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I Karlskoga och Degerfors vill vi tillsammans förflytta oss framåt för att stärka 
barnets mänskliga rättigheter och ett steg i taget omsätta barnkonventionen till 
verklighet. Det krävs mod, vilja, förändring och nytänkande. Det krävs också att 
vi vågar ta oss an en perspektivsförflyttning med fokus på barnet. Vara nyfikna på 
att det kan finnas nya sätt att se på lösningar som gynnar barnet och dess 
rättigheter. Vi ska våga se allt arbete som redan görs för barnets bästa.

Barnrättsguiden är till för dig som vill utmana synen på barn, skapa en gemensam 
grundkunskap om barnets rättigheter och genom olika verktyg ta steg framåt mot 
ett långsiktigt och hållbart barnrättsbaserat arbete. Kompassen i denna guide är 
att lära sig varför vi ska arbeta barnrättsbaserat och vad det innebär i praktiken. 

Guiden är skapad för att hjälpa dig göra barnkonventionen mer konkret. Syftet är 
att öka förståelsen, respekten, främjande och skyddet av barnets mänskliga 
rättigheter. Det finns inget facit eller checklista att bocka av på fem minuter. 
Arbetet behöver utgå från de förutsättningar som finns för dig och de barn som 
påverkas av ditt uppdrag.

 
Folkhälsonämnden i Karlskoga & Degerfors kommuner
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teori
1 Första delen av boken 

guidar dig till kunskap 
om barnets mänskliga 
rättigheter genom olika 
begrepp, texter och 
principer som styr ett 
barnrättsbaserat arbete.



ALICE MILLER

Barndomen är inte den kortaste perioden i våra liv utan snarare 
den längsta eftersom vi bär den med oss i resten av våra liv.



Introduktion
Vad är barnets mänskliga rättigheter? 

Ett hållbart samhälle förutsätter att alla människor får ta plats på lika villkor. Det 
kommer alltid finnas barn och vi alla har någon gång varit barn. Att bli behandlad 
med respekt och ha inflytande i sitt liv är en mänsklig rättighet oavsett ålder. 
Barnkonventionen är ett rättligt internationellt avtal som slår fast att barn är 
individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Sedan 
1990 har barnkonventionen varit bindande i Sverige och gäller alla barn under 18 
år. För många barn i Sverige tillgodoses redan många av rättigheterna. Samtidigt 
finns det fler barn än vi kanske tror vars rättigheter kränks i hög utsträckning. 
Barnets rättigheter är universella, odelbara och ömsesidigt förstärkande. 
Det betyder att vi vuxna inte kan välja bort någon rättighet. För att säkerställa det 
krävs att kommuner stärker sitt barnrättsarbete. För att till fullo integrera barnets 
rättigheter i det ordinarie arbetet krävs långsiktiga och hållbara lösningar som 
gynnar barnets rättigheter och förbättrar barns livsvillkor, oavsett kön.

V i s s te du a t t . . .
Barnkonventionen utgör ett politiskt, juridiskt och etiskt ramverk som beskriver 
barnets rättigheter i förhållande till staten. Den slår fast skyldigheter som staten 
har gentemot individen samtidigt som de reglerar och begränsar statens makt 
över individen. Med staten menas även kommuner och regioner.

teori 
introduktion

Barnkonventionen som svensk lag 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Beslutet innebär ett 
förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta rättigheter som 
följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och
bedömningar som görs i beslutsprocesser och ärenden som rör barn. 
En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. 
Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet. Barns rättigheter ändras inte pga att det är en lag. 

2020
Barnkonventionen blev 
svensk lag.

2010
Riksdagen godkände 
Strategi för att stärka 
barnets rättigheter. 

1990
Sverige ratificerade FN:s 
konvention om barnets 
rättigheter.

Viktiga år

teori 
introduktion
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Vem gör vad ?
Barnkonventionen ska omsättas till en naturlig del i det vardagliga arbetet på alla 
nivåer i en organisation. Det innebär att förtroendevalda, chefer och medarbetare i 
våra kommuner måste arbeta systematiskt för att uppfylla rättigheterna. En 
förutsättning för att omsätta barnkonventionen till verklighet är att rättigheterna 
integreras i ordinarie styrkedja - inte som ett sidospår som görs när det finns tid över 
eller något som drivs av eldsjälar.

Förtroendevalda
Ansvaret för att tillämpa barnkonventionen lokalt ligger ytterst hos ansvariga 
förtroendevalda genom att fatta beslut som stärker barnets rättigheter. 
Förtroendevalda bör verka för att barnkonventionens intentioner får genomslag i 
alla insatser och åtgärder som rör barn, vilket skapar nya förutsättningar för 
långsiktig förändring. Beslut som ställer krav på samordning, systematik och 
återrapportering är framgångsfaktorer när arbetet ska utvecklas långsiktigt och 
hållbart.

