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Integritet på undantag?

När ett barns röst inte tas på allvar, betyder det att inte heller barnets 
integritet tas på allvar? Vad säger det i så fall om barns värde som 
människor, om barns position som samhällsmedlemmar? I den här 
avhandlingen utforskas barns förutsättningar för röst i patientlagen och 
patientorganisationer.
I patientlagen konstrueras barns rättigheter som patienter utifrån 
antaganden om den vuxne patientens autonomi och vårdnadshavares 
bestämmanderätt. Konsekvensen blir att barns röst begränsas 
och barns integritet blir flytande, inte ett absolut värde. Studien av 
patientorganisationer visar att barn är målgrupp för många av dessa 
organisationer, men barns förutsättningar för röst i organisationerna 
är oklar. Utifrån intervjuer med organisationsföreträdare tycks det vara 
föräldrar som är röstbärare för barns rättigheter som patienter. I studien 
framträder hur barn kan användas för att föra ut organisationens 
röst. Denna användning av barn ger uttryck för barns integritet som 
förhandlingsbar. 
Med utgångspunkt i studierna diskuteras hur barn utifrån ett relationellt 
perspektiv på rättigheter kan ses som olikt jämbördiga vilket öppnar för en 
syn på barn som fullvärdiga samhällsmedlemmar och rättighetsbärare. 

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver forskarutbildning inom 
området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två 
forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning 
mot civilsamhället. Området ramar in ett kunskapsfält där såväl den 
enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och 
villkor får utrymme.
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Abstract 

Anna Holmqvist 

Department of Social Sciences 

This thesis explores discourses regarding children’s voice, in the Swedish Patient 

Act, as well as in Swedish patient organizations. In the Patient Act, children’s 

rights as patients are construed on the basis of custodians’ parental rights and the 

assumption that patients are competent and autonomous adults. The child is given 

an object position, weaker than an adult patient and subordinated to parents’ 

authority. Consequently, the integrity of the child is not absolute, as it is construed 

through an autonomy discourse and a family discourse which set boundaries for 

the child´s voice in the Patient Act. The family discourse combined with a mass 

movement discourse form the prerequisits for children’s voice in the context of 

patient organizations. As a consequence, patient organizations do not act as voice 

in relation to children’s rights as patients, in the Patient Act. Rather, interviews 

with representatives of patient organizations show that the parents act as voice 

having a child in need of health care. The position of children in the organizations 

is ambiguous and, rather than having a voice of their own, children can be used 

in advertising campaigns to attract funding, expressing the voice of the 

organization. When children are used in this way by organizations, children’s 

integrity seem to be negotiable. The thesis shows that in both the Patient Act and 

the patient organizations, the integrity of the child is questioned. Children seem 

to be regarded as imperfect rights-holders and as imperfect members of society. 

This perception of the child is traced to dominant ethical perspectives from which 

children’s human rights have emerged. Drawing on current academic debates, an 

alternative approach to these prevailing ethical perspectives is suggested. Instead 

of making rights conditional upon presumed autonomy and adulthood, rights can 

be perceived as relational and expressions of the mutual interdependence of 

humans, regardless of age and maturity. If rights are seen in this way, with children 

being understood not as essentially different but differently equal, then the child´s 

voice can have actual importance. 

Keywords: Autonomy, child in welfare society, children as patients, children’s 

rights, competence, health law, integrity, participation, patient law, patient 

organizations, welfare law, voice 
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Förord 

Jag har lagt märke till hur förorden till avhandlingar ofta beskriver doktorandtiden 

som en resa. Jag ser snarare framför mig ett skidspår, inte särskilt väl preparerat, 

uppe på kalfjället. Ibland har dimman legat tät, det har knappt varit möjligt att se 

nästa markering, men jag har anat att den finns där. Ganska så många gånger har 

jag kommit fram till en markering där spåren går åt olika håll. Jag har tvekat, tagit 

mig vidare, för att ibland behöva vända tillbaka, ibland har det bara varit att köra 

på. Många gånger har det varit ensamt och då har vetskapen om min familj, att de 

finns där i närheten, gjort att jag inte har gett upp. Jag vill först tacka mina barn 

Sofia och Jakob som genom att vara dem de är har fått mig att våga kasta mig ut, 

utan att riktigt veta vart jag hamnar. De har påmint om vad som är viktigt. Och 

berättat vad rättigheter handlar om: att ingen får säga så att en annan känner sig 

utanför. Min man Magnus, jag är så glad att du funnits där precis när jag behövt 

det och uppmuntrat och stöttat mig hela vägen, i stort som smått. Det betyder så 

mycket för mig. Tack också till mina föräldrar Britt och Åke, så skönt att ni funnits 

nära hela turen och dessutom i den sista etappen hjälpt till med korrektur, och 

min syster Karin som vet hur det är att skida fram och som kommit med glada 

tillrop under arbetets gång.  

Med kalfjället framför mig har det varit möjligt att följa flera spår. Vilken lycka då 

att jag har haft mina handledare Johanna Schiratzki och Maria Eriksson vid min 

sida! Johanna, som från allra första början har hjälpt mig framåt, med värme, 

omtanke och nyfikenhet, och som jag kunnat vända och vrida frågor och problem 

med, stora som små. Maria, som kom in i mitt projekt när det hunnit en liten bit, 

och med smittande entusiasm och analytisk skärpa hjälpt mig att ta mig vidare 

och pröva nya spår. Ni har varit så generösa med era tankar och er tid, samtalen 

med er har varit inspirerande och ovärderliga för mig. Ett stort och innerligt tack 

till er. Ett varmt tack också till Bengt Sandin som handledde och följde med en 

bit, innan hästarna på prärien lockade, och som fick mig att vidga perspektiven 

när det ännu inte var utstakat vilka spår jag skulle följa.  

Ibland har det bara handlat om att streta på, trots dåligt glid och stickande vind i 

ansiktet. Men så dyker ett vindskjul upp där vänner och kollegor sitter och kurar. 
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Liv, min fina vän, du har hela tiden varit övertygad om att det ska gå bra och över 

luncher och middagar (som jag längtat till!) fått mig att inse att det kanske gör det. 

Anna, våra samtal på distans har stärkt mig, du som vet hur svårt det kan vara att 

hitta de där formuleringarna. Mina doktorandkollegor, som vet precis hur det är 

och som jag kunnat dela såväl glädje som frustration med. Här finns också 

kollegorna på Institutionen för socialvetenskap och Centrum för 

civilsamhällesforskning som följt mig på turen, inga nämnda, inga glömda. Ett 

stort tack till er alla! Jag vill också särskilt tacka bibliotekarierna Kathrine Peippo, 

Åsa Hiort af Ornäs och Göran Bostam som har hjälpt mig med databassökningar 

och kunnat ringa in vad det ska stå i de där långa söksträngarna, och Sofie Demir 

som har hjälpt till med formalia kring avhandlingen. Ett varmt tack också till Sara 

Rystedt som i slutfasen av arbetet fixat omslag och hjälpt till att bemästra 

avhandlingsmallen, och till Keith Pringle som hjälpt till med de engelska delarna 

av avhandlingen. 

Jag vill också rikta ett stort tack till de personer som har läst mina texter under 

forskarutbildningens gång, från det första seminariet då min avhandlingsplan 

presenterades till slutseminariet. Ett särskilt tack till Johan Hvenmark och Lars 

Trägårdh som läste min avhandlingsplan och kom med kloka råd när idéerna 

fortfarande var i sin linda, Ulrika Kreicbergs och Yvonne Sjöblom som gav 

värdefulla synpunkter när jag befann mig mitt i, och Eva-Maria Svensson, Stina 

Fernqvist och Magnus Jegermalm som har kommit med insiktsfulla och 

tankeväckande kommentarer vid slutseminariet. Ett extra tack till Magnus 

Jegermalm som i egenskap av intern granskare har hjälpt till att peka på sådant 

som behövt klargöras. Ni har alla varit där uppe på fjället med mig och visat på 

möjliga spår, fått mig att stanna upp, tänka till och sedan fortsätta vidare.  

Snart är det fyra år sedan jag började på den nystartade forskarutbildningen 

Människan i välfärdssamhället. Mestadels har det varit en fantastisk tid. Vad jag 

har älskat friheten, att få tänka en tanke klart, att få skriva texter som känns viktiga. 

Så om du någonsin funderat på att doktorera, och möjligheten öppnar sig, tveka 

inte! Nu kan jag knäppa av mig skidorna och pusta ut. För en stund. 

Vaxholm den 20 november 2019  

Anna Holmqvist 
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1. Förutsättningar för barns röst 

Ett barn som länge levt med en svår sjukdom säger en dag nej. Där på sjukhuset, i det svala 

rummet med vasst ljus, där allt nu är förberett för att söva. Masken för att få henne att somna 

hänger i en ställning bredvid henne, redo att användas av narkossjuksköterskan. Hon ser sina 

föräldrar som snart ska lämna rummet. Men hon vill inte längre, kan inte tvinga sig. Det har 

mognat inom henne, hon som burit på varenda del av denna sjukdom, sett hur den tagit över 

hennes kropp under så lång tid. Hon säger det. Beslutsamt. Som en motståndshandling, 

liggandes raklång på den hårda operationsbritsen. Orden studsar mot taket. Nej. Nu får ni 

lyssna på mig. Det är min kropp.  

Men ingen vuxen ser det så. Det här är inget för ett barn att besluta. Det är för svårt, det är 

omöjligt för barnet som ligger där att förstå konsekvenserna, att begripa vad det innebär. Det 

är inte något som ett barn kan ta ansvar för. Hon säger det igen, hon vill inte. Och de vuxna 

tänker, hon går inte att resonera med, går inte att övertyga, hon har bara bestämt sig. Men det 

betyder inte att hon ska bestämma. De är rädda, men de måste agera vuxet nu. Hon försöker 

resa sig, ser föräldrarnas blickar irra omkring. Fler vuxna kallas in och hon kan inte hålla 

emot, hålla händerna ifrån sig, ta sig loss ur det grepp som pressar henne mot britsen, masken 

som alltför hårt trycks över hennes ansikte. Hon måste förstå säger de där blickarna. Men det 

enda hon förstår är att hennes röst inget betyder. Det är obehagligt, också för de vuxna, som 

tvingas tvinga. Men det är till barnets bästa det som sker, tänker de.  

1.1. Inledning 

När ett barns röst inte tas på allvar, betyder det att inte heller barnets integritet tas 

på allvar? Vad säger det i så fall om barns värde som människor, om barns position 

som samhällsmedlemmar? Avhandlingen börjar här, med dessa frågor, och en 

tanke om att vuxnas hantering av barns röst, i alla samhällsfärer, både formar och 

formas av barns position i samhället.   

Men hur kan röst förstås? I ett svenskt perspektiv går det att förstå röst i 

förhållande till skilda sfärer i samhället; den offentliga sfären, näringslivssfären, 
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civilsamhällessfären och familjesfären.1 I den offentliga sfären kan röst förknippas 

med delaktighet och inflytande i politiska processer, såsom rösträtt, medan röst i 

rättsliga sammanhang kan kopplas till bl.a. talerätt i domstol. Inom näringslivs-

sfären används röst t.ex. i förhållande till begrepp som konsument, kund och 

ägare. I civilsamhällessfären kan röst förstås i förhållande till människors 

medlemskap i civilsamhällesorganisationer och dessa organisationers roll att 

representera sina medlemmars intressen. Röst kan också förknippas med 

individens nära relationer och ge uttryck för individens aktörskap i familjesfären. 

Inom varje sfär kan frågan ställas hur vuxna hanterar barns röst och vilken 

betydelse denna hantering får för barns position som samhällsmedlemmar. Eller 

annorlunda uttryckt: Vilka förutsättningar för röst ges barn?  

I den här avhandlingen utforskas barns förutsättningar för röst i den offentliga 

sfären och civilsamhällessfären. Det görs genom två undersökningsfält i dessa 

sfärer; patientlagen (PL, 2014:821), och patientorganisationer. Dessa under-

sökningsfält ringar in en särskild barnposition; barnet som patient. Det är en 

barnposition som har implikationer för barn, både på en individuell nivå som rör 

det enskilda barnet som patient, och en kollektiv nivå, som avser barn som 

patienter. Denna barnposition har också kopplingar till familjesfären, särskilt 

relationen mellan barn och föräldrar. Familjesfären omfattas dock inte av ett eget 

undersökningsfält i avhandlingen (som t.ex. vardagsrelationer i familjer där barn 

är patienter), utan frågan om relationen mellan barn och föräldrar behandlas 

utifrån hur denna relation hanteras, eller kommer till uttryck, genom patientlagen, 

och i patientorganisationer. 

Barns röst använder jag som analytiskt begrepp för att utforska vilka möjligheter 

barn ges att påverka sin egen situation genom delaktighet i beslut som rör dem. 

Det är en förståelse av röst som anknyter till barnrättsforskaren Roger Harts 

                                                           

1 Sfärbegreppet är ett etablerat begrepp i civilsamhällesforskningen (se bl.a. Henriksen, Strømsnes & 
Svedberg, 2019a; Linde & Scaramuzzino, 2017; prop. 2009/10:55; SOU 2000:1; Trägårdh, Selle, 
Henriksen & Hallin, 2013; Wijkström & Lundström, 2002). Det har diskuterats om det är ett 
ändamålsenligt begrepp, ibland används andra begrepp såsom sektorer (som också kan ses som 
komponenter i sfärer). Olika begrepp kan också användas för att benämna sfärerna. I förhållande till 
civilsamhället som forskningsfält uppmärksammas hur dessa sfärer kan studeras; som en helhet eller 
som separata enheter, liksom hur sfärbegreppet förhåller sig till andra teoretiska begrepp (se bl.a. 
Svedberg & Trägårdh, 2006). I avhandlingen är sfärbegreppet användbart för att peka på förhållandet 
mellan politik och lagstiftning å ena sidan, och civilsamhällesorganisationer å andra sidan. 
Utgångspunkten är förståelsen av dessa sfärer utifrån en svensk/nordisk tolkningsram, vilket ger dessa 
sfärer specifika innebörder.  
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användning av röst (Hart, 1992). Hart har utvecklat en delaktighetsstege som 

illustrerar skillnaden mellan icke-delaktighet och delaktighet för barn. Barn kan av 

vuxna ges möjligheter att delta i sammanhang, men det betyder inte att de ges 

möjligheter till att vara delaktiga i beslut, och därmed ges möjligheter till röst. 

Sådana former av icke-delaktighet kan anta olika former. Barn kan manipuleras 

av vuxna att delta i sammanhang de inte förstår, de kan också användas som 

dekoration eller som symbol för delaktighet. När barn ges förutsättningar att göra 

sin röst hörd kan det ske på olika sätt, från att barn är informerade om syftet med 

sitt deltagande till att barn tar initiativ och fattar beslut tillsammans med vuxna 

(Hart, 1992, se vidare avsnitt 2.2.3). I denna förståelse av röst förutsätts att barn 

ges utrymme att vara delaktiga. Röst kan, men behöver inte, avse det talade ordet 

utan kan även uttryckas genom andra former av icke verbal kommunikation.2 

Genom begreppet barns röst betonas också att det inte rör sig om en ”barnröst”, 

utan att barns röst kan förstås, både på kollektiv nivå, såsom barns röst i 

patientorganisationer, och på en individuell nivå, såsom det enskilda barnets röst 

när barnet är patient i hälso- och sjukvården. 

I begreppet barns röst ryms både barn som subjekt och aktörer. På individuell nivå 

kan barnet som subjekt förstås utifrån hur andra handlar gentemot barnet och är 

förknippad med respekten för barnets egenvärde, och barnets värdighet eller 

integritet. Barnet som aktör kan förstås som barnets möjligheter att vara delaktig 

och att påverka i frågor som rör barnet, och är förknippad med aktörskap, och 

vilket handlingsutrymme barnet ges (se bl.a. Mattsson, 2006). Detsamma gäller 

den kollektiva nivån där barns röst anknyter till barn som subjekt och barn som 

kollektiva aktörer.  

Med denna förståelse av röst, och i förhållande till barnets position som patient, 

blir begreppen autonomi och integritet centrala. De utgör också grundläggande 

medicinetiska och medicinrättsliga värden, som är komplexa, både etiskt och 

rättsligt.  

Autonomi är förknippad med aktörskap och kan förstås som barnets utrymme att 

få bestämma själv, eller tillsammans med andra. I förhållande till barn som 

patienter kan det i ett rättsligt perspektiv uttryckas i termer av bestämmanderätt 

                                                           
2 Se bl.a. FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar om barnets rätt att bli hörd där kommittén 
talar om såväl verbal som icke verbal kommunikation, CRC/C/GC/12, p. 21.  
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och är kopplad till beslutskompetens. När autonomi ses som ett etiskt värde, talas 

inom hälso- och sjukvården om principen om respekt för autonomi, som är nära 

kopplad till frånvaron av tvång (se vidare avsnitt 4.4.1). Det blir då genast tydligt 

att autonomi och integritet hänger ihop.  

Integritet anknyter till barnet som subjekt, att respektera barnet som en individ. I 

denna förståelse av integritet ingår respekten för det barnet ger uttryck för. När 

barn är patienter, kan integritet omfatta bl.a. fysisk eller kroppslig integritet och 

psykisk eller mental integritet. Integritet som etiskt värde är förknippad med 

principen om mänsklig värdighet eller människovärdesprincipen, som grundas i tanken 

om alla människors lika värde (se vidare avsnitt 4.4.2).  

