age; he shall in no case be caused or permitted to engage in any occupation or em-
ployment which would prejudice his health or education, or interfere with his physi-
cal, mental or moral development. 

Principle 10 
The child shall be protected from practices which may foster radical, religious and 
any other form of discrimination. He shall be brought up in a spirit of understanding, 
tolerance, friendship among peoples, peace and universal brotherhood, end in full 
consciousness that his energy and talent should be devoted to the service of his fel-
low men. 
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Bilaga 2 
Förutom de dokument som finns i referenslistan har följande doku-
ment studerats på internationell och nationell nivå. 
 
 
Bilaga 2.1 

FN-kommittén för barnets rättigheter 

General comment 
CRC/GC/2001/1 The aims of education. 
CRC/GC/2002/2  The role of the independent human rights institutions. 
CRC/GC/2003/3  HIV/AIDS and the rights of the child. 
CRC/GC/2003/4 Adolescent health. 
CRC/GC/2005/6 Treatment of unaccompanied and separated children outside their 

country of origin. 
CRC/C/GC/7/Rev.1 2006 Implementing child rights in early childhood.  
CRC/C/GC/8 2007 The rights of the child to protection from corporal punishment 

and other cruel or degrading forms of punishment. 
CRC/C/GC/9 2007 The rights of the child with disabilities. 
CRC/C/GC/10 2007 Children´s rights in education. 

Summary record 
CRC/C/SR.58 Summary record, Sweden. 
CRC/C/SR.522 Summary record, Sweden. 

Övriga dokument 
CRC/C/Q/SWE/2 List of issues. 
CRC/C/RESP/74 Reply to list of issues. 
 

Bilaga 2.2 

Nationell nivå 
Socialdepartementet (1998). Översyn av Barnombudsmannens verksamhet. Dirketiv: 

1998:21. Stockholm: Socialdepartementet. 
Socialdepartementet ((1999-04-15). Uppdrag att utarbeta och genomföra utbild-

nings- och fortbildningsprogram om FN:s barnkonvention m.m. 
S1999/3654/ST. Stockholm: Socialdepartmentet. 

Socialdepartementet (2004). Additional and updated information to Sweden´s third 
report on the implementation of the convention on the rights of the child. Stock-
holm: Socialdepartementet. 

Socialdepartementet (2005-03-16). Uppdrag beträffande en verksamhet som ska 
erbjuda kompetensutveckling i tillämpningen av konventionen om barnets rät-
tigheter. S2006/2487/SK (delvis). Stockholm: Socialdepartementet.  
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Bilaga 3 
 
Förutom de dokument som finns i referenslistan har följande doku-
ment studerats på regional nivå. 
 
Dokument på regional nivå – Landstinget Sörmland 

Budget- och årsredovisningsdokument från 1999 fram till 2005: 
Landstinget Sörmland (1999-11-23). Budget 2000 med Flerårsplan 2001-2002. 
Landstinget Sörmland (2000-12-11). Uppdrag 2001. 
Landstinget Sörmland (2001-04-24). Årsredovisning 2000 med Miljöredovisning. 
Landstinget Sörmland (2001-12-17). Budget 2002, flerårsplan 2003-2004. 
Landstinget Sörmland (2002-04-23). Årsredovisning 2001 med Miljöredovisning. 
Landstinget Sörmland (2002-06-04--05). Budgetdirektiv 2003-2005. 
Landstinget Sörmland (2002-11-26). Budget 2003, flerårsplan 2004-2005, med 

uppdrag. 
Landstinget Sörmland (2003-04-29). Årsredovisning 2002 med Miljöredovisning. 
Landstinget Sörmland (2003-06-03). Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-

2006. 
Landstinget Sörmland (2003-11-25--26). Budget 2004, flerårsplan 2005-2006. 
Landstinget Sörmland (2004-04-20). Årsredovisning 2003 med Miljöredovisning. 
Landstinget Sörmland (2005-04-26). Årsredovisning 2004 med Miljöredovisning. 
Landstinget Sörmland (2005-11-29). Budget 2006, med uppdrag och flerårsplan 

2007-2008. 

Övriga landstingsdokument 
Landstinget Sörmland (2001-08-20). Barnets Bästa i främsta rummet. Delrapport till 

Folkhälso- och miljöddelegationen. Projektsamordnaren. 
Landstinget Sörmland (2002-01-30). Dokumentation av gruppreflektioner från se-

minariedagen ”Barnperspektiv – en färskvara”. Projektsamordnaren. 
Landstinget Sörmland (2002-02-04). Remiss angående fortsatt strategiskt arbete 

med Barnkonventionen i Landstinget Sörmland. Folkhälso- och miljödelegatio-
nen. 

Landstinget Sörmland (2002-03). Sammanställning över enkät om implementering 
av FN:s Barnkonvention. Forsknings- och utvecklingsenheten. 

Landstinget Sörmland (2002-03-12). Projektledarens tankar inför Landstinget 
Sörmlands fortsatta implementeringsarbete vad gäller FN:s Barnkonvention. 
Projektsamordnaren. 

Landstinget Sörmland (2002-03-19). Förslag till uppdragsbeskrivning för Lands-
tinget Sörmlands fortsatta strategiska arbete med att höja och säkerställa barn-
kompetensen i vår organisation. Styrgruppen för Barnkonventionsarbetet. 

Landstinget Sörmland (2002-06-19). Förslag till Landstingsstyrelsen angående det 
fortsatta arbetet med Barnkonventionen i Landstinget Sörmland. Folkhälso- och 
miljödelegationen. 

Landstinget Sörmland (2002-11-07). Pilotplanering. Barnkonventionen 2002. Sol-
backa Sport och konferens. Strategens planering. 

Landstinget Sörmland (2004-06-24). Minnesanteckningar. Referensgruppen för 
Barnkonventionsfrågor. 
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Landstinget Sörmland (2004-11-24). Förslag angående framtida behov och förut-
sättningar, vad gäller det strategiska och samordnande arbetet för barn och 
ungas rättigheter i landstinget Sörmland. Referensgruppen. 

Landstinget Sörmland (2006-05-03). Sammanfattning av diskussioner om uppdrags-
direktivets målområden från BK-rådets möte. Barnkonventionsrådet. 

Landstinget Sörmland (2006-06). Nyhetsbrev om Landstinget Sörmlands arbete med 
FN´s konvention om barnets rättigheter. Landstingets strateg för Barnrättsfrå-
gor. 

Landstinget Sörmland (2007-05). Nyhetsbrev om Landstinget Sörmlands arbete med 
FN´s konvention om barnets rättigheter. Landstingets strateg för Barnrättsfrå-
gor. 

Övriga dokument 
Byström, Susanne (2001-12-13). Barnkonsekvensanalys på Landstinget Sörmlands 

budget – möjlighet till goda beslut? Folkhälsovetenskapliga programmet. Väs-
terås: Mälardalens högskola. 
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