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Barnets bästa?



Det är inte förhandlingsbart att inte följa barnkonventionen och gällande 
lagstiftning. 

Detta ställer kravet på oss alla att ha kunskap och modet att stå upp för barnets 
bästa. Att se barn som rättighetsbärare.

1990 har Sverige förbundit sig att följa barnkonventionen. 

Barnkonventionen 



Unga Direkt – en metod i sex steg

Unga Direkt



Unga Direkt 

Steg 1: Förberedelser

 Syftet

 Urval

 Grupp eller individuella samtal

 Stöd

 Användning av resultat

 Utbildning/handledning

 Samtalsstöd och dokumentation (diktafon)

 Present till medverkande?

 Återkoppling till barnet



Unga Direkt

Steg 2: Kontakt med barn och unga

 Hur ska vi komma i kontakt med barnen och 
ungdomarna? 

 Utforma informationsmaterial 

– Brev till barn och unga

– Brev till vårdnadshavare

– Brev till verksamheten

– Anpassade utifrån olika språk/ålder

– Bild på de som ska träffa barnen

 Samtycke



 Informationsträff

 Muntlig information 

– Barn

– vårdnadshavare

– Barnträffar

– Individuellt eller i grupp

– Ett eller två samtal

 Fika

Unga Direkt

Steg 3: Arbetsträffar 



Unga Direkt

Hur går en Barnträffar till?



 Exempel på frågor som kan få barnet att berätta mer:

 -Du sa att… kan du berätta mer om det?

 -Hur menar du?

 -På vilket sätt?

 Var inte rädd att vara tyst en stund, men var tydlig med att 
din uppmärksamhet fortfarande är riktad mot barnet 
under tystnaden.

Smågruppsreflektioner

Samtalsstöd



Kreativa övningar

 Anställningsannons

 Dramatisering

 Collage

 Verklighetsask

 Digitala berättelser
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En röst om Unga Direkt

https://www.youtube.com/embed/jAOM_qtqSHA?rel=0


 Utforma frågor

 En expertgrupp med barn

 Koppling till samtalsstödet

 Urval

 Genomförande

 Analys
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Enkät



Steg 4: Kodning och analys

• Koda intervjuer, del 1 (lodrät analys)
• Koda varje intervju (samtal 1 o 2) för sig

• Allt måste inte kodas!

• Läs intervjuer parallellt, bestäm koder gemensamt (inte fler än 10)

• Klipp ihop i ett kod-dokument med alla intervjuer om en kod

•
• Koda intervjuer, del 2 (horisontell analys)

• Att läsa intervjuerna på tvärsen (horisontell analys)

• Skriva "berättelsen om" koden/temat

• Sakfokus – utifrån den analytiska frågan, citatnära prel analys (ex)



Kodning o tolkning

”Faror”:
• Språkligt skickliga intervjupersoner får mer tyngd än andras

• Det enkla, som många tar upp, får mer tyngd än svårförklarligt

• Det vi som kodar känner igen oss i, ”stämmer” med 
hypotes/förförståelse, eller tycker om, ges större tyngd

• Resultatet blir kvantitativt, med beskrivningar om hur många 
etc

• Kodningen stannar vid beskrivningar

• Missförstånd, feltolkning, ironi/skämt



Mixed methods

•Koppla ihop resultat av enkät och samtal
•Enkäten kan svara på hur vanligt, omfattande etc

•Samtalen kan fördjupa förståelsen om vad ett fenomen innebär, hur 
det värderas eller förstås/tolkas av barnen. (Även öppna svar)

•Samtalen kan peka på nya frågor vi inte tagit med, som vi 
också/sedan vill veta omfattning av tex.



Unga Direkt

Barnrättslig analys 

 Ny tolkning av barnrösterna

– Barnrättsperspektiv

– Barnkonventionen och svensk lag

– Andra uppdrag och förslag



Steg 5: Unga presentatörer

 Makthavare får kunskap 
direkt från barnen

 Barnen får möjlighet att 
själva komma till tals
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Unga Direkt

Steg 6: Sprida budskap 

 Sammanställ barnens budskap och slutsatser

 Identifiera aktörer som kan förändra 

 Sprid till aktörerna

 Fråga vad aktörerna tänkt göra utifrån barnens budskap

 Återkoppla till barnen

 Uppföljning



Unga Direkt

Steg 7 Utvärdering 

 Fråga barnen hur samtalen uppfattades

– Som en sista del av samtalet

– Separat uppföljning

– Kvalitativt samtal eller enkätutvärdering

 Fråga medarbetarna hur samtalen och arbetet 
uppfattades

 Sammanställ utvärderingen

 Användning av utvärderingen



Film: Ett lotteri

https://www.youtube.com/watch?v=v95vK3FSejk


Unga Direkt

Mer om Unga Direkt

Läs mer om metoden 

och ta del av exempel 

på vår webbplats

https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/forberedelser/
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shanti.ingestrom@barnombudsmannen.se
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mailto:shanti.ingestrom@barnombudsmannen.se