Förutsättningar för barns röst närmar jag mig genom att undersöka hur barns 

rättigheter som patienter konstrueras genom patientlagen. Barns rättigheter har 

varit föremål för en omfattande politisk diskussion under de senaste decennierna 

i Sverige, men den har framförallt rört andra välfärdsområden än barn som 

patienter, såsom barns rättigheter när samhället griper in till skydd och stöd för 

barn. Genom patientlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, förs för första 

gången in särskilda bestämmelser som riktar sig till barn som är patienter i den 

allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen.  

Med utgångspunkt i patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som 

patienter närmar jag mig förutsättningar för barns röst i patientorganisationer, 

genom att undersöka patientorganisationers röstbärande roll i förhållande till 

dessa rättigheter. Denna röstbärande roll är central i det svenska civilsamhället 

och gör civilsamhällesorganisationer till politiska aktörer (Scaramuzzino & 

Meeuwisse, 2017; Selle, Strømsnes, Svedberg, Ibsen, Henriksen, 2019). Det är en 

roll som har vuxit ur den folkrörelsetradition som präglat, och fortfarande präglar, 

många av de svenska civilsamhällesorganisationerna. Den röstbärande rollen är 

riktad både inåt i organisationen, genom medlemmars inflytande, och utåt, i 

dialogen med den offentliga sfären, som röst för olika gruppers intressen i 

samhället (Linde & Scaramuzzino, 2017; Lundström & Svedberg, 2003). Den 

röstbärande rollen kan beskrivas i termer av ett demokratiskt värde där 

organisationer ger uttryck för olika intressen och där medborgarna ges möjligheter 

att delta, att få inflytande och att vara delaktiga i samhället och i det demokratiska 

samtalet (Linde & Scaramuzzino, 2017; prop. 2009/10:55; SOU 2000:1, SOU 
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2016:13). Organisationernas röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter 

som patienter kan därför kopplas till vilken position barn ges, eller möjligheter till 

röst, i dessa organisationer.  

Förhållandet mellan den offentliga makten och civilsamhällesorganisationernas 

röstbärande roll kan beskrivas i termer av ett ömsesidigt beroende och en 

dynamisk relation som utvecklat den svenska demokratin, och givit medborgare 

arenor för att föra ut sin röst (bl.a. Linde & Scaramuzzino, 2017; Lundström & 

Svedberg, 2003). Det är också ett förhållande som har institutionaliserats genom 

bl.a. det statliga utredningsväsendet, remissförfarande av politiska lagförslag och 

statsbidrag till civilsamhället. Det innebär möjligheter för civilsamhälles-

organisationer att föra fram sin röst och göra avtryck i politik och lagstiftning, 

samtidigt som organisationerna kan bidra till att skapa legitimitet för politiska 

förslag (Olsson, Nordfeldt & Larsson, 2009; Selle et al., 2019; Trägårdh et al., 

2013). 

Vilka förutsättningar för röst barn ges, genom lag och genom civilsamhälles-

organisationer, ger uttryck för barns position som samhällsmedlemmar eller 

medborgare. Medborgarskapsbegreppet är komplext och går att närma sig på 

olika sätt. När jag talar om barn som samhällsmedlemmar gör jag det utifrån en 

bred ansats där medborgarskap förstås i termer av barns delaktighet i samhället 

snarare än medborgarskapets strikt juridiska konnotationer (se Nordling, 2017; 

SOU 2000:1). I förståelsen av barns röst avses därmed barns delaktighet som 

medlemmar i detta samhälle.3 En sådan ansats kan sätta fokus på hur barns röst 

inkluderas och exkluderas i olika kontexter, i lagstiftning och i civilsamhälles-

organisationer. Det är en ansats som också överensstämmer med litteratur där 

barn som medborgare i det svenska välfärdssamhället diskuteras (bl.a. Fernqvist, 

2011; Heimer & Palme, 2016). Det gör det även möjligt att knyta an till 

organisationers roll som röstbärare (bl.a. Olsson et al., 2009; Selle et al., 2019).  

                                                           
3 Begreppen samhällsmedlem och medborgare används synonymt och behandlas endast översiktligt, 
för mer djupgående beskrivningar och analyser hänvisas till källorna. För en diskussion om 
medborgarskapsbegreppet i förhållande till olika grupper av barn i det svenska välfärdssamhället, se 
vidare bl.a. Leviner (2018) och Zillén (2019). 
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1.2. Syfte, frågeställningar och 

undersökningsfält  

Syftet med avhandlingen är att utforska förutsättningar för barns röst, genom 

patientlagen och i patientorganisationer.  

För att uppfylla syftet söker jag i avhandlingen svar på följande frågor: 

1. Hur konstrueras barns rättigheter som patienter genom patientlagen?  

- Vilken position ges barn som patienter i patientlagen?  

2. I vilken grad och på vilket sätt agerar patientorganisationer röstbärare för 

barns rättigheter som patienter, särskilt i förhållande till patientlagen?  

- Vilken position ges barn i patientorganisationer?  

Frågorna besvaras genom de två undersökningsfälten, tillika delstudierna i 

avhandlingen. Den första frågan tar sikte på hur barns rättigheter som patienter 

konstrueras för att förstå vilka förutsättningar för röst barn ges genom 

patientlagen, och därigenom, vilken position barn ges som patienter i lagen. 

Genom den andra frågan utforskas patientorganisationers röstbärande roll i 

förhållande till barns rättigheter som patienter, med utgångspunkt i patientlagen. 

Patientorganisationernas röstbärande roll är förknippad med vilken position barn 

ges i dessa organisationer, eller annorlunda uttryckt, barns möjligheter till röst i 

sådana organisationer. 

1.2.1. Patientlagens konstruktioner av barns rättigheter 

Denna delstudie syftar till att undersöka hur barns rättigheter som patienter 

konstrueras genom patientlagen och vilken position barn som patienter ges i 

lagen.  

Patientlagen är en relativt ny lag inom hälso- och sjukvårdsområdet som, vilket 

tidigare nämnts, trädde i kraft den 1 januari 2015. Det rör sig inte om någon 

rättighetslagstiftning, i termer av utkrävbara rättigheter. Istället uttrycks patientens 

rättigheter i form av det offentligas skyldigheter. Den svenska kontextens 

betydelse för barns rättigheter som patienter diskuteras närmare i kapitel 4, medan 

teoretiska perspektiv på barns rättigheter behandlas i avsnitt 2.3.  
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Analysen av hur barns rättigheter konstrueras begränsas i denna studie till de tre 

bestämmelser i patientlagen som särskilt riktar sig till barn som är patienter. Dessa 

tre bestämmelser ses som uttryck för vilka förutsättningar för röst barn ges genom 

lagen, och därigenom vilken position barn ges som patienter i lagen. Det gäller en 

bestämmelse om barnets bästa (PL 1:8), en bestämmelse om klarläggande av 

barnets inställning (PL 4:3) och en bestämmelse om information till barn och 

vårdnadshavare när barn är patienter (PL 3:3) (se vidare avsnitt 3.2). Dessa tre 

bestämmelser är alltså nya i den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen. 

Analysen avser hur barns rättigheter konstrueras genom dessa tre bestämmelser, 

och i fokus står regeringens proposition 2013/14:106 Patientlag (hädanefter 

patientlagspropositionen).  

För att sätta in patientlagens konstruktioner av barns rättigheter i en större 

kontext analyseras dessa rättigheter i förhållande till hur barns rättigheter 

konstrueras i regeringens proposition 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och 

unga (hädanefter socialtjänstlagspropositionen). Det handlar inte om en 

jämförande analys av de två lagarnas bestämmelser, vilket brukar känneteckna 

rättsvetenskapliga analyser. Istället används socialtjänstlagspropositionen för att 

diskutera hur barns rättigheter som patienter konstrueras och för att synliggöra 

vilka förutsättningar för röst barn ges som patienter. Det möjliggör också en 

diskussion om hur barns rättigheter konstrueras inom områden som är centrala 

för barns position i välfärdssamhället.  

Patientlagens tre barnspecifika bestämmelser har styrt vilka bestämmelser som ska 

analyseras i socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Analysen omfattar en bestämmelse 

om barnets bästa (SoL 1:2) och en bestämmelse om att när en åtgärd rör ett barn 

ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter (SoL 

11:10) (se vidare avsnitt 3.2).  

De tre bestämmelserna i patientlagen, som i denna studie alltså ses som uttryck 

för hur barns rättigheter som patienter konstrueras, behöver förstås i en kontext 

som rör barns rättsliga ställning som patienter. Med utgångspunkt i hur begreppet 

barns röst förstås i avhandlingen (se avsnitt 1.1) och i förhållande till den specifika 

barnposition som är i fokus, barnet som patient, är det särskilt bestämmelser som 

får betydelse för barns autonomi och integritet som är av intresse. Av patientlagen 

framgår att lagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till 
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att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet (PL 1:1). 

Genom lagen stadgas bl.a. att hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens 

samtycke om inte annat följer av patientlagen eller annan lag (PL 4:2). Dessa 

bestämmelser knyter an till grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen 

(RF, 1974:152), däribland människovärdesprincipen i RF 1:2 om att den offentliga 

makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilde 

människans frihet och värdighet, och RF 2:6 att var och en är skyddad mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp. I förhållande till barns rättsliga ställning som 

patienter har även föräldrabalkens (FB, 1949:381) bestämmelser om 

vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter betydelse. Barns rättsliga ställning 

som patienter, utifrån patientlagen, förhåller sig också till de rättigheter som barn 

erkänns genom FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. I 

förhållande till barns röst är särskilt artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om 

barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och bli hörd, av intresse. Dessa artiklar har 

transformerats till specifika bestämmelser eller använts för att motivera 

bestämmelser i ett relativt stort antal svenska lagar, däribland patientlagen och 

socialtjänstlagen. Det är viktigt att påpeka att nämnda bestämmelser i 

regeringsformen och föräldrabalken, liksom artiklarna i barnkonventionen inte är 

föremål för analys, utan används för att förstå vilka förutsättningar för röst barn 

ges som patienter.  

Svenska rättsvetenskapliga studier, särskilt de studier som tar upp hälso- och 

sjukvårdsrätt eller medicinrätt (vilket är den term jag använder), blir i detta 

sammanhang viktiga (bl.a. Kindström Dahlin, 2016; Rynning, 1994; Svensson, 

2007; Vahlne Westerhäll, 2015). Vissa av dessa medicinrättsliga studier benämner 

jag svensk medicinrättslig doktrin. Med medicinrättslig doktrin avser jag i 

avhandlingen sådana studier som har en normativ kraft och som ofta refereras i 

lagstiftningsprocessen och därigenom påverkar hur barns rättigheter som 

patienter konstrueras i ett rättsligt perspektiv (jfr Leviner, 2019; Ramberg et al., 

2018, s. 72ff.). Rättsvetenskaplig litteratur används dels för att ge en 

välfärdsrättslig kontext till barnets position som patient, dels för att förstå hur 

barns rättigheter som patienter konstrueras. I fråga om, vad jag benämner som 

medicinrättsliga doktrin, är den så nära kopplad till det empiriska materialet, i 

form av propositionstext, att den ingår i denna analys. I kapitel 4 behandlas barns 

rättsliga ställning som patienter närmare, för att ge en kontext till analysen av 
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patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter. I kapitel 3 

redogörs för det empiriska material som ingår i delstudien. 

1.2.2. Patientorganisationer som röstbärare 

Delstudie 2 syftar till att undersöka i vilken grad och på vilket sätt patient-

organisationer agerar röstbärare för barns rättigheter som patienter och vilken 

position barn ges i patientorganisationer. 

Studien om patientorganisationer är explorativ och tar avstamp i studien om 

patientlagens konstruktioner av barns rättigheter. Utgångspunkten är förståelsen 

av dessa organisationer som röstbärare för olika målgruppers intressen (se 

avsnitten 1.3 och 2.4). Denna roll som röstbärare kopplar till frågan om hur barns 

position, och möjligheter till röst, kan förstås i dessa organisationer. Fokus är på 

barn som målgrupp och medlemmar i patientorganisationer samt hur barn 

framställs och används i sådana organisationer. 

Det finns ingen enhetlig definition av vad en patientorganisation är och olika 

begrepp och kategoriseringar har utvecklats för att beskriva dessa organisationer 

utifrån studiernas syfte (se bl.a. Baggott & Forster, 2008; Epstein, 2008; 

Toiviainen, Vuorenkoski & Hemminki, 2010; Wehling, Viehöver & Koenen, 

2015). I ett svenskt perspektiv, med en i huvudsak skattefinansierad hälso- och 

sjukvård, används patientorganisation som begrepp snarare än hälsokonsument-

organisationer (health consumer organisations) som är mer vanligt förekommande i 

försäkringsbaserade sjukvårdssystem (Baggott & Forster, 2008; Vårdanalys, 

2015b).  

I den här avhandlingen används begreppet patientorganisation för att beskriva en 

civilsamhällesorganisation som samlar människor med en eller flera sjukdomar och/eller en eller 

flera funktionsnedsättningar4 och där dessa människor kan vara patienter i hälso- och 

sjukvården. Med civilsamhällesorganisation avses ideella organisationer som ingår 

i civilsamhällssfären (se avsnitt 2.4). Jag använder mig av en bred definition i 

                                                           
4 Begreppet funktionsnedsättning har tydligast koppling till undersökningsfältet och är ett begrepp 
som rekommenderas i Socialstyrelsens termbank (www.socialstyrelsen.se). Socialstyrelsens termbank 
definierar funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
Socialstyrelsen anger vidare att en funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller 
till följd av en medfödd eller förvärvad skada och att sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående 
eller av övergående natur. 
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användningen av begreppet patientorganisation. Det omfattar många olika typer 

av organisationer och där organisationerna inte själva behöver definiera sig som 

patientorganisation för att ingå (se vidare kapitel 6). Organisationer som 

inkluderas vänder sig därmed till människor med såväl somatiska och psykiska 

sjukdomar samt beroendesjukdomar, som människor med funktions-

nedsättningar, och har olika stark koppling till hälso- och sjukvården. Ett 

alternativ skulle kunna vara att tala om patient- och funktionhinderorganisationer, 

men ett sådant begrepp utesluter inte heller att organisationer identifierar sig som 

något annat. I en tidigare kartläggning som genomförts av Myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys (Vårdanalys, 2015b) framgår också att det finns svårigheter i 

att skilja patientorganisationer och funktionshinderorganisationer åt. Studien av 

patientorganisationer har en delvis explorativ karaktär vilket motiverar en 

inkluderande definition. Genom att tala om patientorganisation finns också en 

tydlig koppling till barnets position som patient. Patientorganisation används 

därmed som ett samlingsbegrepp för en grupp civilsamhällesorganisationer inom 

civilsamhällessfären. 

Delstudien rör sig både på en generell och fördjupad nivå. Dessutom används 

flera olika typer av empiriskt material. För att förstå patientorganisationers 

röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som patienter och barns 

position i dessa organisationer ingår en kartläggning av svenska patient-

organisationer i förhållande till barn som målgrupp. Kartläggningen motiveras 

bl.a. av den begränsade forskning som finns om denna typ av civil-

samhällesorganisationer i ett svenskt perspektiv (se vidare avsnitt 1.3.2). Det 

empiriska materialet består i denna del av organisationernas hemsidor och 

strategiska dokument (bl.a. årsredovisningar och stadgar) på dessa hemsidor (se 

närmare avsnitt 3.3). En kartläggande enkät till ett urval patientorganisationer har 

också genomförts och fungerar som ett komplement bl.a. till kartläggningen. I 

enkäten ingår frågor om organisationerna i förhållande till barn som målgrupp.  

Patientorganisationernas röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som 

patienter undersöks genom en analys av patientorganisationers remissvar på 

Patientmaktsutredningens förslag till patientlag (SOU 2013:2). Utredningens 

förslag ligger till grund för patientlagspropositionen och de barnspecifika 

bestämmelserna i lagen. Motivet till att undersöka patientorganisationer som 

röstbärare genom deras medverkan i remissförfarandet är att avhandlingen tar sin 
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utgångspunkt i patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter. 

Vidare utgör remissförfarandet en central del i den dialog som förs mellan politik 

och civilsamhälle och där civilsamhällesorganisationer agerar röst för olika 

målgrupper i samhället (bl.a. Olsson et al., 2009). Ur det perspektivet är patient-

organisationers yttranden över patientlagen relevanta och har betydelse för 

förståelsen av hur barns rättigheter som patienter konstrueras. Som komplement 

till genomgången av remissvar används ovan nämnda enkät där frågor om 

organisationernas perspektiv på patientlagen har ställts.  

Delstudien omfattar också en fördjupad studie av fyra organisationer: Svenska 

Diabetesförbundet, Barncancerfonden, Riksförbundet Cystisk Fibros och 

Hjärtebarnsfonden. Den fördjupade studien används för att närmare utforska 

organisationernas röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som patienter 

och hur barns position kan förstås i dessa organisationer. Det empiriska materialet 

i den fördjupade studien består av text (hemsidor, strategiska dokument för 

organisationerna) och intervjuer med organisationsföreträdare. I kapitel 3 

redogörs närmare för det empiriska materialet i delstudien. 

1.2.3. Förutsättningar för barns röst: sammanfattning 

Syftet med avhandlingen är att utforska förutsättningar för barns röst genom 

patientlagen och i patientorganisationer. Dessa undersökningsfält ringar in en 

särskild position där barns röst aktualiseras i den offentliga respektive den 

civilsamhälleliga sfären; barnet som patient. Lagen ingår i den offentliga sfären 

och interagerar med civilsamhällessfären genom vissa institutionaliserade kanaler, 

bl.a. remissförfarandet, som innebär en möjlighet för civilsamhällets organisa-

tioner att få inflytande och vara delaktiga i utformning av politik och lagstiftning.  