Chefer
Att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna utveckla ett barnrättsbaserat 
arbete, ligger hos ansvariga chefer. Att säkerställa en tillräcklig kunskapsnivå om 
hur barnets rättigheter kan omsättas i praktiken är en framgångsfaktor. 
Om barnets rättigheter diskuteras och problematiseras i vardagen, på arbets-
platsträffar och andra centrala forum på arbetsplatsen, skapas förutsättningar för 
framtida utveckling.

teori 
vem gör vad?

Medarbetare
Alla medarbetare ska tillämpa rättigheterna så de kommer barnet tillgodo. Alla 
barn har samma rättigheter men hur de ska tillämpas, ser olika ut beroende på 
vilket uppdrag medarbetaren har.

Alla förtroendevalda, chefer och medarbetare ska:

Respektera barnets rättigheter

Främja barnets rättigheter

Skydda barnets rättigheter

Engagera barn i demokratiska processer

Säkerställa att barnet har möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter

2019
Karlskoga och Degerfors 
blir diplomerade barnrätt-
skommuner.

2004
Folkhälsonämnden bildas 
med särskilt politiskt ansvar 
för barnkonventionen. 

2020
Utifrån lagen förtydligas vilje-
riktningen för barnrättsarbetet 
i Karlskoga och Degerfors.

Viktiga lokala år

teori 
vem gör vad?
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Barnrättsbaserat arbete innebär att en verksamhet aktivt och systematiskt 
respekterar och förverkligar barnets rättigheter. Arbetssättet lägger fokus på att 
barnet inte diskrimineras och att rättigheterna säkerställs. Det barnrättsbaserade 
arbetet genomförs med vägledning av de fyra grundprinciperna i barnkonventionen. 
En grundläggande del i ett barnrättsbaserat arbetssätt är det barnrättsbaserade 
synsättet. Vilket innebär att varje barn ses som en rättighetsbärare, en bärare av 
mänskliga rättigheter.

“Ett barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn erkänns, respekteras och skyddas 
som rättighetsbärare med individuell personlighet, egna behov och intressen och en 
personlig integritet. Det innebär också att barnets rätt att bli hört och få sina åsikter 
beaktade måste tillgodoses systematiskt i alla processer och att barnets egenmakt och 
deltagande ska vara centralt i alla ärenden och beslut som berör barnet.”

Barnombudsmannen   

Att utveckla ett barnrättsbaserat arbete måste få ta tid. Ibland krävs att du vågar 
prioritera vad som blir nästa hanterbara steg på en resa mot ett större mål. För att 
få med sig fler på resan kan det vara bra att undersöka vart gruppen befinner sig i 
kunskap och förändringsbenägenhet. I praktikdelen av denna guide hittar du flera 
olika verktyg du kan använda för att komma igång.

teori 
barnrättsbaserat arbete

Barnkonventionen är  din kompass 

för att sätta barnet i fokus

Varför ska vi arbeta barnrättsbaserat? 

När Sverige skrev under barnkonventionen 1990 tog landet på sig skyldigheter att 
genomföra konventionen. Det innebär ett krav att genomföra aktiva åtgärder för 
att säkerställa att alla rättigheter i konventionen förverkligas för alla barn i Sverige. 
Utifrån barnkonventionen ska vi ta ansvar för och nyttja tillgängliga resurser till 
fullo för att uppfylla barnets rättigheter (artikel 4) samt att rättigheterna ska göras 
allmänt känd bland både vuxna och barn (artikel 42). FNs kommitté för barnets 
rättigheter betonar att genomförandet inte ska betraktas som en välgörenhetsprocess 
där barn ges förmåner utan handlar om tydliga skyldigheter mot varje enskilt barn. 
Det innebär att vi behöver arbeta barnrättsbaserat som en naturlig del i ordinarie 
arbete för att uppfylla dessa skyldigheter. 
I arbetet med att genomföra barnkonventionen – och förverkliga barnets 
mänskliga rättigheter – måste alla delar av samhället och naturligtvis även barnen 
själva engageras.

”

teori 
barnrättsbaserat arbete
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Barnets rättigheter är universella, odelbara 

och ömsesidigt förstärkande. Det gäller alla 

barn i Sverige. Inget barn får diskrimineras. 

Alla rättigheter är lika viktiga.

