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Inledning
I den här bilagan beskrivs metoden för de undersökningar som Barnombudsmannens årsrapport 2021
delvis baseras på. Inom ramen för årsrapporten 2021 ville Barnombudsmannen analysera hur barns
rättigheter tillgodoses under en samhällskris. Årsrapporten skulle också belysa hur barnkonventionen
det första året som lag påverkat beslutsprocesser som rör barn. För att ta reda på detta har samtal med
barn genomförts i ett antal särskilt utvalda områden i Sverige. En enkät har också skickats ut till olika
yrkesgrupper i samtliga Sveriges kommuner och regioner.

Samtal med barn
Barnombudsmannen har genomfört samtal med barn i kommuner som var särskilt drabbade av
coronapandemin och som samtidigt kunde ses som socioekonomiskt utsatta. Hypotesen var att de
kommuner som hade en hög dödlighet och smittspridning med anledning av covid-19, kombinerat med
socioekonomiska utfall under riksgenomsnittet inom flera områden, kunde ha svårare att tillgodose
barn deras rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). FN:s
kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) har upprepade gånger uttryckt oro över de
kommunala och regionala skillnaderna i Sverige vad gäller genomförandet av barnkonventionen. 1
Barnombudsmannen har i tidigare arbeten kunnat konstatera att på den individuella nivån samvarierar
ofta sämre utfall inom exempelvis hälsa, skola och ekonomi med varandra och med
rättighetskränkningar. 2 Barnombudsmannen har också kunnat konstatera att sämre utfall inom flera
områden ofta skapar kluster, där ett barn som har ett dåligt utfall inom ett område ofta har det inom
flera andra som inte nödvändigtvis upplevs som kopplade till varandra. Barnombudsmannen ville
undersöka hur barnets rättigheter enligt barnkonventionen tillgodoses i områden där många barn har
relativt sett dåliga utfall.
Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att utfall inom exempelvis ekonomi, skolresultat eller
hälsa inte är liktydigt med att barn får sina rättigheter kränkta. Hypotesen var att de kunde vara en
proxy på de olikheter i rättigheter för barn i Sverige som FN:s barnrättskommitté pekat på snarare än att
utfallen i sig mätte rättighetskränkningar. Statistiska genomsnitt inom en kommun är dessutom inte
detsamma som att alla barn i den kommunen har dåliga utfall. Barnombudsmannen sökte i sitt arbete
för årsrapporten 2021 inte heller upp barn utifrån hur de individuellt placerade sig inom de valda
indikatorerna. Barnombudsmannen ville undersöka situationen för barn i krisdrabbade och
socioekonomiskt utsatta kommuner som hade utfall som sammantaget låg under genomsnittet i
Sverige. Kommunerna valdes ut via statistiska indikatorer från offentlig statistik på aggregerad nivå.

Urval av kommuner
Barnombudsmannen valde att skapa ett index för att göra ett urval av kommuner, genom att använda
indikatorer som skulle spegla krisdrabbning och socioekonomisk situation. Liknande sätt att kartlägga
utfall inom en kommun eller annat geografiskt område har tidigare använts av Barnombudsmannen,
senast i årsrapporten 2018.

1 FN:s barnrättskommitté, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte periodiska rapport, 2015, punkt 11.
Liknande kritik har framförts vid Sveriges tidigare granskningar 1993, 1999, 2005 och 2009.

2 Se exempelvis Barnombudsmannen, Könsskillnader i skolresultat och psykisk ohälsa, Temarapport Max18 – 2015; Barnombudsmannen,

Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet, Temarapport Max18 – 2016.
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Skapandet av ett index
Det finns inget självklart sätt att konstruera ett index. Barnombudsmannen valde att samla in nio
indikatorer i indexet. Då indikatorerna skilde sig åt i hur de redovisades kodades sedan indikatorerna för
att mäta dödlighet och smittspridning av covid-19 om till dikotoma variabler som fick värdet två om
utfallet tillhörde den kvartil 3 med de mest negativa utfallen och noll annars. De socioekonomiska
indikatorerna fick istället värdet ett om utfallet tillhörde den kvartil med de mest negativa utfallen.
Detta betyder att utsattheten för coronapandemin inom kommunen avsiktligt fick större värde än det
socioekonomiska utfallet. I de fall en kommun saknade värde på en variabel kodades dessa som en nolla
vilket innebär att ett fåtal kommuner kan ha fått ett för lågt värde i indexet.
Alla indikatorer summerades slutligen samman och totalsumman varierade mellan noll och tio.
Kommunerna grupperades utefter SKR:s kommungruppsindelning och de kommuner som hade högst
totalsumma inom varje huvudgrupp valdes ut för undersökningen. Två storstadskommuner fick samma
totalsumma och inkluderades båda i undersökningen. Där valdes sedan de stadsdelar som vid
tidpunkten hade flest antal bekräftade fall av covid-19 per capita ut.

Indikatorer
De nio indikatorer Barnombudsmannen använde var följande:
Bekräftade fall av coronavirussjukdom (covid-19) – Antal sjukdomsfall av covid-19 per 10 000 invånare
totalt, till och med vecka 35. Kommuner med färre än 15 sjukdomsfall redovisas som 0 sjukdomsfall. För
Stockholm, Malmö och Göteborg redovisas statistiken på stadsdelsnivå. Dessa kommuner har därför
erhållit medelvärdet för samtliga stadsdelar i kommunen. Denna indikator hämtades från
Folkhälsomyndigheten.
Avlidna i covid-19 – Antal avlidna i covid-19 per 10 000 invånare till och med den 24 augusti 2020.
Indikatorn baseras på personer som har avlidit och registrerats med covid-19 som underliggande
dödsorsak i dödsorsaksintyg (ICD-10: U07.1 eller U07.2) inkomna till Socialstyrelsen fram till och med den
24 augusti 2020 med ett giltigt personnummer eller samordningsnummer. För att beräkna andelen
avlidna per 10 000 invånare har folkmängd i kommunen per den 30 juni 2020 hämtats från SCB.
Barn i ekonomiskt utsatta familjer – De som är kategoriserade som ekonomiskt utsatta är familjer
med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är under 60 procent av medianinkomsten i
befolkningen totalt. Denna indikator hämtades från Barnombudsmannens tidigare statistiktjänst Max18
och kommer ursprungligen från SCB:s Inkomst- och taxeringsregister. Gäller inkomståret 2018.
Barn i familjer med låg inkomststandard – Indikatorn visar andelen barn som lever i familjer med låg
inkomststandard. Indikatorn mäter absolut ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor
andel av barnen som lever i hushåll där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest
nödvändiga levnadsomkostnaderna. Denna indikator hämtades från Max18 och kommer ursprungligen
från SCB:s Inkomst- och taxeringsregister. Gäller inkomståret 2018.
Andel barn med sjukskriven förälder – Andel invånare 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller
aktivitetsersättning per den 31 december 2019. Denna indikator hämtades från Rådet för främjande av
kommunala analysers (RKA) databas Kolada.
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Varje kvartil är en fjärdedel av den totala mängden.
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Andel barn med minst en långtidsarbetslös förälder – Andel invånare 0-19 år med minst en förälder
som är helt utan arbete eller i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd under minst 90 dagar under 2018.
Denna indikator hämtades från RKA:s databas Kolada.
Andel barn lagförda för brott – Andel barn 15-17 år lagförda för brott per tusen barn 15-17 år. Med
lagföring avses fällande domar i tingsrätt eller att en åklagare har utfärdat strafföreläggande eller
meddelad åtalsunderlåtelse. Åldern räknas vid lagföringsbeslutet. Denna indikator hämtades från RKA:s
databas Kolada och gällde år 2018.
Andel barn som är behöriga till gymnasiet – Andel barn gått ut grundskolan med behörighet till
yrkesförberedande program på gymnasiet 2019. Denna indikator hämtades från Max18 och kommer
ursprungligen från Skolverkets elevregister.
Andel barn i lägenhet som är trångbodda – Indikatorn visar andelen barn i flerbostadshus som är
trångbodda enligt norm 2. I statistiken ingår de bostäder som finns i lägenhetsregistret, vilket utesluter
småhus. Det kan däremot röra sig om hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter, ”specialbostäder” (t ex
bostäder för funktionshindrade) och ”övriga hus” (boende i byggnader som innehåller lägenheter som
inte är avsedda för bostadsändamål). Denna indikator hämtades från Max18 och kommer ursprungligen
från SCB. Gäller år 2019.