Förutsättningar för barns röst som patienter närmar jag mig genom att undersöka 

hur barns rättigheter konstrueras genom lagen och hur organisationerna, utifrån 

sin röstbärande roll, förhåller sig till dessa rättigheter. Hur barns rättigheter som 

patienter konstrueras genom lagen ger uttryck för barns möjligheter till röst, och 

därigenom vilken position barn som patienter ges i lagen. I vilken grad och på 

vilket sätt patientorganisationer agerar röstbärare i förhållande till barns 

rättigheter som patienter är förknippad med vilken position barn ges i 

organisationerna.  
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1.3. Tidigare forskning  

Avhandlingen tar avstamp i tre omfattande kunskapsområden: barndomsstudier, 

studier om barns rättigheter och civilsamhällesstudier. Särskilt barndomsstudier 

och studier om barns rättigheter har många kopplingar till varandra, där 

barndomsstudier påverkat forskningen om barns rättigheter och vice versa (se 

bl.a. Cassidy, 2012; Freeman, 1998; Mayall, 2000).  

Inom dessa tre kunskapsområden har dessutom avhandlingen beröringspunkter 

med flera discipliner, bl.a. sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap (särskilt 

barnrätt och medicinrätt) och vårdvetenskap, men också filosofi och medicinsk 

etik. Med utgångspunkt i avhandlingens syfte och frågeställningar kan 

barndomsstudier i bred bemärkelse ses som en central del av den teoretiska ramen 

för avhandlingen (se vidare kapitel 2). Barndomsstudier är ett mångdisciplinärt 

kunskapsområde som har vuxit fram sedan 1970-talet (James & Prout, 1997; 

Qvortrup, 1994; Woodhead & Montgomery, 2003). Utifrån en social-

konstruktionistisk ansats studeras hur barndom konstrueras och reproduceras i 

olika kontexter, i samspelet mellan människor, genom samhälleliga institutioner, 

och över tid. Barn blir studieobjekt både i egenskap av individer, och som 

medlemmar i en social kategori i samhället (Alanen, 2007; Archard, 2015; 

Qvortrup, Corsaro, & Honig, 2011).  

Det går inte att göra rättvisa eller att på ett överskådligt sätt redogöra för all den 

tidigare forskning som är relevant inom de kunskapsområden som avhandlingen 

omfattas av. I detta avsnitt behandlas därför tidigare forskning med anknytning 

till de två undersökningsfälten, och utifrån syfte och frågeställningar för 

avhandlingen. I kapitel 2 diskuteras närmare de teoretiska utgångspunkterna för 

avhandlingen. 

1.3.1. Konstruktioner av barns rättigheter som patienter  

I det här avsnittet beskrivs tidigare forskning som har betydelse för studien av 

patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter. 

Studier om barns rättsliga ställning som patienter i ett svenskt perspektiv har 

behandlats av bl.a. rättsvetarna Elisabeth Rynning (1994, 2010, 2011b), Anna 

Singer (2012a) och Gustav Svensson (2006, 2007). Särskilt Rynning och hennes 

avhandling Samtycke till medicinsk vård och behandling (1994) har haft en central 
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betydelse för rättsliga resonemang kring barns ställning som patienter i Sverige. 

Ett viktigt begrepp inom medicinrätten är beslutskompetens, som är nära 

förknippad med frågor om en patients autonomi och integritet. Rynning talar om 

relativ beslutskompetens respektive beslutsinkompetens (Rynning, 1994, s. 286, se 

vidare avsnitt 4.4). Huruvida ett barn är beslutskompetent är kopplat dels till 

mognadsbedömningar dels till åtgärdens art (Rynning, 1994). Singer menar att, 

utifrån grundläggande principer om självbestämmande och integritet, som bl.a. 

framgår av regeringsformen, bör utgångspunkten vara att ”barn har rätt till ett 

långtgående självbestämmande inom hälso- och sjukvården” (Singer, 2012a, s. 

337), men med tillägget ”i den utsträckning de har mognad och förstånd att ta 

ställning till den fråga som är för handen” (Singer 2012a, s. 338). Barns rättsliga 

ställning som patienter är också avhängig vårdnadshavares rättigheter och 

skyldigheter enligt föräldrabalken (särskilt FB 6:11), och även socialrättslig 

lagstiftning i de fall då det offentliga behöver ingripa till skydd för barnet (se bl.a. 

Rynning, 1994; Singer, 2012a).  

Det faktum att barns rättsliga ställning som patienter inte har reglerats i den 

allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen innan patientlagens tillkomst, har 

beskrivits som problematiskt och är en fråga som också har lyfts inom det 

rättsvetenskapliga området (bl.a. Rynning, 1994, 2011b; Singer, 2012a). Rynning 

har bl.a. konstaterat att avsaknaden av rättslig reglering ”svårligen förenas med 

Barnkonventionens krav och ett förtydligande av barns ställning i vården har 

återkommande efterfrågats” (Rynning, 2011b, s. 327). Praxis får betydelse inom 

detta område för att bedöma i vilken grad barn är autonoma och därmed kan fatta 

beslut, och i så fall, om de kan göra det själva, eller tillsammans med 

vårdnadshavare (Rynning, 1994, Singer 2012a).  

Genom patientlagens tillkomst har, som tidigare konstaterats, barn som patienter 

synliggjorts genom särskilda bestämmelser. Patientlagen har hittills varit föremål 

för vissa analyser och då främst rättsvetenskapliga sådana (bl.a. Garland, 2016; 

Kindström Dahlin, 2016; Vahlne Westerhäll, 2015; 2018). Några av dessa studier 

har riktat uppmärksamhet på oklarheter i patientlagen gällande barns rättsliga 

ställning i förhållande till bl.a. grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen 

(Kindström Dahlin, 2016) och till de rättigheter som framgår av Europa-
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konventionen (Garland, 2016).5 Rättsvetaren Moa Kindström Dahlin konstaterar 

att det finns en otydlighet i de rättsliga gränserna mellan frivillighet och tvång när 

det gäller barn som är patienter och att denna otydlighet kvarstår i och med 

patientlagen. Enligt Kindström Dahlin verkar dessa frågor ”återkommande 

avgränsas bort och undvikas” (Kindström Dahlin 2016, s. 265). De rättsliga 

gränserna mellan frivillighet och tvång rör frågor om barns autonomi och 

integritet som kommer att diskuteras i olika delar av avhandlingen.  

I förhållande till de rättigheter barn har som patienter, är den medicinska etikens 

inflytande i medicinrätten tydlig. Etiska frågor är närvarande när barns rättigheter 

som patienter diskuteras och undersöks, både i förhållande till barns rättsliga 

ställning och i studier av barns position som patienter i faktiska vårdsituationer. 

Särskilt tongivande är de medicinetiska principer som filosoferna Tom L. 

Beauchamp och James F. Childress (2013) för fram i sin bok Principles of Biomedical 

Ethics, och vars första upplaga kom i slutet av 1970-talet. I denna bok behandlar 

författarna fyra principer: principen om respekt för autonomi, principen om att 

göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. Det är etiska 

principer som återspeglas i svenska medicinetiska dokument (se bl.a. SMER, 

2008), och refereras till i den svenska medicinrätten (bl.a. Rynning, 1994). Det 

finns ingen rangordning mellan dessa fyra principer och de kan komma i konflikt 

med varandra, vilket gör att det är det enskilda fallet som får avgöra vilken eller 

vilka principer som ska ha företräde (Rynning, 1994, s. 75).  

Barns rättigheter som patienter rör också frågor om barns mänskliga rättigheter i 

förhållande till rättsliga regleringar. Utanför den svenska kontexten är sådana 

frågor i många delar kopplade till rättsfall och har ofta ett anglosaxiskt perspektiv 

(se bl.a. Freeman, 2001, 2005, 2006). I detta ingår också hur barns mänskliga 

rättigheter omvandlas till rättsregler och vad en juridifiering av dessa rättigheter 

innebär för synen på barn och barns position (bl.a. Ferguson, 2013; Freeman, 

1992a). Det finns dock studier som rör sig i en svensk kontext, bl.a. har 

rättsvetaren Leila Brännström (2009) i sin avhandling undersökt förrättsligande 

av patientens ställning i hälso- och sjukvården, men inte särskilt i förhållande till 

barn som är patienter. 

                                                           
5 För en diskussion om Europakonventionen i förhållande till patientlagen samt praxis, se vidare 
Garland, 2016. 
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Barndomssociologiska och vårdvetenskapliga studier av barn som är patienter 

visar hur värderingen av barns röst sammanhänger med medicinetiskt grundade 

antaganden om autonomi och kompetens, antaganden som får betydelse för 

synen på barns rättigheter som patienter (bl.a. Alderson, 1992, 2005). Det finns 

exempel på studier av barn med långvariga och allvarliga sjukdomar som har 

utmanat och vidgat perspektiven på vad barns kompetens och mognad kan vara 

(bl.a. Alderson, 2002, 2005; Dedding, Reis, Wolf & Hardon, 2015; Kelly, Jones, 

Wilson & Lewis, 2012). Sådana studier lyfter också etiska frågor som rör barns 

röst och barns integritet. Studier med denna inriktning har även pekat på hur 

synen på barns röst som patienter hänger samman med barns position i samhället 

(bl.a. Lambert, Glacken & McCarron, 2010).  

Det finns forskning som rör barns position i det svenska välfärdssamhället och 

som är av relevans för frågan om hur barns rättigheter som patienter konstrueras 

och vilken position barn ges som patienter genom patientlagen. Sådana studier 

har främst utforskat barns position som samhällsmedlemmar inom andra 

välfärdsområden än hälso- och sjukvården. Statsvetarna Maria Heimer och 

Joakim Palme (2016) visar i sin studie av det legala reformarbetet inom familjerätt 

och socialrätt rörande utsatta barn, hur barns delaktighet konstrueras inom ramen 

för en väldfärdsstatlig kontext. Det innebär enligt Heimer och Palme (2016) att 

barns rätt till delaktighet villkoras i förhållande till vårdnadshavares rättigheter, 

som endast kan begränsas utifrån barnets rätt till skydd, inte barnets (egen) rätt 

till delaktighet (Heimer & Palme, 2016). Sociologen Stina Fernqvist har undersökt 

hur barn positioneras i beslutsprocesser som rör ekonomiskt bistånd. Hon pekar 

på en spänning mellan en arbetslinjediskurs, som enbart omfattar vuxna, och en 

familjediskurs, där barn endast är en enhet inom familjen och inte ses som egna 

individer och där föräldrarnas skyldigheter som omsorgsgivare är i fokus. Det 

innebär en betoning på barns behov av stöd och skydd som får betydelse för vilka 

positioner barn och föräldrar ges och hur resurser och aktörskap kopplas till dessa 

positioner (Fernqvist, 2011). Vissa av dessa forskare har också pekat på 

avsaknaden och osynliggörandet av barn i välfärdsstatlig forskning och 

välfärdsstatstypologier och att studier om barns levnadsvillkor och deltagande i 

samhället samtidigt inte knutit an till sådan forskning och teoribildning (bl.a. 

Fernqvist, 2011; Heimer & Palme, 2016; Olk & Wintersberger, 2007).  
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Sammanfattningsvis visar denna översiktliga genomgång av tidigare forskning att 

studien av hur barns rättigheter som patienter konstrueras genom patientlagen, 

kan relateras till forskning inom olika discipliner som på olika sätt 

uppmärksammar vilken position barn ges, och möjligheter till röst. 

1.3.2. Patientorganisationers röstbärande roll 

I det här avsnittet behandlas sådan tidigare forskning som knyter an till studien av 

patientorganisationer.  

I en svensk kontext omfattar civilsamhället som kunskapsfält flera olika 

discipliner och har beröringspunkter med flera andra kunskapsområden (se bl.a. 

Svedberg & Trägårdh, 2006). Civilsamhället har beskrivits som ett ideologiskt eller 

normativt laddat begrepp (Johansson & Meeuwisse, 2017; Trägårdh, 2010) och 

debatten om civilsamhället som en kamp om det politiska ägandeskapet (Amnå, 

2005). Det finns en relativt omfattande litteratur som dels beskriver denna kamp 

och hur civilsamhällesstudier har vuxit fram som forskningsfält, dels det svenska 

civilsamhällets framväxt och roll i förhållande till andra sfärer i samhället (bl.a. 

Amnå, 2005; Linde & Scaramuzzino, 2017; Svedberg & Olsson, 2010; Wijkström 

& Lundström, 2002).  

Civilsamhället kan i en svensk kontext, och i förhållande till andra samhällssfärer, 

definieras som ”ideella eller frivilliga organisationer och informella nätverk samt 

alla de aktiviteter som pågår i dessa sammanhang men också de informella insatser 

som görs utanför familjelivet” (Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015, s. 11). Den 

empiriska forskning som bedrivits om det svenska civilsamhället har varit central 

för att teoretiskt ringa in vad detta civila samhälle är, och särskilt för förståelsen 

av hur civilsamhälle och stat förhåller sig till varandra (bl.a. Lundström & 

Svedberg, 2003; Svedberg & Trägårdh, 2006; Wijkström & Lundström, 2002). Ett 

karakteriserande drag är ett nära förhållande mellan civilsamhällesorganisationer 

och stat där organisationernas röstbärande roll beskrivs ha central betydelse 

(Henriksen et al., 2019a, Lundström & Svedberg, 2003; Olsson et al., 2009; 

Trägårdh et al., 2013). Som tidigare konstaterats är det ett förhållande som vuxit 

fram ur den folkrörelsetradition som präglat, och fortfarande präglar, svenska 

civilsamhällesorganisationer. Folkrörelsetraditionen har fått genomslagskraft i hur 

civilsamhället organiserats, men också hur man tänker om, och agerar inom, 

civilsamhället (Einarsson & Hvenmark, 2012). Dessa rörelser har också historiskt 
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fyllt en viktig demokratisk funktion genom att samla människor med olika 

intressen. Förhållandet mellan den civilsamhälleliga sfären och den offentliga 

sfären beskrivs som central för förståelsen av relationen mellan medborgare och 

stat, och för synen på det demokratiska samhället i ett svenskt perspektiv (Olsson 

et al., 2009; Trägårdh et al., 2013).  

Forskare som studerat patientorganisationer som en viss typ av civilsamhälles-

organisationer, för bl.a. fram att det finns relativt begränsad tidigare forskning om 

dessa organisationer (bl.a. Baggott & Forster, 2008; Opedal, Rommetvedt & 

Vrangbaek, 2012). Många studier är också landspecifika (t.ex. Bovenkamp & 

Trappenburg, 2011; Toiviainen et al., 2010). Tidigare forskning om 

patientorganisationer pekar på deras mångfald, bl.a. vad gäller storlek, i form av 

finansiella resurser och medlemsantal, liksom organisering och ursprung. Vissa 

gemensamma drag kan dock urskiljas vad gäller organisationernas roller. Flertalet 

patientorganisationer arbetar med information och råd till allmänheten, att ge stöd 

och service till medlemmar, att bedriva insamling och att öka medvetenheten om 

sjukdomen/funktionsnedsättningen samt bedriva påverkansarbete. Dessa roller 

är nära sammankopplade med varandra och i många fall går de inte att skilja åt (se 

bl.a. Allsop, Jones & Baggott, 2004; Baggott, Allsop & Jones, 2005; Olsen & 

Eidem, 2002; Selle et al., 2019). 

I den litteraturgenomgång och de databassökningar som har genomförts inom 

ramen för delstudie 2 (se även avsnitt 3.3.1) har det inte gått att finna studier som 

särskilt behandlar patientorganisationers röstbärande roll i förhållande till barns 

rättigheter som patienter. Det har inte heller gått att finna några relevanta studier 

som rör patientorganisationer och som behandlar barns position i dessa 

organisationer. Det har också varit svårt att hitta studier om barns position i 

civilsamhällesorganisationer generellt. Utifrån den förståelse av röst som används 

i avhandlingen (se avsnitt 1.1) avses sådana studier som undersöker vilka 

möjligheter barn ges att påverka genom att vara delaktiga i dessa organisationer. I 

den mån barns delaktighet i civilsamhällesorganisationer uppmärksammas 

handlar det om hur barns engagemang i organisationer kan främja sådant som 

socialt kapital och politiskt deltagande hos barn (se bl.a. Oosterhoff, Ferris, 

Palmer & Metzger, 2018; Ødegård & Berglund, 2008). Sådana studier tycks främst 

fokusera på aspekter som handlar om vad barnet ska bli och inte barns möjligheter 

till röst i organisationerna.  
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Litteraturgenomgången visar också att det finns begränsat med tidigare studier av 

patientorganisationer i ett svenskt och nordiskt perspektiv, vilket även gäller 

kartläggningar av dessa organisationer. Den svenska kartläggning som har 

genomförts av Myndigheten för vård och omsorgsanalys av den svenska patient- 

och funktionshinderrörelsen (Vårdanalys, 2015b) omfattar 65 organisationer som 

mottagit statsbidrag. I rapporten identifieras flera utmaningar för dessa 

organisationer, bl.a. hur organisationernas olika roller ska balanseras mot 

varandra.  

Patientorganisationers plats i det svenska civilsamhället tar utgångspunkt i den 

svenska civilsamhällesforskningen, särskilt relationen mellan den offentliga sfären 

och civilsamhällessfären. Studien av patientorganisationer har också vissa 

beröringspunkter med det forskningsfält där dessa organisationer studeras som 

del av sociala rörelser (se bl.a. Epstein, 2008). Det finns också beröringspunkter 

mellan dessa forskningsfält. Som Johansson & Meeuwisse (2017) konstaterar har 

många organisationer i civilsamhället startat genom sociala rörelser och där dessa 

rörelser över tid har institutionaliserats.  