”



Viktiga begrepp
Rättighetsbärare och skyldighetsbärare 

Rättighetsbärare är alla barn under 18 år! Alla de barn som bor i våra kommuner, 
som tar del av våra verksamheter, söker stöd och skydd eller som påverkas av våra 
beslut. Skyldighetsbärare är alla förtroendevalda, chefer och medarbetare som har 
ansvar att se till att rättighetsbärarna får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. 
Ibland pratar vuxna om att barn också har skyldigheter. När det gäller mänskliga 
rättigheter handlar det om statens skyldigheter mot individen och inte individens 
skyldigheter. Det är viktigt att framhålla att mänskliga rättigheter är något vi har 
för att vi är – just människor.

Föräldrar har särskilda rättigheter och skyldigheter enligt barnkonventionen. De 
har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling, men har också rätt till 
stöd från samhället vid behov. Föräldrarna ska ge barnet vägledning och råd, men 
också lyssna på barnet och ta hänsyn till detta. Det betyder inte automatiskt att 
barn ska bestämma utan att synpunkter ska respekteras.

teori 
viktiga begrepp

teori 
viktiga begrepp

Barnsyn – vuxnas syn på barn 

Den syn vi har på barn präglar oss i vårt tänkande och agerande i frågor som rör 
barn. Barnkonventionens barnsyn är att barn är kompetenta och handlingskraftiga. 
De ska få stöd och skydd vid behov. Att se barn som kompetenta människor är en 
förutsättning för att vuxna ska lämna utrymme till barns synpunkter. Ser vi barn 
som ofullständiga, det vill säga människor vars beteenden ska växa till sig och 
korrigeras, finns en risk att barnen aldrig tillfrågas eller ges möjlighet att påverka 
sina liv.

Vad är ett barn för dig?

Vad är din syn på barn?

Hur kan barnsyn påverka dig i ditt arbete?

Vad har dina kollegor för syn på barn?

Vad är din syn på din egen barndom?

Hur kan din barndom påverka din syn på barn idag?

Reflektera kring...
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teori 
viktiga begrepp

Tre perspektiv
Begreppet perspektiv förekommer i en rad sammanhang tillsammans 
med ordet barn och ibland även med rättigheter i någon form

1. Barnperspektiv
Barnperspektiv är den föreställning vi har kring vad som är bra för våra barn, och 
det vi gör för att på bästa sätt ta tillvara på barnets rättigheter och möjligheter. 
Samtidigt är barnperspektivet en färskvara som förändras över tid. Det som ansågs 
vara bra för barn när vi själva var barn kanske inte är det bästa för barn idag. Det 
vuxna barnperspektivet visar sig i hur vi i vårt land bemöter barn, hur fostran av 
barn gestaltar sig, hur vi pratar om barn och hur vi tillämpar barnets rättigheter i 
samhället i stort. 

2. Barnets perspektiv 
Barnets perspektiv betyder vad barnet själv ger uttryck för. Barnets tankar, 
föreställningar och åsikter. När det gäller barnets perspektiv är det nödvändigt att 
ett barn fått uttala sig i den aktuella frågan. Genom att fråga efter barnets 
synpunkter levandegörs barnets eget perspektiv. Konventionen ger barn 
långtgående rättigheter att blir hörda och få säga sin mening i frågor som rör dem. 
Deras synpunkter ska sedan beaktas i förhållande till ålder och mognad. 
Det innebär att vi ska lyssna först. Om vi frågar och barnet får delge sina 
synpunkter i den aktuella frågan kan vi göra en rättvis bedömning av ålder och 
mognad utifrån situationen. Barn är olika och har olika mognadsgrad beroende 
på vad som ska diskuteras.

Hur gör du för att ta reda på barnets perspektiv? 

Hur kan barnets perspektiv bidra till ditt uppdrag

Hur kan du säkerställa att barnets perspektiv alltid är representerat på din 
arbetsplats? Är det möjligt?

3. Barnrättsperspektiv 
Begreppet barnrättsperspektiv innebär att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder 
och beslut som rör barn. Vid tillämpning av barnets rättigheter och beaktande av 
ett barnrättsperspektiv behöver beslut och arbetsmetoder vara förankrade i 
barnkonventionens bestämmelser. Ett barnrättsperspektiv innebär alltså att alla 
besluts- och arbetsprocesser är barnrättsbaserade. Ett barnrättsbaserat synsätt 
uttrycks som att varje barn ska erkännas, respekteras och skyddas som rättighets-
bärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen samt personlig 
integritet.

Vilka skillnader ser du mellan barnperspektivet, barnets perspektiv 
och barnrättsperspektiv? 

Finns det någon definition som ligger dig närmast? 

Hur använder du och dina kollegor begreppet barnperspektiv? 

teori 
viktiga begrepp

Reflektera kring...

Reflektera kring...