Enkät till yrkesgrupper
Studiedesign, urval och datainsamling
För att få en bild av hur barnkonventionen som lag påverkat kommunernas och regionernas verksamhet
skickade vi ut en enkät till samtliga kommuner och regioner i Sverige. För att nå yrkesverksamma som
fattar olika typer av beslut som rör barn valde vi att avgränsa oss till tre områden där barn vistas:
socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Målgruppen för enkäten var socialchefer 4, skolchefer 5
och verksamhetschefer för barnsjukhus 6. Vi skickade enkäten till verksamhetschefer som torde antas ta
hänsyn till barnkonventionen i sina beslut. Vår utgångspunkt var att de som besvarade enkäten skulle ha
ett ansvar för de beslut som rör barn.
Frågorna i enkäten utgick från det som framkommit i Barnombudsmannens tidigare undersökningar om
hur barnkonventionen som lag förväntades påverka verksamheten i kommuner och regioner. Frågorna
rörde främst hur man förberett sig inför att barnkonventionen blev lag och om man genomfört några
förändringar i hur man ser till att barns rättigheter tillgodoses vid beslut eller åtgärder som rör dem. När
frågorna var formulerade genomförde Barnombudsmannen en mindre pilotstudie med yrkesverksamma
inom samtliga tre områden kring frågorna och de begrepp som användes. Vissa frågeställningar
korrigerades därefter för att bättre passa undersökningens syfte och hypotes.
Vi fick in 304 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51 procent (601 utskickade enkäter). En relativt
kort svarstid, tre veckor, samt en hög enkätbelastning bland kommuner och regioner med anledning av
coronapandemin är troliga förklaringar till den relativt låga svarsfrekvensen. Totalt besvarade 304
respondenter enkäten.

4

Socialchef, verksamhetschef för socialförvaltning eller motsvarande i kommunen.

5

Skolchef, förvaltningschef barn- och utbildning eller motsvarande i kommunen.

6

Verksamhetschef för barnsjukhus, barnmedicin/barnavdelning på sjukhus eller motsvarande i regionen.
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Målgrupp
Kommun

Undergrupp
Socialchefer
Skolchefer

Urval
290
290

Antal svar
136
153

Svarsfrekvens
47 %
53 %

Region
Totalt

Verksamhetschef sjukhus

21
601

15
304

71 %
51 %

Statistisk bearbetning och tillförlitlighet
All statistik som baseras på urvalsundersökningar är förenad med viss osäkerhet. I denna undersökning
är det främst eventuella mätfel och bortfall som riskerar att påverka resultaten. Om bortfallet är ojämnt
fördelat finns en risk att resultaten från beräkningarna blir missvisande och inte återspeglar
verksamheterna på ett korrekt sätt. Det finns emellertid ingenting som tyder på ett systematiskt bortfall
i denna studie. Enkäten till socialchefer besvarades av socialchefer i kommuner i 20 av Sveriges 21
regioner, medan enkäten till skolchefer besvarades av skolchefer i 19 av Sveriges 21 regioner. Det största
bortfallet i undersökningen beror på att de inbjudna inte har öppnat länken och besvarat
undersökningen. En systematisk bortfallsanalys gjordes inte vilket innebär att det kan finnas en bias i
vilka yrkesverksamma som svarade och vilka som inte gjorde det.
Partiellt bortfall förekom på ett flertal frågor och dessa behölls i analysen av övriga frågor. Fritextsvaren
sorterades och analyserades för att hitta mönster i hur respondenterna svarat. Vissa av svaren finns
rapporterade i rapporten, där variabler redovisas uppdelade på yrkeskategorier. Fritextsvaren har
använts för att öka förståelsen för varför respondenterna har svarat som de svarat och därmed också hur
de tolkat frågan.