I förhållande till patientorganisationer benämns dessa som hälsosociala rörelser 

(health social movements) i litteraturen (bl.a. Baggott et al., 2005). Sådan forskning, 

som utgår från teorier om sociala rörelser är relevant i förhållande till vissa 

teoretiska perspektiv och begrepp, särskilt resursmobilisering, politiska 

möjlighetsstrukturer och inramningar (se bl.a. Johansson & Meeuwisse, 2017). 

Dessa perspektiv ses som centrala, både teoretiskt och analytiskt inom forskning 

om sociala rörelser (se bl.a. Brown et al., 2004; McAdam, McCarthy & Zald, 1996). 

Genom att ta utgångspunkt i hälsosociala rörelser riktas uppmärksamheten bl.a. 

mot hur patientorganisationer uppfattas och behandlas av det omgivande 

samhället, hur sådana organisationer agerar för att förändra samhällets attityder 

kring en viss sjukdom liksom hur patientorganisationer förhåller sig till, och 

påverkar den medicinska kunskapen och forskningen kring en viss sjukdom (se 

bl.a. Brown & Zavestoski, 2004; Epstein, 1995; Rabeharisoa, 2006).  

Resursmobiliseringsperspektivet har fokus på ”rörelsernas organisering, resurser 

och förhållande till omgivningen” (Johansson & Meeuwisse, 2017, s. 53). Det är 

nära knutet till politiska processperspektiv som utgår ifrån att sociala rörelser är 

en funktion av politiska möjligheter och begränsningar (Brown et al., 2004). 
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Politiska möjlighetsstrukturer är ett begrepp inom detta perspektiv som har getts 

många olika betydelser (McAdam, 1996). Baggott & Forster (2008) beskriver de 

politiska möjlighetsstrukturer, däribland beslutsfattande institutioner på olika 

nivåer (nationell, regional, lokal), som både kan möjliggöra och begränsa 

patientorganisationers påverkan (se även Winblad & Ringard, 2009).  

Utifrån studien av patientorganisationer är särskilt inramningsperspektivet av 

intresse. Inramningar eller tolkningsramar beskriver hur sociala rörelser 

”konstruerar, tolkar och beskriver verkligheten och sin egen roll” (Johansson & 

Meeuwisse, 2017, s. 54). Dessa inramningar behöver vara trovärdiga, vilket bl.a. 

kan handla om i vilken utsträckning som de målgrupper som mobiliseras kan 

känna igen sig och knyta an till egna personliga erfarenheter (Benford & Snow, 

2000). Organisationers inramningar kan variera i förhållande till bl.a. hur frågor 

eller problem adresseras, och varierar också i hur inkluderande respektive 

exkluderande de är (bl.a. Benford & Snow, 2000; Kolket, 2004). Inramningar 

hänger också samman med den kollektiva identiteten (Brown et al., 2004). För 

patientorganisationer kan det uttryckas som den kollektiva sjukdomsidentiteten, 

vilken exempelvis formas av synen på sjukdomen från allmänhetens sida (bl.a. 

Dumit, 2006; Epstein, 1995).  

Sammanfattningsvis är sådan tidigare forskning som rör civilsamhälles-

organisationers röstbärande roll och förhållandet mellan den offentliga sfären och 

civilsamhällessfären i en svensk kontext, särskilt relevant för studien av 

patientorganisationer. För att närmare undersöka denna röstbärande roll hos 

patientorganisationer och vilken position barn ges i dessa organisationer är också 

vissa teoretiska perspektiv och begrepp som utgår från patientorganisationer som 

del av sociala rörelser av intresse. Utifrån den litteraturgenomgång, inklusive 

databassökningar, som har genomförts, har det inte gått att finna några studier 

som behandlar frågor om organisationers röstbärande roll i förhållande till barns 

rättigheter som patienter. Det gäller även studier om barns position i dessa 

organisationer, i termer av deras möjligheter till delaktighet i och inflytande över 

styrning och organisering, eller annorlunda uttryckt, deras möjligheter till röst i 

organisationerna.  
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1.4. Några vägval  

Forskarutbildningsområdet Människan i välfärdssamhället, och forskarutbildnings-

ämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället, som denna avhandling skrivs 

inom, är tvärvetenskapliga. Avhandlingen har också ett brett angreppssätt och rör 

sig inom flera kunskapsområden och discipliner för att utforska förutsättningar 

för barns röst i patientlagen och patientorganisationer. Det innebär också att jag 

rör mig mellan olika traditioner som mer eller mindre uttalat ger uttryck för hur 

studier om lagstiftning och studier om civilsamhällets organisationer bör 

genomföras. I det här avsnittet redogör jag för några vägval, som också utgör 

avgränsningar för avhandlingen. Ytterligare preciseringar av studierna görs också 

utifrån avhandlingens teoretiska perspektiv, som behandlas i kapitel 2, och i 

förhållande till det empiriska materialet, som presenteras i kapitel 3. 

Med barn avses i den här avhandlingen personer under 18 år. Det är en definition 

av barn som överensstämmer med svensk rätt och med barnkonventionen (se 

bl.a. prop. 2017/18:186). Barn är naturligtvis inte en homogen grupp, men de kan 

ses som en specifik social kategori (bl.a. Qvortrup, 1994). Genom att studera 

förutsättningar för barns röst blir det möjligt att utforska barns aktörskap genom 

den position som barn ges, i egenskap av att vara barn, och, att vara patienter. Det 

innebär att jag riktar ljuset mot den barnposition som barn intar som patienter. Det är 

särskilt den varaktiga patientpositionen som i detta avseende är av intresse. Med 

det avses barn som bär på en sjukdom/funktionsnedsättning som inte är av 

tillfällig art utan kräver regelbundna kontakter med hälso- och sjukvården. En 

sådan varaktig patientposition kan ställa frågor om förutsättningar för barns röst 

på sin spets, och aktualisera etiska frågor (se bl.a. Alderson, Sutcliffe & Curtis-

Tyler, 2006; Freeman, 2001).  

Med patient avses en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- 

och sjukvård.6 Av patientlagen framgår att med hälso- och sjukvård avses ”dels 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 

dels sjuktransporter” (PL 1:5). I avhandlingen är utgångspunkten somatisk vård. 

Det motiveras av intresset för frågor om barns autonomi och integritet och där 

samtycke och möjligheter till tvång ser annorlunda ut i den psykiatriska vården. 

                                                           
6 Begreppet patient definieras inte i patientlagen eller dess förarbeten (prop. 2013/14:106). Den 
definition som här används är hämtad från Socialstyrelsens termbank (www.socialstyrelsen.se). 
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6 Begreppet patient definieras inte i patientlagen eller dess förarbeten (prop. 2013/14:106). Den 
definition som här används är hämtad från Socialstyrelsens termbank (www.socialstyrelsen.se). 
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Inom den psykiatriska vården finns tvångsvårdslagstiftning, vilket inte är fallet i 

den somatiska vården. Det får betydelse för frågor som rör samtycke och barns 

autonomi och integritet. I den fördjupade studien har valts organisationer utifrån 

denna utgångspunkt i somatisk vård. I kartläggningen av patientorganisationer 

ingår dock, som tidigare nämnts, organisationer som har att förhålla sig till den 

psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen. Med detta sagt, och där fokus på somatisk 

vård är utgångspunkt för att diskutera barns rättsliga ställning som patienter, kan 

en gränsdragning i praktiken vara svår att göra. 

Som tidigare nämnts, görs en avgränsning till den allmänna hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen, närmare bestämt patientlagen, vilket innebär att 

speciallagstiftning i förhållande till barn som patienter, inte analyseras. Frågor som 

rör barn i hälso- och sjukvården men där barn inte är patienter, som t.ex. barn 

som anhöriga, omfattas inte heller. Vidare är avhandlingen avgränsad till att 

undersöka hur barns rättigheter som patienter konstrueras genom patientlagen 

och hur patientorganisationer agerar röstbärare i förhållande till dessa rättigheter. 

Det innebär att avhandlingen inte behandlar exempelvis barns rättigheter som 

patienter utifrån ett professionsperspektiv eller utifrån barns egna perspektiv på 

dessa rättigheter.  

Delstudie 1 om patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter och 

vilken position barn ges i lagen görs utifrån förståelsen av lagen som politiskt 

konstruerad. Det handlar alltså inte om en rättsvetenskaplig studie där 

lagparagrafer analyseras och diskuteras i förhållande till olika rättsliga principer. 

Vidare görs inte heller några jämförelser mellan olika länders lagstiftning, som är 

vanliga i rättsvetenskapliga studier. En ytterligare avgränsning är att det är barns 

rättigheter under vårdprocessen som är i fokus, dvs. de rättigheter barn har när de 

genomgår vård eller behandling inom hälso- och sjukvården. Analysen begränsas 

i denna del till de tre tidigare nämnda bestämmelserna i patientlagen som särskilt 

riktar sig till barn som är patienter. Vidare, i kontextualiseringen av barns rättsliga 

ställning som patienter, behandlas rättigheter som särskilt rör barns röst i 

förhållande till barns autonomi och integritet. Det görs utifrån den förståelse av 

barns röst som är utgångspunkt för avhandlingen (se avsnitt 1.1).  

Vad gäller analysen av lagstiftningen har denna avgränsats till att omfatta 

propositionstext. Patientlagspropositionens barnspecifika bestämmelser är i fokus 
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för denna analys, medan motsvarande bestämmelser i socialtjänst-

lagspropositionen används för att synliggöra konstruktioner av barns rättigheter 

och sätta in dem i en större kontext. Denna avgränsning till propositioner kan 

motiveras dels utifrån att jag velat analysera de slutgiltiga motiven till 

bestämmelserna, dels att propositioner i svensk rätt är viktiga för tolkning av 

lagstiftningens innehåll. Det innebär dock att det intertextuella, det vill säga hur 

olika texter kommunicerar med varandra, och den större kontext som 

lagbestämmelserna är ett resultat av, inte blir föremål för analys. Detsamma gäller 

avgränsningen till de barnspecifika bestämmelserna i patientlagen. Utöver dessa 

bestämmelserna omfattas barn i egenskap av att vara patienter även av andra delar 

av lagen, såsom bestämmelser om information (3 kap. PL). Sådana bestämmelser 

har inte varit föremål för någon närmare analys. Den avgränsning som görs till de 

barnspecifika bestämmelserna kan motiveras utifrån att bestämmelserna specifikt 

riktar sig till barn som patienter som grupp och är nya i svensk hälso- och 

sjukvårdslagstiftning.  

Patientlagspropositionen vilar på ett delbetänkande (SOU 2013:2) från 

Patientmaktsutredningen. Utredningens förslag till barnspecifika bestämmelser i 

lagen och hur dessa förhåller sig till regeringens förslag till bestämmelser, 

redovisas, men ingår inte i analysen. Inte heller annat material, såsom avgöranden, 

utredningsbetänkanden, riksdagsbetänkanden, riksdagsmotioner, riksdags-

debatter, material i form av tillsynsbeslut och riktlinjer från myndigheter 

yrkesetiska, eller andra riktlinjer för hälso- och sjukvården samt avgöranden i 

enskilda ärenden, ingår i analysen. Dessa olika typer av material har endast 

behandlats i den mån de tas upp i sekundärlitteratur. Det gäller också annan 

lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Rättspraxis, JO-uttalanden eller 

andra beslut i enskilda ärenden ingår alltså inte i analysen, vilket motiveras av att 

analysen tar utgångspunkt i lagstiftningen som frusen politik, genom fokus på 

propositionstext. 

Delstudie 2 om patientorganisationers röstbärande roll och vilken position barn ges 

i organisationerna tar sin utgångspunkt i hur barns rättigheter som patienter 

konstrueras genom patientlagen. Fokus är på organisationernas röstbärande roll i 

förhållande till dessa rättigheter och vilken position barn ges i organisationerna. 

Det har styrt vilka perspektiv som undersökts i kartläggning, enkät, remissvar och 

i den fördjupade studien. Sådana aspekter som kan förknippas med forskning om 
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civilsamhällesorganisationer, såsom jämförelser mellan olika länder och 

beskrivningar av historiska processer som påverkat exempelvis organisationers 

framväxt, behandlas inte. Vad gäller organisationernas inre liv, hur de är 

organiserade och hur de arbetar, undersöks detta endast mycket översiktligt, med 

syfte att få en bild av vad det rör sig om för slags organisationer och hur dessa 

kan förstås i förhållande till barn som målgrupp för organisationerna. Det sker då främst 

i förhållande till riksnivån, och inte hur organisationerna är organiserade på 

regional/lokal nivå. Vidare behandlas inte frågor om frivilligt arbete och frivilliga 

insatser i dessa organisationer, inte heller hur organisationernas arbete kan förstås 

i förhållande till samhällets insatser inom området social välfärd. Analyser av 

ideellt arbete i civilsamhället omfattas därmed inte. Även beskrivningar och 

analyser av möjliga förändringsprocesser, i förhållande bl.a. till resursmobilisering 

och styrning samt relationer med det omgivande samhället, hamnar utanför 

analysen. I den fördjupade studien diskuteras dock delvis sådana 

förändringsprocesser, men då utifrån barns röst i organisationerna. 

Patientorganisationernas röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som 

patienter är avgränsad till de remissvar som inkommit från patientorganisationer 

på Patientmaktsutredningens förslag till patientlag (SOU 2013:2). I enkäten har 

vissa kompletterande frågor ställts, rörande bl.a. aktiviteter med koppling till 

patientlagen och lagens betydelse för organisationerna. Vad gäller barns position 

i dessa organisationer har denna undersökts dels på en generell nivå, dels genom 

den fördjupade studien. På den generella nivån, som omfattat samtliga 

organisationer som ingått i kartläggningen, har fokus varit på i vilken utsträckning 

barn är målgrupp för organisationerna och om barn kan vara medlemmar i 

organisationerna. I den fördjupade studien har det varit möjligt att närmare 

undersöka organisationernas röstbärande roll i förhållande till barns position i 

organisationerna, bl.a. hur barn framställs och används av organisationerna. 

Denna del av studien är begränsad till fyra patientorganisationer.  

1.5. Avhandlingens bidrag 

Avhandlingens breda angreppssätt har inneburit utmaningar, men det är också i 

denna bredd som avhandlingens bidrag ligger. Genom att ta avstamp i vilka 

förutsättningar för röst barn ges genom patientlagen och i patientorganisationer 

har samspelet mellan politiken och lagstiftningsprocessen å ena sidan och 
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civilsamhällesorganisationer å andra sidan, kunnat utforskas. Till detta kommer 

en analys av hur barns rättigheter konstrueras, med fokus på barns röst, genom 

lagstiftning och genom civilsamhällesorganisationers röstbärande roll. I 

avhandlingen förs kunskapsområden samman på nya sätt, utifrån de frågor som 

ställs, vilket tillsammans med användningen av olika typer av empiriskt material, 

gjort det möjligt att problematisera frågor om barns förutsättningar för röst och 

vilken position barn ges, som också ligger bortom studierna. En fråga som 

avhandlingen väcker är hur förhållandet mellan den offentliga sfären och 

civilsamhällessfären kan förstås när utgångspunkten är barn som 

samhällsmedlemmar. Det breda angreppssätt som har använts för att utforska 

förutsättningar för barns röst, öppnar för principiella diskussioner om barns 

position i samhället och som anknyter till tidigare forskning om barn och barns 

rättigheter i det svenska välfärdssamhället. Det sätter samtidigt fokus på etiska 

frågor om barns position som samhällsmedlemmar. 

Studien av patientlagen kompletterar tidigare rättsvetenskapliga studier om barns 

rättsliga ställning som patienter, genom att särskilt lyfta frågor som rör barns röst 

i förhållande till barns integritet. Avhandlingen kan i denna del bidra med 

ytterligare perspektiv, genom att kombinera ett perspektiv på hur barns rättigheter 

formuleras politiskt med rättsvetenskapliga studier om hur dessa konstruktioner 

av rättigheter kan förstås. Det perspektiv på barns rättigheter som patientlagen 

ger uttryck för har kunnat diskuteras i förhållande till andra perspektiv på 

rättigheter och studien kan därigenom förhoppningsvis bidra till en diskussion 

om barns rättigheter och barns rättsliga ställning. 

Studien om patientorganisationer kan ge kunskap om en grupp civilsamhälles-

organisationer som det finns begränsad forskning om, särskilt i ett svenskt och 

nordiskt perspektiv, och i synnerhet i förhållande till barn som målgrupp. Studien 

bidrar också med nya perspektiv genom att ta avstamp i barns rättigheter och hur 

patientorganisationer i sin röstbärande roll förhåller sig till dessa rättigheter utifrån 

den svenska modellen för civilsamhället, liksom hur organisationerna i lagstift-

ningsprocessen agerar röst för barn i organisationen. Vidare ger studien bidrag 

genom att utforska vilken position barn ges i dessa organisationer, liksom hur 

barn framställs och används av organisationer. Studien ska i det sammanhanget 

ses som ett första steg och ytterligare forskning behövs.  
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1.6. Disposition 

Avhandlingen kan delas in i fyra delar. Den första delen av avhandlingen omfattar 

kapitel 1, kapitel 2 som presenterar avhandlingens teoretiska utgångspunkter, och 

kapitel 3 där det empiriska materialet och den analysmetod som används i 

avhandlingen redovisas.  