20 21



Här kan du läsa en sammanfattning av barnkonventionen. 
Artiklarna finns att läsa i sin helhet på: barnombudsmannen.se

teori 
barnkonventionen

Barnkonventionen s 
ariklar i kort version

1. Som barn räknas varje människa under 18 år. 

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 
Ingen får diskrimineras. 

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa. 

4. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo 
för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater 
samarbeta internationellt. 

5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar 
för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta 
barnet i att få sina rättigheter uppfyllda. 

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

7. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. 
Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess 
föräldrar är och få deras omvårdnad. 

8. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt 
namn och sina släktförhållanden. 

9. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är 
nödvändigt för barnets bästa. 

10. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen 
splittrats.
 
11. Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och 
kvarhållande av barn i utlandet.

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 
frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, 
utifrån barnets ålder och mognad. 

13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och 
uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers 
rättigheter. 

14. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller 
ingen alls. 

15. Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga 
sammankomster. 

16. Barn har rätt till ett privatliv. 

17. Barn har rätt att få tillgång till information via till 
exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det 
skapas material som är av värde för barn och som inte är 
skadligt.
 
18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt 
huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling, med 
statens stöd. 

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella 
övergrepp.
 
20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin 
hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till 
ett alternativt hem. 

teori 
barnkonventionen

21. Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till 
vad som bedöms vara barnets bästa. 

22. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och 
hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar. 

23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt 
och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till 
hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella 
sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. 

25. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är 
omhändertaget av myndigheter behandlas väl. 

26. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, 
ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga 
resurser. 

27. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel 
bostad, kläder och mat. 

28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara 
obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. 

29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om 
mänskliga rättigheter. 

30. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga 
minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, 
sin kultur och sin religion. 

31. Barn har rätt till lek, vila och fritid. 

32. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande 
och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets 
skolgång. 

33. Barn ska skyddas från narkotika. 

34. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande 
och sexuella övergrepp.

35. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, 
eller handel med, barn. 

36. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av 
utnyttjande som kan skada barnet. 

37. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, 
bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska 
ske i enlighet med lag och får endast an - vändas som en sista 
utväg och för kortast lämpliga tid. 

38. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn 
som berörs av en väpnad konflikt.

39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, 
tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och 
social återanpassning. 

40. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en 
straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist och 
respektfullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället.
 
41. Om det finns bestämmelser i en stat, som går längre för 
barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller de 
bestämmelserna. 

42. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland 
både vuxna och barn.

43–54. Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad 
stater ska göra för att följa den.

TILLÄGGSPROTOKOLL 
1. Det första behandlar barn i väpnade konflikter. 

2. Det andra handlar om handel med barn, barnprostitution 
och barnpornografi. 

3. Det tredje ger barn möjlighet att lämna in klagomål till 
FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter enligt 
barnkonventionen kränkts och de inte haft möjlighet att få 
upprättelse i sitt hemland. 

De två första tilläggsprotokollen antogs av FN:s 
generalförsamling år 2000. Dessa är Sverige 
bundna av. Det tredje tilläggsprotokollet antogs 
år 2011. Det har Sverige inte anslutit sig till och 
det gäller därför inte i Sverige.

Välj ut de sju artiklar du tycker är v iktiga st.– 
Diskutera gärna i grupp!
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De fyra 
grundprinciperna

De fyra grund-   principerna
Alla rättigheter i barnkonventionen är lika viktiga. Men det finns fyra 
artiklar som är vägledande för hur helheten ska tolkas och som bildar 
en grund som vi alltid måste tänka på i sammanhang som rör barn. 
Artiklarna 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När 
man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med grundprinciperna 
som glasögon.
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teori
de 4 grundprinciperna

Artikel 2 
Alla barn s lika värde.
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras och alla rättigheter gäller för alla barn. Inga barn får bli 
sämre behandlade. Oavsett var de kommer ifrån, hur de ser ut, hur de 
pratar, vad de tror på, om de är rika eller fattiga, vilka som är föräldrar, 
vilket kön de har eller om de har en funktionsvariation är alla barn lika 
mycket värda.

Reflektera kring...

Vilken syn har du på olika barn?

Vad behöver du som vuxen förhålla dig till så att inget barn 
diskrimineras inom ramen för ditt uppdrag?

Hur tar du hänsyn till barns olika livsvillkor och behov?