Intervjuer med offentliga verksamheter
I arbetet med årsrapporten 2021 ville vi hitta lärande exempel som kan hjälpa verksamheter att snabbare
omsätta barnkonventionens rättigheter i praktiken. Därför intervjuade vi representanter från sju olika
offentliga verksamheter, vars verksamhet berör barn, om hur de arbetar med barns rättigheter och
barnkonventionen samt hur arbetet påverkats under pandemin. På det sättet kan vi redan nu dra några
slutsatser om vilka konsekvenser den pågående krisen har för de barn som berörs av det barnrättsliga
arbetet i offentlig verksamhet och presentera lärande exempel som kan användas av andra
verksamheter med liknande utmaningar.
Det var viktigt att ha med statliga, regionala och kommunala verksamheter eftersom det svenska
samhällssystemet är organiserat utifrån dessa nivåer. Bara verksamheter där vi sedan tidigare känner till
att det pågår ett barnrättsligt arbete ingår. Eftersom det endast rör sig om sju verksamheter går det inte
att dra några generella slutsatser om det barnrättsliga arbetet i hela det offentliga Sverige. Det finns
självklart fler exempel på hur samhällsaktörer arbetar med barns rättigheter, men vi har avgränsat
undersökningen till dessa sju. Verksamheterna har själva valt representanter till intervjuerna.
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Frågeformulär enkät
Hej och välkommen till Barnombudsmannens enkät!
Vi har sammanställt denna enkät för att undersöka om barnkonventionens ställning som lag fått önskat
genomslag i kommuner, regioner och myndigheter.
Resultatet av enkäten ingår som en del i den årsrapport som Barnombudsmannen lämnar till
regeringen våren 2021.
Svara gärna så snart som möjligt. Enkäten är öppen till och med den 1 november 2020.
Era svar betyder mycket för oss på Barnombudsmannen och bidrar till att vi kan få en fördjupad
kunskap om hur barns rättigheter utifrån barnkonventionen tillämpas i praktiken.
Det är helt frivilligt att svara på enkäten. Slutrapporten kommer endast redovisa svar på aggregerad
nivå. I det fall vi behandlar personuppgifter är den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt
intresse. Här kan du läsa mer om hur Barnombudsmannen behandlar personuppgifter.
Om ni vill få en överblick över frågorna kan ni ladda ned enkäten som pdf här: Barnombudsmannens
enkätformulär. När ni skickat in era svar kommer ni själva kunna spara ner dem i en pdf-fil för
eventuell diarieföring.
1. Vi har läst informationen ovan och vill medverka i undersökningen.
( ) Ja
( ) Nej

2. I vilken roll besvarar du enkäten?
( ) Socialchef, chef för socialförvaltningen eller motsvarande
( ) Skolchef, förvaltningschef barn- och utbildning, eller motsvarande
( ) Verksamhetschef för barnsjukhus, barnmedicin, eller motsvarande
( ) Chefsrådman tingsrätt, eller motsvarande
( ) Chefsrådman förvaltningsrätt, eller motsvarande
( ) Annan:_________________________________________________

3. Finns det en särskild funktion som arbetar med barnkonventionen och/eller barnrättsfrågor i
er kommun/region idag?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
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Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.
4. Har ni genomfört någon specifik utbildning om barnkonventionen och dess genomförande inför att
barnkonventionen blev lag i er kommun/region?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
Om Ja:
5. Vilken typ av utbildning har ni genomfört? Ni kan t.ex. ange om den har skett regelbundet eller varit
riktad till en specifik yrkesgrupp.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Om Nej:
6. Varför har ni inte genomfört någon utbildning?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

7. Har ni vidtagit några ytterligare åtgärder i er kommun/region inför att barnkonventionen blev lag?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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8. Vilka av följande resultat har ni märkt inom ert verksamhetsområde inom er kommun/region efter att
barnkonventionen trädde i kraft som lag?
Stämmer
mycket
bra

Stämmer
ganska bra

Varken
eller

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
inte alls

Vet ej

Barns rättigheter har stärkts
överlag

()