Den andra delen av avhandlingen omfattar studien av patientlagen och inleds med 

kapitel 4, som kan beskrivas som ett kontextkapitel, där de välfärdsrättsliga 

ramarna för barns rättigheter som patienter behandlas. Kapitel 5 omfattar 

analysen av hur barns rättigheter som patienter konstrueras genom patientlagen 

och vilken position barn som patienter ges genom lagen.  

Den tredje delen av avhandlingen ägnas studien av patientorganisationer. Kapitel 

6 kan, i likhet med kapitel 4, beskrivas som ett kontextkapitel och beskriver 

patientorganisationerna i förhållande till barn som målgrupp. I kapitel 7 behandlas 

organisationernas röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som patienter 

och vilken position barn ges i organisationerna, i förhållande till medlemskap. I 

kapitel 8 diskuteras föräldrar som röstbärare för barns rättigheter som patienter 

och hur barn framställs och används av patientorganisationer.  

Den fjärde, och avslutande, delen av avhandlingen omfattar kapitel 9 och 10. I 

kapitel 9 behandlas de diskurser som framträder i patientlagen och patient-

organisationerna. I detta kapitel redogörs också för behovet av ytterligare 

forskning. I kapitel 10 diskuteras, utifrån de två delstudierna, barns position som 

samhällsmedlemmar och rättighetsbärare. Avslutningsvis för jag fram en annan 

grund för barns rättigheter.
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1.6. Disposition 
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2. Barn, rättigheter, civilsamhälle 

2.1. Inledning 

Det här kapitlet presenterar de teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen. I 

kapitel 1 har jag konstaterat att avhandlingen tar avstamp i flera kunskaps-

områden: barndomsstudier, studier om barns rättigheter och civilsamhällesstudier 

och att barndomsstudier i bred bemärkelse kan ses som en central del av den 

teoretiska ramen för avhandlingen. 

Avhandlingen har en socialkonstruktionistisk ansats.7 Konstruktionismen 

omfattar olika perspektiv men har det gemensamt att kunskapen om världen ses 

som konstruktioner av verkligheten och därmed inte något för givet taget. I 

analyser som har en konstruktionistisk ansats finns ofta ett tydligt fokus på språket 

som ett sätt att konstruera verkligheten. Genom att tala om social konstruktionism 

är fokus på att försöka förstå och tolka vad olika fenomen ges för innebörder i 

samspelet mellan människor, genom institutioner, och i olika kontexter (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011).  

Med en socialkonstruktionistisk ansats betonas relationen mellan sociala fenomen 

och meningsskapande. Vårt sätt att skapa mening i världen byggs in i våra sociala 

institutioner, bl.a. i politik och i lagstiftning och i hur civilsamhällesorganisationer 

är uppbyggda. Begreppet diskurs kan då användas för att beskriva ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen 

& Philips, 2000, s. 7). Diskurs ger därmed uttryck för mönster som är 

meningsbärande, och där språket är ett sätt att fånga denna mening. Hur t.ex. barn 

som patienter framställs i lagstiftning och hur patientorganisationer presenterar 

sig själva, kan ses som uttryck för mönster i vårt sätt att skapa mening, det vill 

säga diskurser.  

                                                           
7 Begreppet socialkonstruktionism används av vissa forskare synonymt med socialkonstruktivism. Det 
senare begreppet kan dock förknippas med den konstruktivistiska teori som bl.a. 
utvecklingspsykologen Jean Piaget företräder (se bl.a. Winther Jørgensen & Philips, 2000). Därför 
används begreppet socialkonstruktionism. 
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Diskurser kan både ses som gränssättare för vad som är möjligt och tänkbart, och 

som meningsgivare (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 12). Jag använder mig av 

diskursbegreppet för att peka på mönster som har betydelse för vilka 

förutsättningar för röst som barn ges genom patientlagen och i patient-

organisationer. Utgångspunkten blir då att den position barn ges genom 

patientlagen och i patientorganisationer formas genom diskurser.  

Vad som definieras som en diskurs och hur en diskurs avgränsas kan ta avstamp 

i forskningens syfte. Diskurs blir då ett analytiskt begrepp där det är jag som 

forskare som gör avgränsningar, och motiverar dessa avgränsningar, med hjälp av 

bl.a. sekundärlitteratur, och i analysen av data som jag har samlat in. Diskurs 

beskriver därmed de mönster som kan urskiljas genom en analys av materialet. 

Det innefattar också en analys av hur olika diskurser förhåller sig till varandra. 

Utifrån detta perspektiv blir diskurser något som jag som forskare analytiskt 

konstruerar, till skillnad från något som finns i verkligheten och som bara ska 

klarläggas (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 137). Denna förståelse av 

diskurser är utgångspunkt i analysen av såväl propositionstext som det empiriska 

materialet som ingår i studien av patientorganisationer. I avhandlingen använder 

jag mig, utifrån min socialkonstruktionistiska ansats av diskursanalys, som kan 

förstås både som teori om hur språkliga konstruktioner är relaterade till den 

sociala konstruktionen av ett fenomen, och som en metod. Hur jag använder mig 

av diskursanalys som metod diskuteras mer utförligt i kapitel 3. 

I avsnitten 2.2, 2.3 och 2.4 behandlas teoretiska perspektiv på barn och barndom, 

barns rättigheter samt civilsamhällesorganisationer. I dessa avsnitt redogörs också 

för mina teoretiska utgångspunkter i förhållande till dessa perspektiv. I avsnitt 2.5 

sammanfattas avhandlingens teoretiska utgångspunkter.  

2.2. Teoretiska perspektiv på barn och barndom 

Med avhandlingens fokus på förutsättningar för barns röst blir särskilt 

barndomssociologiska perspektiv och begrepp viktiga teoretiska utgångspunkter. 

I det här avsnittet presenteras, mycket översiktligt, dels det barndomssociologiska 

fältet, dels behandlas några begrepp inom detta fält som är relevanta för de studier 

som ingår i avhandlingen.  
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Inledningsvis kan konstateras att barndomsstudier, som barndomssociologi är en 

del av, inte är någon sammanhängande vetenskaplig inriktning (Alanen, 2007). 

Det finns dock några gemensamma grundantaganden som detta kunskapsområde 

vilar på. Ett sådant antagande är att barn är sociala aktörer, med utgångspunkten 

att barns liv och livsvärldar har ett egenvärde och därför bör studeras. Ett 

ytterligare grundantagande är barndom som socialt konstruerad och formad av 

bl.a. historiska, politiska, sociala och ekonomiska processer och faktorer.8 Studier 

om barndom handlar därmed om att förstå och tolka vad barndom ges för 

innebörder och vilka föreställningar det finns om barn som påverkar barns 

position, på individuell relationell nivå (i relationen mellan t.ex. barn-föräldrar, 

barn-professionella) och på samhällelig nivå (t.ex. genom politik och lagstiftning). 

Dessa antaganden får olika konsekvenser för olika fält inom barndomsstudier 

(Alanen, 2007; Qvortrup et al., 2011). Det barndomssociologiska fältet rymmer 

flera olika inriktningar som innefattar hur barndom konstrueras, på strukturell 

nivå, där barn utgör en social kategori, och på individnivå, där barns aktörskap 

och delaktighet är i fokus (bl.a. Alanen, 2007; Qvortrup, 1994). 

2.2.1. Barndom som socialt konstruerad 

Synen på barndom som socialt konstruerad får konsekvenser för hur barn och 

barndom studeras (James, Jenks & Prout, 1998, s. 27): 

To describe childhood, or indeed any phenomenon, as socially 

constructed is to suspend a belief in or a willing reception of its taken-for-

granted meanings. Thus, though quite obviously we all know what 

children are and what childhood is like, for social constructionists this is 

not a knowledge that can reliably be drawn on. Such knowledge of the 

child and its lifeworld depends on the predispositions of a consciousness 

constituted in relation to our social, political, historical and moral context.  

Barndomssociologiska perspektiv har vuxit fram som en reaktion mot framförallt 

utvecklingspsykologisk teoribildning och sociologiska teorier om socialisering. 

Vad barndomssociologer vänder sig emot är dessa teoriers genomslagskraft i såväl 

                                                           
8 Det betyder att det empiriskt går att tala om barndomar och där skillnader kan studeras historiskt, 
men också utifrån andra faktorer (bl.a. sociala, ekonomiska, politiska). Analytiskt kan dock barndom 
användas för att beteckna en strukturell kategori, som kan jämföras med andra strukturella kategorier 
(se bl.a. Qvortrup, 1994). 
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forskningen och teoretiseringen kring barn och barndom, som i hur barn hanteras 

i samhället, i den sociala praktiken och i t.ex. lagstiftningsprocesser (Archard, 

2015; Qvortrup, 1994). Dessa utvecklingsorienterade perspektiv har fått en sådan 

betydelse för hur barn och barndom förstås, att de har beskrivits som ett 

dominerande ramverk (Lee, 2001, s.44). Psykologen Jean Piagets (1896–1980) 

teori om barns intellektuella utveckling ses av barndomssociologer närmast som 

en symbol för ett sådant perspektiv, där barn antas utvecklas mot ett slutstadium; 

vuxenlivet. Varje steg i barns utveckling ses som nödvändig och följer på, och 

förutsätter nästa steg. Med ett sådant synsätt framstår barn som en abstrakt 

kategori och individuella skillnader liksom socioekonomiska och kulturella 

faktorer hamnar i skymundan (Archard, 2015; Lee, 2001; Qvortrup et al., 2011). 

Vid sidan av Piaget brukar också psykologen Lawrence Kohlberg (1927–1987) ses 

som en företrädare för detta perspektiv. Kohlberg utgick från Piagets teori om 

barns kognitiva utveckling när han tog fram en teori om barns moraliska 

utveckling. Barn definieras i denna teori utifrån vad de saknar i moraliskt tänkande 

(Wall, 2010; Woodhead & Montgomery, 2003). Kritiken från barndomssociologer 

omfattar också sociologiska teorier om socialisering, bl.a. av sociologen Talcott 

Parsons (1902–1979) (se bl.a. Lee, 2001). I sådana utvecklingsorienterade 

perspektiv på barn och barndom antas barns biologiska utveckling sammanfalla 

med barns sociala utveckling, som ska leda fram till vuxenlivet (James & Prout, 

1997, s. 11): 

The model of child development which has come to dominate western 

thought similarity connects biological with social development: children’s 

activities – their language, play and interactions – are significant as 

symbolic markers of developmental progress. As activities they are seen 

to prefigure the child’s future participation in the adult world. 

Barndomen ses som en fas i livet där barnet utvecklas från inkompetens till 

kompetens, från omognad till mognad, från något ofullkomligt till något 

fullkomligt (se bl.a. Archard, 2015; James, et al., 1998; Qvortrup et al., 2011). 

Detta kan uttryckas genom begreppsparet being/becoming (Qvortrup, 1994, s. 4). 

Barndomsforskaren Nick Lee beskriver hur being associeras med stabilitet, 

oberoende och fullkomlighet och kopplas till vuxenlivet, förknippas becoming med 

barndomens instabilitet, beroende och ofullkomlighet (Lee, 2001, s. 106). Det är, 

menar Lee, en bekväm föreställning om barndom och vuxenliv som möjliggör att 
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vuxnas makt och kontroll över barn kan upprätthållas. Det handlar dock just om 

en föreställning. Lee pekar på hur vuxenlivet i dagens (västerländska) samhälle 

snarare kännetecknas av destabilisering till följd av samhällsförändringar som 

påverkar bl.a. familjeliv och arbetsliv. Vuxenlivet framstår inte längre som stabilt 

och fulländat, tvärtom karakteriseras det av instabilitet. Det gör det svårare att dra 

en skiljelinje mellan becoming och being (Lee, 2001), och begreppsparet har också 

ifrågasatts inom det barndomssociologiska fältet (se även Fernqvist, 2013). 

Being/becoming blir dock utifrån Nick Lees tankegångar fortfarande viktiga 

dimensioner i regleringen av barndom (Lee, 2001).  

En viktig del av de teoretiska ambitionerna inom barndomssociologin har alltså 

varit att peka på den genomslagskraft som utvecklingsorienterade perspektiv, 

särskilt traditionella utvecklingspsykologiska teorier och socialiseringsteorier har 

fått. Barndomssociologer förnekar samtidigt inte den utveckling som har skett 

inom de forskningsfält som dessa utvecklingsorienterade perspektiv förknippas 

med, och som i många delar innebär ett fjärmande från den syn på barn som bl.a. 

Piaget ses som symbol för (Archard, 2015; Woodhead & Montgomery, 2003).9 

Det ligger utanför denna avhandling att närmare gå in på denna utveckling, det 

viktiga är att betona att en sådan utveckling har skett, både teoretiskt och 

metodologiskt (se bl.a. Fängström, 2017). Även om teorier om barns utveckling 

har förändrats och i delar närmat sig den syn på barn som förs fram inom 

barndomssociologiska perspektiv, har dock den syn på barn som den traditionella 

utvecklingspsykologin står för, fått en sådan genomslagskraft under så lång tid att 

den enligt barndomssociologer fortfarande ger avtryck i olika vetenskapliga 

discipliner och fortsätter att reproduceras i samhällsinstitutioner, i politik och i 

lagstiftning kring barn (Archard, 2015; James & Prout 1997; James, et al., 1998; 

Närvänen & Näsman, 2007; Woodhead & Montgomery, 2003). Det har beskrivits 

i termer av ett glapp där tillämpning av traditionell utvecklingsteori fortsätter att 

genomsyra välfärdsområden som rör barn, även om teorier om barn inom bl.a. 

psykologin har utvecklats i en annan riktning (Fängström, 2017, s. 17).  
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2.2.2. Aktörskap, åldersordning och familialisering 

Barndomssociologer betonar barn som sociala aktörer, vilket innebär ett intresse 

för barns liv här och nu, och där barns egna kunskaper och erfarenheter studeras, 

på individuell såväl som kollektiv nivå. Ett centralt tema i barndomssociologisk 

teoribildning är synen på barndom som marginaliserad. Denna marginalisering 

kan ta sig uttryck på olika sätt och både ske i sociala praktiker, där barn är uteslutna 

från vissa sammanhang, och i lagstiftning, politik och statistik, där barn som social 

kategori kan osynliggöras genom att ses som en minoritetsgrupp som är 

underordnade den dominerande gruppen, bestående av vuxna. Det är en 

marginalisering som är kopplad till synen på barn som beroende och barns behov 

av skydd, vilket förknippas med barndomen (Qvortrup, 1994). Utifrån ett 

perspektiv på barn, där barn antas vara ofullständiga och instabila, ges vuxna 

anledningar att tvivla på barns förmågor att kunna tala för sig själva (Lee, 2001, s. 

90): 

Within the dominant framework, then, only human beings have voices 

that are properly their own. Since children are becomings, they cannot 

properly be said to speak for themselves, rather they speak from and for 

ignorance and unreason. Only the fully socialized or rational adults who 

have received the supplements necessary to lift them from nature’s 

inadequacy, are capable of speaking for themselves. 

Barndomens marginalisering får betydelse för barns position och aktörskap i 

familjen och i samhället. Barns egna kompetenser och erfarenheter synliggörs inte, 

eller göms, genom att barn underordnas vuxna (Qvortrup, 1994). Det ger uttryck 

för en åldersordning som dels kommer till uttryck på individuell nivå, där ålder 

förknippas med vissa utvecklingssteg och mognadsutveckling. Dels uttrycks 

åldersordningen på en strukturell nivå, där ålder kan fungera både som en 

inkluderande och en exkluderande kategori i förhållande till vuxna och mellan 

(olika ålderskategorier av) barn (bl.a. Mattsson, 2018; Närvänen & Näsman, 

2007). Barn kan exkluderas för att de inte är vuxna, eller inte är tillräckligt gamla 

i förhållande till andra barn. De kan också inkluderas, men denna inkludering 

innebär en underordning i förhållande till vuxna (Näsman, 1994). Genom 

åldersordningen ges barn en underordnad position, bl.a. i lagstiftning (Näsman, 

1994, s. 169):  
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Age is used to qualify individuals as children or as the category the state, 

by legislative discrimination, defines as children. When children are made 

visible in legislation as a special category of citizens because of their young 

age, they are, to a considerable extent, thus identified as fundamentally 

different from others and actually placed in an “underdog” position. 

Barns bristande makt att formulera sina intressen, gör dem beroende av att 

representeras av andra åldersgrupper (Näsman, 1994, s. 156). Genom att synlig-

göra åldersordningen kan också barnpositioner som barn tilldelas i olika kontexter 

synliggöras och problematiseras.  

I förhållande till den barnposition som är i fokus i denna avhandling, barnet som 

patient, har studier av barn med långvariga och allvarliga sjukdomar ifrågasatt 

antaganden om barns inkompetens och oförmågor att fatta komplexa beslut. Det 

gäller även de metoder som används för att mäta och värdera barns förmåga att 

tänka och resonera, som har sin grund i utvecklingspsykologisk teoribildning. De 

relationella och kontextuella aspekterna av kompetens betonas istället i dessa 

studier (bl.a. Alderson, 1992; Davies & Randall, 2015; Dedding et al., 2015). 