Har barn med olika förutsättningar samma möjlighet till inflytande?
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Artikel 3 
Barnet s bästa

teori 
de 4 grundprinciperna

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara 
barnets bästa. När vuxna ska bestämma något som handlar om eller 
påverkar barn måste de alltid tänka på vad som är bäst för barnet. Ibland går 
andra saker före, men förtroendevalda och andra måste kunna visa att de har 
tänkt på barnet och tagit reda på vad som är bäst. Vad som är barnets bästa går 
inte alltid att ge ett enkelt och entydigt svar på. Därför behöver utredare och 
beslutsfattare undersöka eller pröva den aktuella åtgärden och dess 
konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. På sidan 55 kan du läsa mer 
om prövning av barnets bästa.

Hur tar du reda på vad som är barnets bästa?

Hur dokumenterar du bedömningen av barnets bästa?

På vilket sätt har du låtit barnets bästa vara vägledande?

Hur agerar du så att barnets bästa väger tungt?

Reflektera kring...
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Vuxna ska ha en helhetssyn på barnet, utifrån rätten till liv, överlevnad och 
utveckling. Alla barn har rätt till en bra barndom, de behöver till exempel 
ett hem, trygghet, kärlek, mat, sjukvård och utbildning för att kunna
utvecklas på ett bra sätt. I artikel syftar utveckling på den fysiska, psykiska, 
sociala, andliga och moraliska utvecklingen, där de olika delarna hänger 
ihop och förutsätter varandra. Inget verksamhetsområde kan på egen hand 
garantera barnets rätt till utveckling eftersom utveckling innebär så många 
olika saker. För att lyckas krävs samverkan.

Artikel 6
Rätt till liv, överlevnad och ut veckling

teori
de 4 grundprinciperna

Hur tar du hänsyn till barnets rätt till utveckling ur ett helhetsperspektiv?

Vad kan påverka barnets utveckling och hur kan du påverka det?

Med vilka måste du samverka för att se till hela barnets situation och bästa 
möjliga utveckling?

Reflektera kring...
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Barn har rätt att säga vad de tycker och delta när vuxna bestämmer saker 
som påverkar dem. Det bedöms först när barnet delgett sina synpunkter. 
Vuxna har ansvar och beslutanderätt, men för att få rätt beslutsunderlag 
måste barnets tankar och åsikter inhämtas. Därför behöver vuxna fråga 
barnet eller barnen vad de tycker innan beslut tas. Hänsyn ska tas till 
barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 12
Delaktighet och inflytande

teori
de 4 grundprinciperna

Är du beredd att lyssna på barn?

På vilket sätt är barn delaktiga i beslut som tas?

Hur tar du vara på barnens synpunkter?

Hur återkopplar du till barnen vad som hände efter de har varit delaktiga?

Reflektera kring...
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Praktik
2

Andra delen av boken 
kan guida dig att gå från 
ord till handling i ett 
barnrättsbaserat arbete. 
Här kan du på flera sätt 
testa dig fram genom 
olika verktyg, arbetssätt 
och frågeställningar.  



Var står du nu?

Kunskap om barnets rättigheter är en förutsättning för 

att kunna omsätta det i praktiken. Det är först när vi 

vuxna blir handlingskraftiga och omsätter rättigheterna

 i verkligheten som det gynnar barnet. Det gäller att ta sig 

ann arbetet på ett hanterbart och realistiskt sätt. Även 

om du bara har 30 minuter så är det fortfarande ett 

steg framåt. Det behöver inte vara svårare än så att 

komma igång och fortsätta vidare.
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Förändring strappan
För att utveckla ett barnrättsbaserat arbetssätt kan det krävas en förändring 
i delar av det ordinarie arbetet. En hållbarförändring är en process som 
tar tid. Att ge upp på vägen är lätt när målet känns långt borta. Sluta aldrig 
hoppas för du kommer klara av det om nästa steg är realistiskt baserat på 
vart du befinner dig. Sätt upp delmål, ta småsteg och bränn inte alla kort på 
en gång utan börja med en sak i taget med successiv upptrappning. 

För att veta vad som kan bli nästa steg är det bra att ta reda på hur 
förändringsbenägen du och din verksamhet är. Då kan Förändringstrappan 
vara ett verktyg.  Stegen definieras utifrån hur medveten och redo en 
organisation och dess ledande aktörer är. De nio stegen beskriver en stegring 
av förändringsbenägenhet. Man behöver inte ta hela trappan på en gång. 
Våga fokusera på nästa steg. Det är inte ovanligt att befinna sig på olika 
trappsteg beroende på vilken rättighet som ska diskuteras och säkerställas.

Diskutera kring...

Vilket trappsteg står du på idag?

Är alla på samma trappsteg eller finns det skillnader?

Vad är viktigt att tänka på för att ta nästa steg baserat på 

den förändringsbenägenhet som finns?

praktik 
förändringstrappan

I organisationen börjar en medvetenhet växa. 

Ett förankringsarbete påbörjas.