()

()

()

()

()

Frågor om barns rättigheter
prioriteras högre i organisationen

()

()

()

()

()

()

Vi har fått mer tid att arbeta med
frågor om barns rättigheter

()

()

()

()

()

()

Vi har fått mer ekonomiska
resurser att arbeta med frågor
om barns rättigheter

()

()

()

()

()

()

Kunskapen om barns rättigheter
har ökat internt

()

()

()

()

()

()

Samarbetet inom organisationen
kring barns rättigheter har ökat

()

()

()

()

()

()

Beslut om barns rättigheter har
kunnat samordnas på ett bättre
sätt

()

()

()

()

()

()

Arbete med barns rättigheter har
strukturerats och formaliserats

()

()

()

()

()

()

Innebörden av barns rättigheter
har konkretiserats

()

()

()

()

()

()

Barns delaktighet i
beslutsprocesser har ökat

()

()

()

()

()

()

Barns kunskaper om sina
rättigheter har ökat

()

()

()

()

()

()

Barnets bästa har i större i
utsträckning beaktats i
beslutsfattande

()

()

()

()

()

()

Av artikel 12 i barnkonventionen framgår att barn har rätt att komma till tals. Rättigheten som framgår
består av två delar. Den första handlar om att ett barn ska få uttrycka sig fritt i alla frågor som rör
barnet. Den andra handlar om hur detta ska gå till i vissa situationer - till exempel vid ett domstolsförfarande eller administrativt förfarande. I dessa fall ska det barn som berörs av frågan och
förfarandet ges möjlighet att höras.
Rättigheten omfattar även ett barn som berörs av frågan men som inte har förmåga att uttrycka en
åsikt. Barnets åsikt får då inhämtas genom ställföreträdare eller på annat sätt. En viktig detalj är att
rättigheten omfattar barnets rätt att framföra sin åsikt och att få den beaktad. Det är således inte
barnets ställningstagande som ska kartläggas.
9. Finns det ett övergripande beslut inom er kommun/region om att barn och unga ska beredas
möjlighet att höras inför beslut som berör dem?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
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10. Vilka metoder använder ni inom ditt verksamhetsområde för att bereda möjlighet för barn och unga
att höras inför beslut som berör dem?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
11. Hur ofta följer ni upp de metoder och processer som används för att bereda möjlighet för barn och
unga att höras inför beslut som berör dem?
( ) Var sjätte månad
( ) Varje år
( ) Vartannat år
( ) Mer sällan
( ) Aldrig
( ) Vet ej
Om Var sjätte månad, Varje år, Vartannat år eller Mer sällan:
12. På vilket sätt följer ni upp arbetet? Du kan t.ex. ge praktiska exempel, ange vem som följer upp
arbetet eller på vilket sätt barns åsikter kring metoder/processer tas i beaktande.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

13. Har ni på något sätt förändrat hur ni inom er kommun/region bereder möjlighet för barn och unga
att höras inför beslut som berör dem, efter att barnkonventionen blev lag?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
Om Ja:
14. På vilket sätt har ni förändrat arbetet?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som
bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. För att säkerställa att rättigheten barnets bästa
tillgodoses ska en prövning göras inför varje beslut som berör barn.
Enligt FN:s Barnrättskommitté ska prövningar av barnets bästa inte enbart göras vid myndighetsbeslut
som rör ett enskilt barn, utan även vid utarbetande av genomförandeåtgärder som policyer, budgetar,
riktlinjer, planer, strategier, organisationsförändringar med mera. Prövningar av barnets bästa ska
också göras när myndigheter tar fram föreskrifter, allmänna råd, rättsliga ställningstaganden, ickejuridiskt bindande stödmaterial och liknande. I domstolar ska prövning av barnets bästa göras i beslut
som rör barn direkt eller indirekt.
15. Görs prövningar av barnets bästa som en integrerad del av en ordinarie besluts- och
ärendeprocess inom er kommun/region?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
Om Ja:
16. Hur resonerar man kring barnets bästa i beslutsprocesser inom er kommun/region?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Om Nej:
17. Varför gör man inte det?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