Sociologen Priscilla Alderson (1992) talar utifrån studier av sjuka barn som är 

patienter om intern respektive extern påverkan på kompetens. Den interna 

påverkan kopplas till bl.a. biologiska faktorer, medan den externa påverkan på 

kompetens handlar om den sociala och relationella kontexten, exempelvis vilka 

förberedelser barn och föräldrar får inför beslut, hur den fysiska miljön är 

utformad och hur relationen mellan barn och föräldrar ser ut, men också 

föreställningar i samhället om barn (Alderson, 1992). Att definiera kompetens 

utifrån den interna påverkan anknyter till utvecklingspsykologiska perspektiv där 

den sociala kontexten hamnar i skymundan. Alderson har genom olika studier (se 

bl.a. Alderson, 2002, 2005, Alderson et al., 2006) utmanat denna syn på 

kompetens genom studier av svårt sjuka barn. Genom att gå utanför gränserna 

för normal barndom, kan sådana studier enligt Alderson ifrågasätta föreställningar 

om barns inkompetens och oförmågor att fatta komplexa beslut (Alderson, 2002). 

Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv betonas att kompetens växer ur de 

erfarenheter som barn skaffar sig genom att vara sjuka. Alderson menar att 

mycket unga barns förmåga att förstå svår och komplex kunskap visar sig speciellt 

när de har svåra sjukdomar eller funktionsnedsättningar Barns förståelse och 

kompetens handlar inte, menar Alderson, om abstrakta begrepp utan om verkliga 
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erfarenheter av sjukdom (Alderson, 2002). Den externa påverkan på kompetens 

blir enligt Alderson central för att kunna förstå och närma sig barns kompetens 

när barn är patienter (1992). Med ett synsätt som fokuserar på barnets kompetens 

som kontextuellt och relationellt bunden blir de erfarenheter som barn kan skaffa 

sig genom sin sjukdom viktiga (bl.a. Alderson & Montgomery, 1996; Brooks, 

2000).  

Antropologen Myra Bluebond-Langner (1978) visar i sin banbrytande studie av 

svårt sjuka barn hur barns egna erfarenheter blir centrala för att barn gradvis ska 

kunna röra sig genom olika steg av medvetenhet och som påverkar deras syn på 

sig själva och sin egen livsvärld. Hur barn uttrycker denna medvetenhet skiljer sig 

åt, menar Bluebond-Langner, men det blir tydligt att den finns där, trots att vuxna 

runtomkring dem vill skydda dem genom att inte berätta, inte svara på frågor och 

inte ta barnen på allvar. Barns erfarenheter av sin sjukdom blir central både för 

att inhämta information om sjukdomen och för att förstå denna information 

(Bluebond-Langner, 1978). 

De förutsättningar för röst barn ges och hur barns kompetens värderas, när barn 

är patienter, kan förstås som uttryck för barnpositioner. Dessa barnpositioner kan 

beskrivas som rörliga och barn kan på olika sätt utmana den position som barnet 

antas ha, när barn ”agerar på ett sätt som deras position inte ger mandat och 

utrymme till” (Fernqvist, 2013, s. 24). I Bluebond-Langners studie (1978) blir 

barns vägran att genomgå vissa åtgärder ett sätt att behålla kontrollen och 

samtidigt rucka på rollerna i trepartsförhållandet mellan barn, föräldrar och hälso- 

och sjukvårdpersonal. Studier inom olika fält (bl.a. hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, familjerätt) visar också att vad barn uttrycker får betydelse för hur 

deras röst bedöms. Barn ses som kompetenta när deras åsikter överensstämmer 

med vuxnas åsikter (bl.a. Dahlstrand, 2004; Eriksson & Näsman, 2008a; Iversen, 

2014; Runeson, Enskar, Elander & Hermerén, 2001). När barns åsikter inte 

sammanfaller med vuxnas kan barn tilldelas karaktärsdrag som gör att barns 

protester tolkas som irrationella och omogna, snarare än som uttryck för 

beslutsamhet och kompetens (Alderson & Montgomery, 1996).  
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Ett barndomssociologiskt begrepp som är relevant i förhållande till delstudierna i 

avhandlingen är familialisering (Alanen, 1992).10 Det är ett begrepp som används 

för att beskriva hur barn ses som enheter i en familj och därigenom inte synliggörs 

som egna individer. Begreppet tar avstamp i en kritik mot socialiseringsteorier (se 

bl.a. Fernqvist, 2013). Genom familialisering ges barn en position som begränsar 

deras aktörskap (Fernqvist, 2013, s. 22–23): 

Begreppet betecknar hur barn i första hand betraktas som komponenter i 

en (kärn)familj vilken utgör grunden för dess socialisering, och i andra 

hand som agerande subjekt med egna rättigheter inom ramen för en 

familjestruktur såväl som i andra kontexter. 

Familialisering får konsekvenser för barn. Barns egna behov och intressen riskerar 

att osynliggöras i beslutsprocesser, i lagstiftning, politik, statistik och i 

vardagslivets praktiker, genom en betoning på barn som beroende, sårbara och i 

behov av vuxnas stöd och skydd (se bl.a. Fernqvist, 2013; Näsman, 1994). Det 

avspeglar en åldersordning inom vilken barn underordnas föräldrar. Samtidigt 

finns i det som sociologer benämner det senmoderna samhället, individuali-

seringsprocesser där positioner för såväl barn som vuxna förändras (Fernqvist, 

2013; Lee, 2001). Barn agerar på egen hand utanför familjen, vilket är ett resultat 

av institutionaliseringen av barndomen (bl.a. Näsman, 1994). Till skillnad mot 

vuxna, där familjens betydelse har omförhandlats, förblir dock barns position i 

förhållande till familjen stabil. Det handlar t.ex. om barns ekonomiska beroende 

av sina föräldrar och hur politik och lagstiftning tar sin utgångspunkt i föräldrars 

ansvar, vilket går igen i välfärdsstatens hantering av barn (se bl.a. Fernqvist, 2013). 

Familialisering är därmed relevant i förhållande till vilken position barn ges i 

patientlagen och i patientorganisationer. 

2.2.3. Förutsättningar för röst 

Med barns röst avses i avhandlingen att barn ges möjligheter att påverka sin egen 

situation genom delaktighet i beslut som rör dem (se även avsnitt 1.1). Delaktighet 

blir därmed kopplad till aktörskap, vilket ansluter till en barndomssociologisk 

förståelse av delaktighet (se bl.a. Fernqvist, 2013). Delaktighetsbegreppet är 

                                                           
10 Alanen använder begreppet familialization (1992). På svenska används familialisering (se bl.a. 
Fernqvist, 2013).  
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10 Alanen använder begreppet familialization (1992). På svenska används familialisering (se bl.a. 
Fernqvist, 2013).  
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mångfacetterat och komplext. Innebörden av delaktighet beror på den fråga som 

studeras, om det handlar om barn som kollektiv eller det enskilda barnet, om det 

är delaktighet som process eller som resultat/utfall som är i fokus, och i vilken 

kontext som delaktighet diskuteras. Barns delaktighet ges även olika innebörder 

beroende på hur begreppet relateras till närliggande begrepp som medborgarskap 

och autonomi (se bl.a. Thomas, 2007). Delaktighet i förhållande till barn som är 

patienter knyter an till frågor om barns autonomi, kompetens och integritet (se 

bl.a. Alderson, 2008; Baston, 2008; Söderbäck, 2010). 

Till viss del är delaktighetsbegreppets komplexitet kopplad till språket, vilket 

Fernqvist (2013, s. 25) tar upp. På svenska skiljs mellan deltagande och 

delaktighet, där det förra inte behöver innebära en möjlighet att påverka och ha 

inflytande över beslut (jfr Hart, 1992). På engelska används dock ett och samma 

ord – participation. Fernqvist talar om en språklig glidning, som också rör begreppet 

aktörskap (på engelska agency), där det svenska begreppet förknippas med 

handlingsutrymme, medan det engelska begreppet omfattar möjlighet till 

inflytande och förändring (Fernqvist, 2013, s. 26): 

En barndomssociologisk delaktighetsdefinition innebär att barn genom 

aktörskap (agency) har möjlighet att påverka den situation eller kontext de 

befinner sig i. Aktörskapet blir således en del av, eller förutsättning för, 

delaktighet.  

Det är denna förståelse av aktörskap som jag utgår ifrån. Det innebär samtidigt 

att förhållandet mellan aktörskap och delaktighet inte blir särskilt tydlig, eftersom 

bägge begreppen handlar om barns utrymme för inflytande och påverkan, vilket 

också Fernqvist påpekar (2013, s. 26). Fernqvist definierar delaktighet ”som 

kopplad till ett specifikt sammanhang där möjligheten att påverka ett skeende är 

mer direkt” medan aktörskap ”snarare handlar om ett generellt erkännande av 

barn som sociala aktörer” (Fernqvist, 2013, s. 26).  

Barns röst, som jag använder som begrepp, har en tydlig koppling till synen på 

barn som sociala aktörer, som är kompetenta och har rätt att bli lyssnade till 

(Bekken, 2014, Hart 1992). Barns förutsättningar för röst har att göra med hur 

barns kompetens konstrueras, eller annorlunda uttryckt, hur kompetens erkänns, 

förnekas, uppmuntras eller hämmas (Alderson et al., 2006, s. 27). Att studera vilka 

förutsättningar för röst som barn ges innebär fokus på bl.a. den sociala kontextens 

 

54  
 

mångfacetterat och komplext. Innebörden av delaktighet beror på den fråga som 

studeras, om det handlar om barn som kollektiv eller det enskilda barnet, om det 

är delaktighet som process eller som resultat/utfall som är i fokus, och i vilken 

kontext som delaktighet diskuteras. Barns delaktighet ges även olika innebörder 

beroende på hur begreppet relateras till närliggande begrepp som medborgarskap 

och autonomi (se bl.a. Thomas, 2007). Delaktighet i förhållande till barn som är 

patienter knyter an till frågor om barns autonomi, kompetens och integritet (se 

bl.a. Alderson, 2008; Baston, 2008; Söderbäck, 2010). 

Till viss del är delaktighetsbegreppets komplexitet kopplad till språket, vilket 

Fernqvist (2013, s. 25) tar upp. På svenska skiljs mellan deltagande och 

delaktighet, där det förra inte behöver innebära en möjlighet att påverka och ha 

inflytande över beslut (jfr Hart, 1992). På engelska används dock ett och samma 

ord – participation. Fernqvist talar om en språklig glidning, som också rör begreppet 

aktörskap (på engelska agency), där det svenska begreppet förknippas med 

handlingsutrymme, medan det engelska begreppet omfattar möjlighet till 

inflytande och förändring (Fernqvist, 2013, s. 26): 

En barndomssociologisk delaktighetsdefinition innebär att barn genom 

aktörskap (agency) har möjlighet att påverka den situation eller kontext de 

befinner sig i. Aktörskapet blir således en del av, eller förutsättning för, 

delaktighet.  

Det är denna förståelse av aktörskap som jag utgår ifrån. Det innebär samtidigt 

att förhållandet mellan aktörskap och delaktighet inte blir särskilt tydlig, eftersom 

bägge begreppen handlar om barns utrymme för inflytande och påverkan, vilket 

också Fernqvist påpekar (2013, s. 26). Fernqvist definierar delaktighet ”som 

kopplad till ett specifikt sammanhang där möjligheten att påverka ett skeende är 

mer direkt” medan aktörskap ”snarare handlar om ett generellt erkännande av 

barn som sociala aktörer” (Fernqvist, 2013, s. 26).  

Barns röst, som jag använder som begrepp, har en tydlig koppling till synen på 

barn som sociala aktörer, som är kompetenta och har rätt att bli lyssnade till 

(Bekken, 2014, Hart 1992). Barns förutsättningar för röst har att göra med hur 

barns kompetens konstrueras, eller annorlunda uttryckt, hur kompetens erkänns, 

förnekas, uppmuntras eller hämmas (Alderson et al., 2006, s. 27). Att studera vilka 

förutsättningar för röst som barn ges innebär fokus på bl.a. den sociala kontextens 



 

 55 
 

betydelse liksom maktrelationer mellan vuxna och barn (Bekken, 2014). Genom 

att tala om barns röst blir det möjligt att problematisera kring frågor om barns 

status som kompetenta och moraliska aktörer (Iversen, 2013; Knezevic, 2017), i 

bl.a. rättsliga och organisatoriska sammanhang. 

För att konkretisera barns förutsättningar för röst, tar jag, som tidigare nämnts, 

avstamp i Harts delaktighetsstege (1992). Denna har fått ett starkt genomslag i 

analyser av barns delaktighet i olika kontexter (se bl.a. Thomas, 2007). Centralt är 

relationen mellan vuxna och barn, som samhällsmedlemmar. Denna relation kan 

skapa förutsättningar för barn att göra sina röster hörda, men också innebära att 

barn inte görs delaktiga, utan används för vuxnas syften. Harts delaktighetsstege 

synliggör därmed även maktrelationer mellan vuxna och barn.  

Delaktighetsstegen är utvecklad och tänkt att användas i en kontext som rör 

beslutsprocesser på en kollektiv nivå. Det är alltså inte det enskilda barnets 

delaktighet som är i fokus. Hart utgår istället från barns delaktighet som 

medborgare och där demokratiska beslut fattas gemensamt, vilket förklarar 

delaktighetsstegens utformning. Hart beskriver åtta steg, varav de tre första stegen 

illustrerar icke-delaktighet för barn, eller en skenbar delaktighet (Eriksson & 

Näsman, 2008b, s. 46). Det första steget är manipulation där barn manipuleras att 

delta i ett sammanhang, men inte vet varför de deltar. Som exempel ger Hart barns 

deltagande i demonstrationer, som visserligen kan röra barns villkor (t.ex. brister 

i barnomsorgen), men där barn används för att föra fram politiska budskap. Det 

kan också handla om att efterfråga barns åsikter i en fråga och sedan använda 

deras åsikter på ett oklart sätt, utan att barn ges någon återkoppling, för att kunna 

hävda att det är barns idéer som legat bakom ett beslut, t.ex. planeringen av en 

lekplats. Det andra steget av icke-delaktighet är dekoration. Detta steg skiljer sig 

från manipulation i det att det inte framstår som att det är barns röst som förs 

fram, utan barn används som dekoration, exempelvis för att sjunga på en 

konferens, utan att vara delaktiga i de frågor som konferensen berör. Det tredje 

steget av skenbar delaktighet är att använda barn som symbolvärde. Barn får delta, 

men är inte delaktiga i vad de ska ha åsikter om, hur de ska få uttrycka dem och 

har ingen, eller liten möjlighet att ge uttryck för sina åsikter (Eriksson & Näsman, 

2008b; Hart, 1992).  
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Från det fjärde steget på Harts delaktighetsstege finns förutsättningar för barn att 

vara delaktiga. Barn blir informerade om vad frågan gäller, men barn är inte med 

och fattar besluten. Att barn informeras är en förutsättning för barns delaktighet, 

men är ingen delaktighet i sig, eftersom barn inte gör sina röster hörda. I det femte 

steget ges däremot barn möjlighet att uttrycka sina åsikter och därmed vara 

delaktiga. Barn informeras och konsulteras. Det är dock en begränsad form av 

delaktighet, genom att den sker på vuxnas initiativ och det är vuxna som fattar 

besluten. I det sjätte steget ges barn ökade möjligheter till delaktighet. Det är 

visserligen vuxna som tar initiativ, men barn är med och fattar beslut, tillsammans 

med vuxna. I det sjunde steget är det barn själva som tar initiativ till en fråga och 

också styr. Det är därmed barn som fattar beslut om vad som behöver göras, t.ex. 

inom ett projekt. Hart menar dock att det är svårt att hitta sådana exempel där 

vuxna varken direkt eller indirekt styr över beslutsprocessen. Detta steg är inte 

heller det sista steget, eftersom Hart tar sin utgångspunkt i ett 

medborgarperspektiv där barn också ska vara delaktiga i det demokratiska 

beslutsfattandet. Det åttonde steget innebär att barn tar initiativ och besluten 

fattas gemensamt av barn och vuxna (Eriksson & Näsman, 2008b; Hart, 1992).  

Det som kan konstateras är att de steg i Harts delaktighetsstege som innebär 

delaktighet för barn bygger på en tanke om samarbete, samverkan eller 

samförstånd mellan vuxna och barn, och tar sin utgångspunkt i ett kollektivt, 

demokratiskt beslutsfattande där även barn ses som kompetenta 

samhällsmedlemmar och ska vara delaktiga i beslut som rör dem. Det är barns 

rätt att göra sin röst hörd, vilket knyter an till barnkonventionen, som är 

utgångspunkt för hur delaktighet förstås (Bekken, 2014; Hart, 1992). 

I patientorganisationer är barns förutsättningar till röst knuten till barn som 

kollektiv, som målgrupp i dessa organisationer. Det handlar bl.a. om hur barn 

adresseras och inkluderas i organisationerna. Förutsättningar för barns röst blir 

också relevant på individnivå, exempelvis genom medlemskapet. På liknande sätt 

kan förutsättningar för barns röst i patientlagen både röra det enskilda barnet som 

patient och barn som en kategori av patienter. Harts delaktighetsstege kan i de två 

studierna aktualiseras i förhållande till vilken position barn ges i patientlagen och 

vilken position barn ges i patientorganisationerna.  
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Eftersom Harts delaktighetsstege har specifika utgångspunkter innebär det att 

sådana former av delaktighet som inte bygger på samverkan eller samförstånd 

mellan barn och vuxna, utan på motstående intressen mellan barn och vuxna, 

lämnas utanför stegen. I de former av icke-delaktighet som Hart illustrerar 

uttrycks visserligen maktrelationen mellan vuxna och barn, men inte att det finns 

motsättningar i intressen. Sådana former av delaktighet kan, när barn är patienter, 

resultera i att barn får fatta beslut själva, om en vård- eller behandlingsinsats, mot 

vuxnas vilja. Alternativt att barn motsätter sig en vårdåtgärd, trots att föräldrar 

samtycker. Barns delaktighet i sådana situationer beror på vilket utrymme barns 

röst ges av vuxna och hur vuxna värderas barns röst. Det är dimensioner som 

alltså ligger utanför Harts delaktighetsstege, men som blir särskilt relevant när 

barn är patienter.  