Organisationen är mogen att påbörja aktiva insatser 
så som utbildning och att arbeta med nya metoder.

Insatserna utvärderas och arbetet utvecklas.

Ingen i organisationen har hört 
talas om barnets rättigheter

Organisationen börjar kartlägga och planera.

Organisationen bibehåller fokus och fortsätter 
utvecklingen av ett barnrättsbaserat arbete.

praktik 
förändringstrappan

9. Hög nivå av ägande

8. Fastställelse

7. Stabilisering

6. Igångsättning

5. Förberedelse

4. Förplanering

3. Låg medvetenhet

2. Förnekelse

1. Ingen medvetenhet
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5
För att komma igång och systematiskt utveckla ett barnrättsbaserat arbete 
kan du jobba utifrån fem steg i rätt riktning. Ett tips är att avgränsa och 
våga prioritera för att komma igång, istället för att ta för stort kliv och 
riskera att inte komma i mål. Det är lätt att glömma bort vad som faktiskt 
förändras i en process, så kom ihåg att anteckna och bli positivt överraskad 
att det händer saker. Lycka till!

steg i rätt riktning

1

2

3

4

5

 Fånga in kun skap om barnet s rä t tigheter

Planera för en förändring

Genomför förändringen

Föl j upp och ut värdera

Förbättra och bevara
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För att börja arbeta barnrättsbaserat behövs kunskap om vad barnets mänskliga 
rättigheter är och hur de kan omsättas i verkligheten. För att börja med en 
gemensam grund att stå på för att skapa en samsyn och gemensam utgångspunkt 
för det fortsatta arbetet. Att du har tagit dig an den här barnrättsguiden är ett steg 
på vägen till mer kunskap. Var inte rädd för svåra frågor, ofta finns en stor chans 
till utveckling där. Olika typer av fördjupad kunskap kan komma längre fram. Om 
det bara finns en halvtimma gör det bästa av den som ett första steg!

praktik 
5 steg i rätt riktning - Fånga in kunskap

1
Diskutera kring...

Vilken kunskap finns idag?

Vilken typ av kunskap 
behövs som nästa steg?

Hur ska kunskapshöjningen 
genomföras och följas upp?

TIPS
Skriv ner vad du vill veta mer om och skapa en

egen mindmap. Sätt dig gärna och diskutera den 

med kollegor. Kunskap kan finnas närmare än 

du tror.

praktik 
5 steg i rätt riktning - Fånga in kunskap
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I ett andra steg behöver du skapa överblick hur du berör och berörs av barnets 
mänskliga rättigheter. Försök göra analys och planering tillsammans på din 
arbetsplats. Fundera över om och hur barn kan involveras i arbetet. 

Gör en behovsanalys med fokus på utmaningar som finns idag och möjligheter 
till utveckling framöver. Ansträng dig för att nå de barn som behöver det mest 
och kom ihåg att barn inte är en homogen grupp! Utifrån kartläggningen skapas 
en handlingsplan med prioriterade åtgärder för nästa steg mot ett barnrättsbase-
rat arbete. Var så konkreta som möjligt och koppla målen tydligt till artiklarna i 
barnkonventionen.

2

praktik 
5 steg i rätt riktning - Planera

Planera för en förändring

praktik 
5 steg i rätt riktning - Planera

Diskutera kring...

Vilka barn påverkas av ditt 
uppdrag? Direkt och indirekt?

Vilka rättigheter har du ansvar för?

Vad behöver utvecklas och varför?

Hur, när och av vem ska 
förändringen genomföras och följas 

upp?

TIPS
I analys- och planeringsfasen  kan du använda 

dig av Utmaningsträdet och Möjlighetsträdet som 

finns på sidorna 52-53
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Inledningsvis ligger fokus på att handlingsplanen förankras och kommuniceras till 
samtliga medarbetare. Både till verksamheten den riktar sig till och till övriga intressenter. 
Det som ska genomföra förändringen behöver få förutsättningar i att förverkliga planen. 
Här integreras förbättringen i den dagliga verksamheten för att säkerställa att rättigheterna 
respekteras och förverkligas. Allt behöver kanske inte genomföras på samma gång. Att 
prioritera och dela upp genomförandet i mindre bitar kan skapa en större känsla av 
hanterbarhet.

3

praktik 
5 steg i rätt riktning - Genomför

Genomför förändringen

praktik 
5 steg i rätt riktning - Genomför

Diskutera kring...

Hur har den planerade 
förändringen förankrats och 

kommunicerats?

Hur kommer du igång?

Hur får du förändringen att vara 
en naturlig del i det ordinarie 

arbetet?