18. Lyfts barnkonventionen oftare fram i beslutsmotiveringar/domskäl inom er kommun/region, efter att
barnkonventionen blev lag?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
Om Ja:
19. Beskriv gärna på vilket sätt barnkonventionen lyfts fram:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Om Nej:
20. Varför inte?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

21. Vilka metoder eller processer använder ni inom ditt verksamhetsområde inom er kommun/region
för att göra prövningar av barnets bästa?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
22. Hur ofta följer ni upp de metoder och processer som används för att göra prövningar av barnets
bästa?
( ) Var sjätte månad
( ) Varje år
( ) Vartannat år
( ) Mer sällan
( ) Aldrig
( ) Vet ej
Om Var sjätte månad, Varje år, Vartannat år eller Mer sällan:
23. På vilket sätt följer ni upp arbetet? Du kan t.ex. ge praktiska exempel, ange vem som följer upp
arbetet eller på vilket sätt barns åsikter kring metoder/processer tas i beaktande.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

24. Har ni på något sätt förändrat hur ni inom er kommun/region gör prövningar av barnets bästa, efter
att barnkonventionen blev lag?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
Om Ja:
25. På vilket sätt har ni förändrat arbetet?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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Nu följer några frågor om er hantering av spridningen av det nya coronaviruset.
26. Har ni i er kommun/region fattat några särskilda beslut för att minimera risken att barns rättigheter
kränks, med anledning av spridningen av det nya coronaviruset?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
Om Ja:
27. Vilka beslut har ni fattat för att minimera risken att barns rättigheter kränks?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Om Ja i fråga 25:
28. Har ni i er kommun/region involverat barn och unga i de beslut som fattats för att minimera risken
att barns rättigheter kränks, med anledning av spridningen av det nya coronaviruset?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
Om Ja:
29. På vilket sätt har ni involverat barn och unga i de åtgärder som vidtagits?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Om Ja:
30. Har ni inför besluten gjort några prövningar av barnets bästa?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej

31. Har ni i er kommun/region gjort några särskilda prioriteringar, vidtagit övriga åtgärder eller fattat
andra beslut med anledning av spridningen av det nya coronaviruset, som kan påverka barn direkt
och indirekt?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
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Om Ja:
32. Vilka övriga beslut har ni fattat med anledning av spridningen av det nya coronaviruset, som kan
påverka barn direkt och indirekt?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

33. Har ni i er kommun/region använt er av rättigheterna i barnkonventionen som ett stöd eller
hjälpmedel när ni har fattat beslut som rör barn, med anledning av spridningen av det nya
coronaviruset?
( ) Ja
( ) Nej
( ) Vet ej
Om Ja:
34. På vilket sätt har ni använt barnkonventionen som stöd eller hjälpmedel?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

35. Vilken anser ni i er kommun/region är den enskilt viktigaste faktorn att fokusera på för att
barnkonventionens rättigheter ska få ett större genomslag?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

36. Vilka ser ni som de största utmaningarna i er kommun/region i ert arbete med barnkonventionens
rättigheter? Det går att välja flera alternativ.
[ ] Ökning av den administrativa bördan
[ ] Svåra juridiska tolkningar i rättstillämpningen
[ ] Att få organisationen att delta i utvecklingsarbetet
[ ] Att rättigheterna för vissa grupper av barn riskerar att nedprioriteras
[ ] Att göra barn och unga delaktiga i beslutsprocesser som rör dem
[ ] Att göra prövningar av barnets bästa inför beslut som rör barn och unga
[ ] Att återkoppla kring tagna beslut till barn och unga
[ ] Annat:: _________________________________________________
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37. Om du har några övriga kommentarer om enkäten kan du lämna dem här:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Tack för ditt svar!
Svaren på denna enkät kommer att utgöra en del av underlaget till Barnombudsmannens årsrapport
till regeringen. Avrapportering sker den sista mars 2021. Vi kommer att lägga upp rapporten på vår
webbsida och sprida den i andra kanaler.
Om du har några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta oss på mail
info@barnombudsmannen.se.
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