I en kontext där barnet intar positionen som patient, skulle därför Harts 

delaktighetsstege kunna utvecklas och kompletteras med ytterligare dimensioner, 

som ger uttryck för motstående intressen mellan barn och vuxna. En form av 

icke-delaktighet som aktualiseras när barn är patienter är att barn deltar i vård- 

och behandlingsinsatser, men de gör det under tvång. Det kan betecknas som ett 

steg före det första steget i Harts stege. Detta steg 0 innebär att barn motsätter sig 

vård- eller behandlingsinsatser, men barnets röst inte ges någon, eller begränsad 

betydelse. Barn tvingas delta, men är inte delaktiga. En annan dimension är att 

barn tar initiativ och styr beslutsprocessen, men det sker inte i samförstånd med 

vuxna. Det kan antingen ses som ett ytterligare steg, eller som en ytterligare 

dimension av det sjunde steget. Att barn tar initiativ får då förstås som att barn 

kan ta initiativ till att inte genomföra en vård- eller behandlingsinsats. Om denna 

ytterligare dimension läggs till, kan detta steg innehålla såväl motståndshandlingar 

från barns sida, som handlingar där barns och vuxnas intressen sammanfaller. Att 

Hart finner det svårt att hitta exempel på det sjunde steget, där barn tar initiativ 

och styr, i samförstånd med vuxna, kan tolkas som att detta steg är komplext. I 

en utvecklad version av Harts delaktighetsstege tillkommer alltså dimensioner 

som sätter relationen mellan barns röst och vuxnas röst, vilket innefattar 

föräldrars/vårdnadshavares röst, i fokus. 
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Figur 1. Barns röst i förhållande till vuxnas röst. En utvecklad version av Harts 

delaktighetsstege.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet med dessa ytterligare dimensioner bygger fortfarande på relationen 

mellan barn och vuxna, men det är en relation som också kan präglas av konflikt 

mellan barns röst och vuxnas röst. I förhållande till barns position som patient, 

kan dessa dimensioner både fungera på en individuell nivå och en kollektiv nivå. 

Dessa dimensioner skulle också kunna beskrivas i termer av ett kontinuum, där 

barns deltagande under tvång utgör den ena änden och barns och vuxnas 

gemensamma beslutsfattande, byggt på samförstånd, utgör den andra änden och 

där de olika dimensionerna av icke-delaktighet och delaktighet finns däremellan. 

Ett sådant kontinuum kan också peka på att barns position är rörlig, och beror på 

kontext och vilka frågor det rör sig om. 
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Barns deltagande är symboliskt 
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2.3. Teoretiska perspektiv på barns rättigheter  

Olika perspektiv på barns rättigheter har sin grund i etisk teoribildning, vilket blir 

tydligt inte minst i förhållande till barns rättigheter som patienter. Inledningsvis 

diskuteras mycket övergripande frågan om barn kan vara rättighetsbärare, utifrån 

etiska perspektiv på barn som fått genomslag i synen på barns rättigheter. Med 

utgångspunkt i den beskrivningen, presenteras i de följande tre avsnitten olika 

nutida teoretiska perspektiv på barns rättigheter. Ett sådant perspektiv, som bildar 

utgångspunkt för min förståelse av rättigheter är rättigheter som uttryck för 

relationer och ömsesidigt beroende. Det är ett perspektiv som har en nära 

koppling till ett perspektiv på rättigheter som uttryck för mänsklig värdighet.  

Frågan om huruvida barn kan vara bärare av rättigheter har en lång förhistoria i 

etisk teoribildning (Schafer-Landau, 2015; Wall, 2008; 2010). Etikern John Wall, 

som särskilt intresserat sig för etiska perspektiv på barn och barns rättigheter, talar 

om tre bestående modeller eller perspektiv; uppifrånperspektiv, underifrånperspektiv 

och utvecklingsperspektiv (Wall, 2008; 2010).11 De är perspektiv som varken kan 

kopplas till en viss historisk tidsperiod eller går att skilja åt. Vad som dock är 

tydligt är hur dessa perspektiv har överlevt och fortfarande har genomslag i synen 

på etiken om barn och barns rättigheter. Med ett uppifrånperspektiv blir barn 

förknippade med ett djuriskt tillstånd. Barn behöver tämjas, disciplineras och 

socialiseras. Historiskt återfinns detta perspektiv bl.a. hos Immanuel Kant (1724–

1804) om att barn föds som irrationella och ostyriga djur (Wall, 2010, s. 18). Ett 

underifrånperspektiv på barn, företrätt bl.a. av filosofen Jean-Jacques Rousseau 

(1712–1778), utgår istället från en syn på barndom som något gott och 

oskuldsfullt, som ska skiljas från vuxenvärldens ondskefullhet. Barn ska skyddas 

från den världen för att kunna utvecklas till goda vuxna medborgare. Bägge dessa 

perspektiv avhumaniserar barn, menar Wall, genom att antingen anta att barn 

behöver humaniseras och civiliseras av förnuftiga vuxna, eller genom att 

romantisera barndomen, vilket innebär att barns verkliga liv och levda 

                                                           
11 I presentationen av dessa etiska perspektiv följer jag den ordning som Wall har. Det finns dock inte 
utrymme att fördjupa sig i dessa etiska perspektiv och hur de har tagit sig uttryck i särskilt den 
västerländska historien, se istället Wall, 2008; 2010. Wall använder i det sammanhanget begreppet 
childism (Wall, 2010) för att beskriva olika etiska perspektiv på barn och barndom och för att peka på 
behovet av ett förändrat perspektiv på barn som moraliska aktörer. Walls användning av begreppet 
childism ska inte förväxlas med Elisabeth Young Bruehls användning av detta begrepp som utgår från 
psykoanalytiska perspektiv för att diskuterar bl.a. fördomar mot barn som grupp, se Elisabeth Young 
Bruehl (2013) Confronting Prejudice Against Children. 
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erfarenheter hamnar i skymundan (Wall, 2010, s. 18ff.). Ett ytterligare etiskt 

perspektiv på barn tar avstamp i barns potential att bli fullkomliga vuxna 

människor. Detta utvecklingsperspektiv kan historiskt återfinnas hos filosofen 

John Locke (1632–1704). Det är ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i 

upplysningsideal där barnet under barndomen stegvis utvecklas moraliskt från en 

etiskt neutral startpunkt och gradvis humaniseras (Wall, 2010, s. 29).  

Dessa etiska perspektiv på barn går, som tidigare nämnts, in i varandra och det 

går inte att göra några tydliga gränsdragningar dem emellan. Nämnda filosofer kan 

också ge uttryck för mer än ett av dessa perspektiv (Wall, 2008; 2010). I det här 

sammanhanget kan de olika perspektiven ses som ett slags idealtyper som 

kommer till uttryck genom filosofer som har fått starkt genomslag i etiska 

diskussioner om barn. Det är också perspektiv som fungerar som byggstenar i 

förståelsen av mänskliga rättigheter för barn. Filosoferna Kant, Rousseau och 

Locke har i det sammanhanget varit centrala förgrundsgestalter (Wall, 2008). 

Kants uppifrånperspektiv på barn kräver att barns irrationalitet omvandlas till 

rationalitet. Barn antas inte kunna vara rättighetsbärare eftersom de inte ses som 

subjekt för mänskliga rättigheter. Det är ett perspektiv på barn i förhållande till 

mänskliga rättigheter som grundas i Kants syn på människovärdet (Wall, 2008, s. 

530): 

On the one hand, children do belong to the universal human community 

in the sense that they deserve to be treated as objects of dignity and respect 

for having a rational faculty within them. Kant insists that despite lacking 

real autonomy, children are still ends in themselves. (…) On the other 

hand, only adults can be subjects of human rights because only they are in 

principle capable of using their free will and reason to legislate over their 

desires. (…)  

Kants perspektiv på rättigheter gör därmed inte barn till autonoma 

rättighetsbärande samhällsmedlemmar, eftersom barns anses sakna det som 

vuxna är i besittning av, nämligen rationell autonomi (Wall, 2008, s. 530). Detta 

perspektiv på rättigheter återkommer jag till i avhandlingen. Hos Rousseau 

innebär ett underifrånperspektiv istället att barn på grund av sin naturliga 

oskuldsfullhet ska skyddas från den offentliga världen, som ses som korrupt och 

skadlig, en värld där barn saknar den moraliska styrkan att inneha rättigheter. 
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Locke, som företräder ett utvecklingsperspektiv, utgår visserligen från att barn 

har en potential att inneha rättigheter, men de behöver först utvecklas till 

rationella, kompetenta (vuxna) människor (Wall, 2008; 2010).  

Att barn skulle kunna inneha rättigheter är, som filosoferna David Archard och 

Colin M. Macleod (2002a) konstaterar, ett modernt påfund. Diskussioner om 

barns rättigheter har varit både sporadiska och begränsade i ett historiskt 

perspektiv. Två synsätt kan enligt Archard och Macleod historiskt urskiljas i 

moral- och politisk filosofi. Det ena synsättet betraktar barnet som föräldrars 

ägodel där barnet är en förlängning av sina föräldrar. Det är ett perspektiv som 

kan knytas till den syn på barn som varit framträdande i samhället fram till 1800-

talet och som bygger på en naturrättslig uppfattning om rättigheter. Enligt det 

andra synsättet, som är mer framträdande i den moderna filosofin, är barn 

ofullständiga vuxna. Barn betraktas utifrån vad de inte är, snarare än vad de är, 

med barndomssociologins begrepp, som becomings, snarare än som beings (Archard 

& Macleod, 2002, s. 1–2). Denna ofullkomlighet är kopplad till synen på barnets 

autonomi, som i sin tur får betydelse för synen på barnets kompetens eller 

förmåga att vara rättighetsbärare. 

Med utgångspunkt i bl.a. Archard och Macleods bok The Moral and Political Status 

of Children (2002) tar jag i avsnitt 2.3.1 upp några moral- och politiska filosofer 

som antingen ser barns rättigheter som omöjliga, onödiga eller hotfulla. Mot dessa 

perspektiv på barns rättigheter, finns perspektiv som dels utgår från dessa 

rättigheter som uttryck för mänsklig värdighet, dels som uttryck för relationer. 

Dessa perspektiv på rättigheter behandlas i avsnitten 2.3.2 och 2.3.3.  

2.3.1. Barns rättigheter som omöjliga, onödiga eller hotfulla  

En grundläggande fråga i den moderna filosofiska och rättsteoretiska debatten är 

om barn kan ha rättigheter (se bl.a. Brennan, 2002; Schiratzki, 2005). Utifrån 

denna fråga går det att urskilja två olika teorier. Den ena teorin går under namnet 

the will theory eller the choice theory, på svenska viljeteorin (Schiratzki, 2005, s. 43), och 

ansluter sig till idén om rättigheter som ett sätt att skydda val för rättighetsbäraren. 

En förutsättning för att inneha en rättighet är enligt denna teori att personen har 

kapacitet att utöva rättigheten (eller välja att inte göra det). Viljeteorin har en 

liberal utgångspunkt i synen på rättigheter, som är kopplad till individens 

autonomi och kompetens (Tobin, 2013). Den andra teorin, the interest theory, på 
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svenska intresseteorin (Schiratzki, 2005, s.42), bygger på antagandet att rättigheter 

syftar till att skydda rättighetsbärarens intressen. Ett sådant synsätt förutsätter inte 

att personen som innehar rättigheten också själv har förmåga att utöva denna 

rättighet, andra personer kan utöva rättigheten för att därmed skydda 

rättighetsbärarens intressen. Detta teoretiska perspektiv på rättigheter präglar 

internationella rättighetskonventioner, däribland barnkonventionen (Archard, 

2015; Tobin, 2013). När stater ratificerar barnkonventionen innebär det en 

förpliktelse att ge barnet stöd och på olika sätt underlätta för barn att förverkliga 

sina rättigheter, men också att säkerställa att dessa rättigheter genomförs, genom 

lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder (se bl.a. Barnrättskommitténs Allmänna 

kommentar, CRC/C/GC/13, p. 59). 

Utifrån en viljeteoretisk syn kan rättigheter enligt filosofen James Griffin enbart 

bäras av de människor som är aktörer och som har förmåga att göra autonoma 

val (Griffin, 2002). Men när kan ett barn anses vara en aktör? Griffin svarar inte 

på den frågan utan hänvisar till barnets stegvisa utveckling av sin förmåga och 

argumenterar för att det endast är barn som har kommit över en viss tröskel i sin 

utveckling, och som därmed uppnått en viss kompetens, som kan inneha 

rättigheter. Det innebär dock inte, menar Griffin, att det inte finns en moralisk 

skyldighet att se till barns behov. Barns sårbarhet är dock enligt Griffin inte ett 

tillräckligt motiv för att låta barn inneha rättigheter (Griffin, 2002).  

Filosofen Harry Brighouse (2002) för ett liknande resonemang. Brighouse tar sin 

utgångspunkt i den liberala teorins tolkning av rättighetsbärare som rationella, 

kompetenta personer som kan avgöra vad som är i deras intressen. Barn är i det 

sammanhanget avvikande och ses som oförmögna att bedöma konsekvenser av 

beslut. Att barn inte kan antas vara rättighetsbärare motiverar Brighouse, i likhet 

med Griffin, med den särskilda sårbarhet och det beroende till andra personer 

som anses karakterisera barn. Brighouse anser dock att rättigheter för barn ändå 

kan vara viktiga som en politisk signal om att tillvarata barns intressen i 

utformning av politik, i interventioner i barns liv och i uppfostran av barn 

(Brighouse, 2002). Det handlar dock om en viss sorts rättigheter, nämligen 

rättigheter som syftar till att skydda fundamentala intressen, vad Brighouse 

benämner som välfärdsrättigheter, att skilja från aktörsrättigheter som är inriktade 

på individens handlande. Brighouse menar att barn varken kan skydda sina 

framtida eller omedelbara välfärdsintressen och inte heller sina framtida intressen 
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som aktörer. Han tar upp två anledningar till detta: barn är inte självständiga 

personer och de är inte välinformerade på grund av deras begränsade förmågor 

att se till sina framtida intressen. Visserligen bör barn enligt Brighouse ges 

möjlighet att få uttrycka sina åsikter, men han ifrågasätter samtidigt värdet av 

dessa åsikter (Brighouse, 2002, s. 51): 

It is important for the developing child to have some license to express 

herself, but that expression should rarely be taken as reflecting their 

personalities or commitments as they would for adults. 

Filosofen Samantha Brennan (2002) menar att det inte är barns oförmåga att göra 

val som gör att anhängare till viljeteorin inte kan se barn som rättighetsbärare, 

snarare handlar det om vad barn väljer. Brennan förordar en gradvis process där 

barn rör sig från att ha rättigheter som huvudsakligen skyddar deras intressen till 

rättigheter som huvudsakligen skyddar deras val (Brennan, 2002). Brennan menar 

alltså att rättigheter skyddar både barn och vuxna, men att det finns skillnader 

mellan barn och vuxna i vad för rättigheter som skyddas. Medan vuxnas 

rättigheter syftar till att skydda deras val, syftar barns rättigheter till att skydda 

deras intressen, och därmed deras framtida status som autonoma väljare. Brennan 

delar därmed den syn som Griffin och Brighouse har, men istället för en tröskel 

beskriver hon ett kontinuum där de yngsta barnens omognad och irrationalitet 

utgör den ena änden av detta kontinuum, medan de rationella och mogna vuxna 

personerna utgör den andra änden.  

Dessa filosofer drar en tydlig linje mellan rättigheter och autonomi, som i sin tur 

grundas i tanken om en människas förmåga att fatta egna beslut/göra egna val. 

Barn kan inte anses vara rättighetsbärare, eftersom de antas sakna förmåga att 

vara kompetenta och fatta självständiga beslut. Samtidigt antyds att barn kan 

inneha vissa rättigheter om de är tillräckligt kompetenta, antingen att komma över 

den tröskel över vilken de flesta vuxna befinner sig, eller närma sig vuxnas 

autonomi och kompetens som utgör den ena änden av ett kontinuum.  

Det finns också olika moralfilosofiska perspektiv som betonar andra värden än 

rättigheter (se bl.a. Freeman, 1992a). Inom omsorgsetiken anses rättigheter för 

barn kunna undergräva de omsorgsetiska värderingar och relationerna inom 

familjen (Archard & Macleod, 2002a; Arneil, 2002). Dygdetiken lyfter fram barns 

potential som framtida vuxna människor. Även om barns egna erfarenheter har 
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betydelse för att utveckla dygder, bygger detta perspektiv på att barn behöver 

fostras och tränas av vuxna för att utveckla dessa dygder (Schafer-Landau, 2015). 

Även inom det teoretiska perspektiv som benämns som Capability Approach (bl.a. 

Nussbaum, 2007; 2013) framträder ett framtidsorienterat perspektiv på barn och 

som inneburit ett osynliggörande av barns rättigheter, som först på senare år har 

börjat diskuteras (bl.a. Liebel, 2014; Stoecklin & Bonvin, 2014; Wall, 2008). Att 

rättigheter för barn är onödiga kan också motiveras utifrån en tanke om att 

rättigheter innebär ansvar, ett ansvar som barn, till skillnad mot vuxna, ska vara 

befriade från. Det är ett perspektiv på rättigheter som samtidigt speglar en syn på 

förhållandet mellan barn och vuxna, där barn skiljs från vuxna, och barndomen 

skiljs från vuxenlivet (Freeman, 1992a). 