TIPS
Under processen - Skriv ner vad som 

genomförts, hur det har genomförts, vad som 

gått bra och vad som varit utmanande.
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4 Följa upp och utvärdera

5 Förbä t t ra och förva l ta

För att veta om förändringen har genomförts med framgång behöver du 
följa upp det som genomförts och ta reda på vad det blev för resultat. 
Uppföljning och utvärdering av arbetet kan med fördel fokusera på fler 
saker än om målet för arbetet har uppnåtts. Utvärdera gärna effekterna 
av arbetet och hur de följer rättigheterna. Undersök om arbetsprocessen 
vägletts av de fyra grundprinciperna; alla barns lika värde, barnets bästa, 
rätt till liv, överlevnad och utveckling samt rätt till delaktighet och infly-
tande. Inkludera gärna både barn som påverkas av verksamheten och de 
som arbetar i verksamheten, i uppföljningen, så långt det är möjligt.

praktik 
5 steg i rätt riktning - Följa upp och förvalta

Efter arbetet har följts upp är det viktigt att fortsätta bevara och våga 
förbättra det som inte kom hela vägen till målet. Här kan processen 
börja om med ytterligare kunskap och planering för förändring. Men 
glöm inte att faktiskt stanna upp och se det som redan har genomförts 
oavsett hur stort det är. Om du bara försöker hitta nya saker att 
förbättra finns det risk att du missar att bevara det som fungerade bra.

praktik 
5 steg i rätt riktning - Följa upp och förvalta 

Diskutera kring...

Har du fått det resultat som 
eftersträvades?

Gör du rätt saker och gör du saker på 
rätt sätt?

Hur har arbetet genomförts 
utifrån de fyra grundprinciperna?

Vad ska bibehållas framöver och hur 
ska det bevara sin kvalité?

Vad kan behöva ytterligare 
förbättringar?
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Steg för steg
1.   Rita ett eget träd på ett papper.

2. Börja i centret av trädet. Här placeras utmaningen du
         bestämt dig för att förändra i processen.

3. Fortsätt med att markera ut rötterna av trädet vilka är
          anledningarna till utmaningen.

4. Skriv ner dem på post-it lappar och placera ut dem på
         en mall. Att ta reda på anledningarna till problem eller
         utmaningar är viktigt för att förstå varför de har 
         uppkommit och på det sättet komma fram till bästa

         sättet att tackla det.

5. På trädets krona ska effekterna av utmaningen fästas
         Detta är alltså konsekvenserna av vad som händer om
         det inte åtgärdas och synliggörs. Tänk på att även 
         utforska eventuella följdeffekter. De är viktiga att ha koll
         på för att motivera till ett barnrättsbaserat arbete.

Utmaning s trädet
Alla utmaningar är inte lika självklara. Därför är 
det viktigt att du spenderar tid med att analysera 
en utmaningen. Dels genom att genomarbeta 
utmaningen och dels genom att känna till det. 
Finns kunskap om utmaningen och dess orsaker 
blir det lättare att hitta lösningar och 
utvecklingsmöjligheter.

Utmaningar ( s tammen)

Orsaker (rötterna)  

Effekter (grenar) 

praktik 
utmaningsträdet

Steg för steg
1.  Rita ett eget träd på ett papper.

2. Börja i centret av trädet som tidigare och placera ut det
         översiktliga målet, det du vill uppnå i det långa loppet.

3. Rötterna av trädet blir nu omformulerade till möjligheter
         Detta är insatserna som du och dina kollegor måst
         göra, insatser som till slut ska bidra till att uppfylla 
         målet genom att lösa utmaningen eller problemet.

4. Titta tillbaka på rötterna i förra trädet för att se 
         anledningarna till problemet eller utmaningen. Kanske
         finns det en möjlighet att ändra dessa påståenden till
         positiva lösningar. Löven motsvarar nu vilka positiva
         följder på sikt som lösningen av utmaningen kommer
         att leda till.

Möjlighet s trädet
När du har ett tydligt mål och det framgår vad 
du hoppas uppnå i framtiden så är nästa steg att 
undersöka hur detta ska uppnås.
 
I denna sektion ska du tänka över:

Vilka steg behöver tas?

Vilka delmål måste sättas upp?

Vem kan göra målet verkligt?

