


Barnrättsdagarna 
Örebro 10 april 2019 

Anna Wibron 
Barnombud 
anna@barnrattsbyran.se 
072-565 00 13 
 
Emma Wennerström 
Barnombud 
emma@barnrattsbyran.se 
072-565 33 63 
 

 
 
 
 



”Vi är en rättighetsbyrå för barn.  
Vi behövs – inte därför att barn 

är bärare av problem, utan för att 
samhället skapar problem för 

barn.”  



När du kommer till oss får du  
berätta din historia. Du får berätta så 

mycket eller lite som du vill. 
 Det är vårt jobb att lyssna på dig och t

ro på det du berättar. 

När vi tillsammans har en bild av  
din situation pratar vi om vilken  
hjälp du tror att du behöver. Om  

du vill att vi ska hjälpa dig formulerar vi 
ett uppdrag som du ger oss. 

När vi fått veta vad du behöver hjälp med 
sätter vi igång. Då agerar vi. Vi 

 pratar, skriver, ringer och följer med på m
öten. Vi gör det som behövs.  
Alltid tillsammans med dig.  

Det du berättar för oss är super- 
viktig kunskap som vi använder för  
att göra samhället bättre. Vi letar  

upp de som har makt att bestämma  
och berättar vad vi lärt oss från er.    

Vad händer hos Barnrättsbyrån? 



•  Byråkratiska labyrinter 

•  Att prata för döva öron 

•  Beslut utan delaktighet 

•  Särskilt utsatta barn 

Barn speglar samhället 



 

- Johanna 
 
När jag var 12 år gick jag till socialtjänsten första gången för att berätta 
att jag inte kan bo kvar hemma. Som jag minns det gick jag dit flera 
gånger under mina tonår och berättade om hur svårt det var hemma, 
och att jag behövde hjälp att hitta någon annanstans att bo. Det var först 
när jag var 16 år och hotade med att ta livet av mig som jag fick hjälp att 
flytta till jourhem. När jag kom i kontakt med Barnrättsbyrån hade jag 
bott i fyra olika jourhem och ville få hjälp att ansöka om stödlägenhet 
med kontaktperson. Jag ville också ha ett LVU så att inte mina föräldrar 
kunde förstöra eller hota med att ta hem mig hela tiden. 



 
-  Socialtjänsten förändrade sitt arbetssätt: 

Johanna fick en egen handläggare och 
föräldrarna en annan.  
 

-  Johanna beviljas stödboende och 
kontaktperson enligt LVU fram till  
18-årsdagen.  

 

Hur gick det? 



Reflektionsfråga - prata 
två och två i 3 minuter 
 
Fundera över dig själv eller om du har ett barn. När du/ni 
har ett bekymmer i livet och behöver söka professionell 
hjälp - vad är då viktigt för er? 
 



HANDBOK FÖR 
SOCIALSEKRETERARE 

 

- Om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning 
till avslutad utredning 

 

 

BAKGRUND	
	
Varför	en	handbok?	
	
Syftet	med	handboken	
	
Processen	att	ta	fram	handboken	

Marie	Hugander	Juhlin	
Auktoriserad	socionom	&	barnrättsrådgivare,	UNICEF	Sverige	
marie.hugander.juhlin@unicef.se	



INNEHÅLL 
 

Från teori till praktisk tillämpning 
 
Förklarar rättighetsansvaret utifrån barnkonventionen 
 
Förklarar hur rättigheterna ska genomsyra hela utredningsprocessen 
 
Checklistor 
 
Mina kontakter 
 

 
 
 



		

Förbud	mot	
diskriminering		

(art.	2)	
	

Principen	om	
barnets	bästa		

(art.	3)	
	

Barnets	delaktighet	
och	rätt	till	
information	

(art.	12	och	17)	
	

Goda	
förutsättningar	för	

en	optimal	
utveckling	och	bästa	

möjliga	hälsa								
(art.	6	och	24)	

	

Social	trygghet	och	
skälig	

levnadsstandard	
(art.	5,	18,	26,	27)	

Rätten	till	sina	
föräldrar	utifrån	
barnets	bästa		

(art.	9)	
	

Rätt	att	skyddas	mot	
våld	och	övergrepp	

samt	rätt	till	
rehabilitering	(art.	
19,	32	och	39)	

Skyddsbedömning	

		 		 		 		 		 		

Förhandsbedömning	

		 		 		 		 		 		

Kommunicering	till	
berörda	om	utredning	

		 		 		 		 		 		

Utredning,	bedömning,	
analys	

		 		 		 		 		 		

Beslut	

Kommunicering	av	beslut	

Vad innebär ett barnrättsbaserat arbetssätt? 



 
”En barnrättsbaserad verksamhet 
lyfter fram vad som bedöms vara 
förenligt med barnkonventionens 

intentioner oavsett om det är 
genomförbart eller inte” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Fundera med din granne: 
 
 
 

 
Vilka	är	de	största	utmaningarna	
när	det	gäller	att	göra	barn	
delaktiga	i	utredningsprocessen?	
 

		



Att medskapa med unga  
i socialtjänsten 



Varför ska du medskapa? 

• Du behöver inte gissa  

• Stöd/insats är anpassat efter 
ungdomen*  

• Allians med ungdom 

• Ärlig dialog, egenmakt och framtidstro 

•  Få ut ett upplevt värde av att vara med 
och skapa 

• Barn är rättighetsbärare 

* Allmänna barnhuset, 2017 





”Från början, alltså kanske under första mötet,  
att man lär känna varandra. Det är inte så att jag vill veta allt  

som händer i ditt liv men så att man känner att man har ett band.  
Såhär att jag vet att jag kan säga vissa saker till dig och att  

du faktiskt kommer att hjälpa mig med det och så.  
Det handlar väldigt mycket om tillit tror jag.” 



Flödesschema genom socialtjänsten 







AVSLUTNING	



Har du frågor du inte hann ställa?  
Eller är din arbetsplats intresserad av ett 
utbildningstillfälle eller mer information?  
 
Kontakta oss gärna! 
Anna Wibron, Barnrättsbyrån Umeå 
anna@barnrattsbyran.se 
 
 
Emma Wennerström, Barnrättsbyrån 
emma@barnrattsbyran.se 
 
 

 Maria Thell, Maskrosbarn 
 maria.t@maskrosbarn.org 

 
  
 Marie Hugander Juhlin, 
 UNICEF Sverige 
 marie.hugander.juhlin@unicef.se 

 