Mål sä t t n ing ( s tammen)

Mö j l i g he t e r  ( r ö t t e r na)  

Lång t id s fö l jder ( l ö v en) 

praktik 
möjlighetsträdet
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Artikel 3.1

Vid alla åtgärder som rör 

barn ska i första hand 

beaktas vad som bedöms 

vara barnets bästa. 

praktik 
att pröva barnets bästa

Att pröva barnet s bästa
För att säkerställa att rättigheten barnets bästa tillgodoses ska en prövning göras inför 
beslut som berör barn (artikel 3.1). Vad som är barnets bästa går inte alltid att ge ett 
enkelt och entydigt svar på. Därför behöver du undersöka eller pröva den aktuella 
åtgärden och dess konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. Det är inte så svårt som 
det verkar, men det är viktigt att våga börja och verkligen göra det. För att beskriva hur 
en prövning av barnets bästa kan gå till är den första frågan vi behöver ställa oss: 
Påverkar den här åtgärden barn? Om det gör det behöver vi reflektera över i vilken grad 
åtgärden påverkar barn, vilket avgör omfattningen av prövningen. En prövning ska 
minst utgå från barnkonventionens grundprinciper och innehålla fakta om:
 
    Barnets synpunkter
    Barnets livsvillkor
    Lagar, direktiv och riktlinjer som kan påverka
    Aktuell forskning
    De rättigheter som berörs
 
Den fakta som samlas in utgör underlaget i prövningen. Därefter ska du föra ett reso-
nemang om avvägningar och konsekvenser utifrån den fakta du har och sedan komma 
fram till en slutsats vad som är barnets bästa. Om barnets bästa står i konflikt med andra 
intressen behöver det beaktas och vägas mot barnets, där barnets bästa ska ha en hög 
ställning. Men alla beslut kan inte fattas utifrån vad som är barnets bästa och då kan vi 
undersöka om det finns möjlighet till kompensatoriska åtgärder som ändå gynnar barnet 
och dess rättigheter.
Det finns flera olika stödmaterial för prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys 
som utgör en process i flera steg – i Fördjupning längst bak i boken hittar du vidare till 
dessa.

Vad är en barnkonsekvensanalys?

En barnkonsekvensanalys är detsamma som en prövning av barnets bästa, vilket innebär 
att relevant information behöver inhämtas för att sedan utifrån en helhetsbedömning 
kunna fatta bästa möjliga beslut.
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Fördjupning

Barnombudsmannen barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns rättigheter 
och intressen utifrån barnkonventionen. Här hittar du både information om 
barnkonventionen och praktiska verktyg som stödmaterial för prövning av barnets bästa, 
dialogmetoden Unga direkt, kunskapsportalen Mina Rättigheter, temaårsrapporten med 
röster från barn och mycket mer som kan fördjupa dina kunskaper.

Sveriges kommuner och regioner [SKR] skr.se

SKR arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter. Här hittar du 
stödmaterial för prövning av barnets bästa, framgångsfaktorer för barnrättsarbete, 
implementeringsnycklar, tillämpningsnycklar, stödstrukturer och mycket mer som kan 
fördjupa ditt barnrättsbaserade arbete.

Unicef Sverige  unicef.se/barnkonventionen

Här hittar du information om barnkonventionen, FNs kommitté för barnets rättigheter, 
om arbetsmodellerna Rättighetsbaserad skola och Barnrättskommun, hur arbetet med 
barnets rättigheter har utvecklats över tid och mycket mer som kan fördjupa dina 
kunskaper.

Barnkonventionen som lag  skr.se

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. På SKRs hemsida hittar du Vägledning 
om tolkning och tillämpning samt  barnkonventionsutredningens betänkande som 
fördjupar din kunskap om lagen.

fördjupning

Unicefbutiken unicefbutiken.se

Här kan du beställa eller ladda ner material som ökar kunskapen om barnets rättigheter. 
För barn finns material som Barnkonventionen i en låda – ett pedagogiskt material om 
rättigheterna. För vuxna finns material som fördjupande handböcker för socialtjänst, 
föreningsliv samt om arbete med barnets delaktighet och inflytande.

Barnrättskommitténs allmänna kommentarer barnombudsmannen.se

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) publicerar så kallade
allmänna kommentarer, om hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas.

Barnrättsguiden som digital bok karlskoga.se/barnkonventionen

I den digitala boken finner du mer övningar och infomation som kan hjälpa dig i ditt 
barnrättsbaserade arbete.

Stödmaterial för prövning av barnets bästa

Det finns flera organisationer som har tagit fram stödmaterial för prövning av barnets 
bästa. Karlskoga och Degerfors arbetar aktivt för att ha lokala mallar och rutiner i arbetet 
med att integrera arbetssättet i ordinarie arbete. 

Klicka här för stödmaterial från Barnombudsmannen

Klicka här för stödmaterial från SKR

Klicka här för stödmaterial från Barnrättskonsulterna

fördjupning
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Denna guide är skapad för att göra 

barnkonventionen mer konkret i syftet att öka 

förståelsen, respekten, främjande och skyddet av 

barnets mänskliga rättigheter.