Barns rättigheter kan också ses som hotfulla. Utgångspunkten för ett sådant 

perspektiv är att rättigheter för barn rubbar förhållandet mellan vuxna och barn, 

eller mer specifikt, mellan föräldrar och barn (Alderson 2008; Freeman, 1992a; 

Minow, 1995; Wall, 2008). En sådan syn på barns rättigheter när barn är patienter 

ger filosofen Richard B. Miller (2003) uttryck för. Han vill istället för barns 

rättigheter tala om ett moraliskt ansvar gentemot barn, vilket han menar är något 

utöver att skydda barns rättigheter. I Millers perspektiv kan barns rättigheter 

inskränka familjers frihet att själva bestämma. Rättsvetaren Michael Freeman har 

ägnat en betydande del av sin forskning åt barns rättigheter och argumenterat mot 

de som motsätter sig sådana rättigheter (bl.a. 1992a, 2000, 2007). Han pekar på 

hur ett perspektiv på barns rättigheter som ett hot utgår från föreställningar om 

en harmonisk relation mellan barn och vuxna, bl.a. att föräldrar alltid antas ha 

barnets bästa för ögonen (Freeman, 1992a). Vad en sådan kritik mot barns 

rättigheter uttrycker är dock, menar Freeman, föräldrars frihet att bestämma över 

sina barn (Freeman, 2000). På liknande sätt pekar Alderson (2008) på hur en syn 

på barns rättigheter som ett hot mot föräldrars auktoritet, bygger på en 

föreställning om rättigheter som ett nollsummespel, där fler rättigheter för barn 

innebär färre rättigheter för föräldrar.  

Att barns rättigheter ses som omöjliga, onödiga eller hotfulla, är återkommande i 

moralfilosofiska teorier. Det är inte möjligt att närmare gå in på dessa olika 

teoretiska inriktningar, men de har gemensamt att barns rättigheter, på olika sätt, 

uppfattas som problematiska.  
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2.3.2. Barns rättigheter som uttryck för mänsklig värdighet 

Mot dessa perspektiv på rättigheter, finns ett perspektiv där rättigheter för barn 

ses som nödvändiga, eftersom de ger uttryck för barns människovärde. När barn 

saknar rättigheter, kan också deras intressen ignoreras, menar Freeman (1992a). I 

sitt försvar av att barn ska kunna ha rättigheter tar han sin utgångspunkt i den 

moraliska rättfärdigheten att erkänna barn som rättighetsbärare. Freeman frågar 

sig vilket slags samhälle vi skulle ha utan rättigheter och menar att ett sådant 

samhälle skulle vara moraliskt utarmat. Utan rättigheter står vårt människovärde 

på spel (Freeman, 1992a, s. 56):  

Rights are important, because those who lack rights are like slaves, means 

to the ends of others, and never sovereigns in their own right. 

Relationen mellan rättigheter och värdighet blir därmed uppenbar, menar 

Freeman (2007, s. 7), och knyter an till Kants humanitetsprincip om att alltid 

behandla en människa som ett mål i sig, aldrig blott som ett medel.12 Rättsvetaren 

Lucinda Ferguson (2013) tar sin utgångspunkt i Freemans resonemang när hon 

talar om den signalfunktion som barns mänskliga rättigheter har. Signalfunktionen 

är kopplad till synen på rättigheter som ett uttryck för rättighetsbärarens 

värdighet. Ferguson menar att synen på barn som rättighetsbärare kan ses som ett 

uttryck för barns värdighet, som är oberoende av innehållet i rättighetskraven. Att 

barn innehar eller är bärare av rättigheter signalerar att barn förtjänar samma 

respekt som andra. Om barn har specifika rättigheter kan dessa också ses som ett 

uttryck för att visa respekt för barnets värdighet (Ferguson, 2013). Rättsvetaren 

John Eekelaar talar på liknande sätt om kärnan i att erkänna barn som 

rättighetsbärare, och som handlar om att visa barn respekt (Eekelaar, 1992).  

Filosofen och sociologen Jürgen Habermas (2010) anknyter, precis som Freeman, 

till Kants humanitetsprincip i sin diskussion av värdighet i förhållande till 

mänskliga rättigheter. Habermas betonar att mänskliga rättigheter har vuxit fram 

ur de kränkningar av människors värdighet som har skett historiskt. Därför kan 

de mänskliga rättigheterna ses som ett uttryck för mänsklig värdighet. I 

internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter är det 

också denna kantianskt inspirerade människovärdesprincip som framträder (se 

                                                           
12 En formulering av Kants kategoriska imperativ är humanitetsformuleringen, som kan benämnas 
som humanitetsprincipen, se vidare Schafer-Landau, 2015. 
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bl.a. Hermerén, 2012). Rättsvetaren Christopher McCrudden (2008) menar att 

den minsta gemensamma kärnan i värdighet består av två element: det inneboende 

värde som varje människa har, genom att vara människa (the ontological claim) och 

andra människors erkännande av och respekt för detta inneboende värde (the 

relational claim). Denna kärna finns också uttryckt i internationella dokument om 

mänskliga rättigheter. I dessa dokument finns ytterligare ett element som rör 

relationen mellan staten och individen, där erkännandet av individens inneboende 

värde förutsätter att staten existerar för varje människa, och inte tvärtom (the 

limited state-claim) (McCrudden, 2008). Det finns inte utrymme att närmare gå in 

på hur förhållandet mellan värdighet och mänskliga rättigheter kan förstås.13 Det 

räcker att i detta sammanhang konstatera att det är ett förhållande som uttrycks i 

internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter, som har 

utvecklats som skydd mot kränkningar av människovärdet (se bl.a. Habermas 

2010; Nordenfelt, 2010; SMER, 2012). I barnkonventionen uttrycks just barnet 

som rättighetsbärande individ, vars värdighet samt fysiska och psykiska integritet 

ska respekteras (se exempelvis Barnrättskommitténs Allmänna kommentar 

CRC/C/GC/13, p. 3).  

Perspektivet på rättigheter som uttryck för värdighet har en nära koppling till 

frågor som rör barns position som patienter och tydliggör relationen mellan barns 

rättigheter och barns integritet.  

2.3.3. Barns rättigheter som uttryck för relationer 

När Freeman försvarar rätten för barn att ha rättigheter utifrån mänsklig 

värdighet, knyter han an, som tidigare konstaterats, till Kants humanitetsprincip. 

Principen blir en grund för att moraliskt rättfärdiga att människor kan vara 

innehavare av rättigheter (Freeman, 1992a; 2007, även Schafer-Landau, 2015). 

Samtidigt uppstår problem med detta perspektiv på barns rättigheter då Kant 

underbygger sin humanitetsprincip genom att utesluta vissa grupper av 

människor. I Kants värld är rationalitet och autonomi kopplad till respekt för 

människors värdighet. För att ingå i den moraliska gemenskapen och därmed ha 

ett moraliskt värde måste en människa enligt Kant vara rationell och autonom, 

egenskaper som tillfaller vuxna människor (Schafer-Landau, 2015; Wall, 2010). 

En fråga som väcks är om det går att ”säkerställa människovärdet när man 

                                                           
13 Se vidare bl.a. Carozza, 2008; Ehnberg, 2017; Gardner, 2008; Habermas, 2010; McCrudden, 2008. 
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förankrar det i det moraliska subjektets självbestämmande och frihet” 

(Bischofberger & Brattgård, 2012, s. 43). Denna fråga blir särskilt angelägen när 

det kommer till barn. Anhängare av barns rättigheter har också pekat på detta 

problem i Kants etik i förhållande till barn som rättighetsbärare (bl.a. Tobin, 

2013).  

Freeman menar dock att det i förhållande till barn inte behöver handla om faktisk 

autonomi, utan om potentialen att ha autonomi. Han kopplar samtidigt frågan om 

barnets autonomi till barnets integritet. Om barnet tillåts göra val som allvarligt 

och systematiskt försämrar barnets möjlighet att utveckla sin fulla personlighet 

och utveckling, respekteras inte barnets integritet.14 För att kunna ta barns 

rättigheter på allvar, måste såväl skyddet av barn som skyddet och erkännandet av 

deras autonomi tas på allvar, menar Freeman. Barn ska alltså skyddas från att fatta 

felaktiga beslut, vilket kan legitimera en viss form av paternalism (Freeman, 

1992b), eller annorlunda uttryckt, vuxnas kontroll av barns röst. En sådan 

argumentation kan tolkas som vara nära de tankar som filosofer som motsätter 

sig barns rättigheter för fram (se bl.a. Lowy, 1992). Det visar samtidigt på 

svårigheten med att frikoppla barns rättigheter från värderingar av barns 

kompetens, som i sin tur är knutna till frågor om autonomi.  

När rättigheter för barn försvaras utifrån människovärdet, finns dock även ett 

relationellt perspektiv uttalat, där rättigheter ger uttryck för relationer mellan 

människor. Men istället för att direkt, eller mer indirekt, ta utgångspunkt i 

autonomi, kan perspektiv på rättigheter som uttryck för ömsesidig respekt och 

ömsesidigt beroende till varandra, betonas (Alderson, 2008; Lansdown, 2005; 

Minow 1987; Nedelsky, 1997).15 Det innebär perspektiv på rättigheter som uttryck 

för sociala relationer där människor både är individuella personer och sociala 

varelser och ömsesidigt beroende av varandra (Nedelsky, 1993; även Svensson, 

1997). Wall betonar hur rättigheter utifrån ett sådant perspektiv ger uttryck för 

hur samhället och dess medlemmar svarar mot varandra i sina olikheter, vilket 

innefattar en syn på rättigheter som uttryck för ansvar (Wall, 2010, s. 131–132). 

                                                           
14 Freemans resonemang knyter an till John Eekelaars begrepp dynamisk självdeterminism, se 
Eekelaar, 1994.  

15 Jag anknyter här till flera olika forskare som ger uttryck för relationella perspektiv på rättigheter. Det 
går alltså inte att tala om enbart ett perspektiv. Här sammanförs dock dessa forskares relationella 
perspektiv på rättigheter under ett och samma paraply.  
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14 Freemans resonemang knyter an till John Eekelaars begrepp dynamisk självdeterminism, se 
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Selves are not subjects or objects but active-passive beings-in-the-world. 

Properly understood, rights are responsibilities. They are means by which 

societies respond to the fuller social creativity of their members. 

Med ett relationellt perspektiv är synen på barns rättigheter kopplad till synen på 

barn som samhällsmedlemmar. Ett sådant perspektiv på rättigheter innebär att 

barns rättigheter inte bör ses som mer problematiska än vuxnas rättigheter, 

påpekar rättsvetaren Martha Minow (1987), eftersom barns rättighetskrav 

uttrycker relationer mellan medlemmar i samhället. Ett relationellt perspektiv på 

rättigheter innebär också att erkänna spänningen mellan aktörskap och sårbarhet, 

en spänning som ingår i att vara människa (Cockburn, 1998, även Silfverberg, 

2006), och som är särskilt tydlig i förhållande till barn. Aktörskap och sårbarhet 

ses därmed inte ses som motpoler, utan som sammanvävda för alla människor 

(Wall, 2010, s. 39). Detta relationella perspektiv på rättigheter, som uttryck för 

ömsesidigt beroende mellan människor, fungerar som en viktig utgångspunkt för 

avhandlingen, i förståelsen av förutsättningar för barns röst. Jag återkommer 

också till detta perspektiv på rättigheter i det avslutande kapitlet. 

2.4. Teoretiska perspektiv på 

patientorganisationer  

Studier av patientorganisationer kan bedrivas utifrån många olika teoretiska 

perspektiv och på skilda analytiska nivåer (se Johansson & Meeuwisse, 2017). I 

studien av patientorganisationer är den teoretiska utgångspunkten förståelsen av 

patientorganisationer som röstbärare. Det är en förståelse som tar avstamp i 

svensk (även nordisk) forskning om civilsamhällesorganisationer, och 

förhållandet mellan den offentliga sfären och civilsamhällessfären. I det första 

avsnittet redogör jag för denna teoretiska utgångspunkt. För att närmare 

undersöka patientorganisationer i förhållande till barn som målgrupp behöver jag 

också använda mig av teoretiska perspektiv och begrepp som utgår från teorier 

om sociala rörelser och mobilisering.  

2.4.1. Förståelsen av patientorganisationer som röstbärare 

Civilsamhällesorganisationers röstbärande roll är, som tidigare konstaterats, en 

central komponent i relationen mellan civilsamhälle och stat. Det civila samhällets 

organisationer förväntas agera som självständig kritisk och granskande röst, som 
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en motvikt till den offentliga makten, och samtidigt fungera som demokratiskola 

för den enskilde medborgaren (prop. 2009/10:55; SOU 2000:1; SOU 2016:13; 

Trägårdh et al., 2013). I den röstbärande rollens demokratiska funktion ligger att 

företräda olika målgrupper eller intressen i samhället (Linde & Scaramuzzino, 

2017, s. 26). Politik och lagstiftning påverkas och formas i denna dialog med det 

civila samhället, som bl.a. omfattar remissförfarandet, där politiska förslag 

granskas och samtidigt förankras genom att civilsamhällesorganisationer bjuds in 

att lämna synpunkter (Einarsson & Hvenmark, 2012; Olsson et al., 2009; 

Trägårdh, 2010). Statligt stöd i form av bl.a. statsbidrag har också underlättat för 

civilsamhället att utvecklas och för organisationer att bildas (Henriksen et al., 

2019a).  

Civilsamhällesorganisationer har beskrivits som helt centrala för förståelsen av 

inte bara det svenska, utan också det skandinaviska samhället (Selle, et al., 2019, 

s. 33). Det finns en nära koppling mellan framväxten av folkrörelser och det 

moderna svenska demokratiska samhället (SOU 2000:1) där civilsamhället agerat 

”självständig röstbärare, opinionsbildare och demokratiskola” (SOU 2016:13, s. 

109). Olsson et al., (2009) beskriver två vågor av folkrörelser. Den första vågen 

utgörs av bl.a. arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen, medan 

den andra vågen, som växer fram under 1960-talet, omfattar rörelser såsom 

kvinnorörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen. Till denna våg, som i annan 

litteratur också benämns som nya sociala rörelser, kan även räknas 

konsumentrörelsen och idrottsrörelsen samt, i förhållande till denna avhandling, 

patient- och funktionshinderrörelsen. Lundström & Svedberg (2003) betonar de 

äldre folkrörelsernas inflytande över nya rörelser, som närmast imiterar och 

absorberar de tidigare folkrörelsernas organisering och struktur och där staten 

samtidigt förstärker detta genom lagstiftning och bidragssystem som främjar en 

viss typ av organisation. Det har beskrivits som en folkrörelsemarinad som 

uttrycks på olika nivåer i organisationerna; på en individuell nivå, med 

medlemsavgifter och det ideella arbetet som centrala element, och en 

organisatorisk nivå, med en demokratisk organisation med få anställda och en 

representativ demokrati där medlemmarna är röstbärare. Dessa två nivåer förs 

samman genom medlemskapets centrala roll (Olsson et al., 2009, s. 165).  

Begreppet civilsamhälle är, som tidigare konstaterats, normativt laddat och kan 

ges olika innebörder och beskrivas på olika sätt (avsnitt 1.3.2). I förhållande till 
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studien av patientorganisationer är en utgångspunkt förståelsen av civilsamhälle 

som både en samhällssfär och som organisationer och aktörer inom denna sfär 

(Johansson & Meeuwisse, 2017, s. 47). Civilsamhället kan också delas in i en 

formaliserad och en icke formaliserad del (SOU 2016:13, s. 65). Det är den 

formaliserade delen som är av intresse i avhandlingen och särskilt sådana 

civilsamhällesorganisationer som benämns som ideella, frivilliga eller idéburna 

(Johansson & Meeuwisse, 2017, s. 56). Det finns inte utrymme att närmare gå in 

på dessa begrepp här och inte heller de olika associationsformer vid sidan av 

ideella organisationer som kan förknippas med civilsamhällets formaliserade del.16 

I detta sammanhang räcker det med att konstatera att med patientorganisationer 

förstås i studien ideella organisationer inom det civila samhället. Dessa 

organisationer karakteriseras främst av sin ideella karaktär och av att 

organisationen har medlemmar (SOU 2016:13, s. 65).  

Inom ramen för teoribildning om ideella organisationer har typologier utvecklats 

som knyter an till den svenska civilsamhälleskontexten (Johansson & Meeuwisse, 

2017). I den fördjupade studien prövar jag att använda en typologi som har 

utvecklats för att beskriva ideella organisationers omsorgsinsatser (Jegermalm & 

Grassman, 2012) och för att beskriva organisationer inom socialt arbete 

(Johansson & Meeuwisse, 2017; Scaramuzzino & Meeuwisse, 2017). I typologin 

skiljs mellan Vi för oss-organisationer och Jag för dig-organisationer. Vi för oss-

organisationer beskrivs som organisationer där det självupplevda utgör en 

drivkraft i aktiviteter. Organisationerna arbetar för att främja medlemmarnas 

intressen utåt och att stödja medlemmarna inåt. Jag för dig-organisationer syftar 

till att hjälpa andra genom att t.ex. samla in pengar eller bedriva välgörenhet 

(Jegermalm & Grassman, 2012; Johansson & Meeuwisse, 2017). De aktiviteter 

som organisationerna bedriver inom ramen för olika roller kan beskrivas som 

internt respektive externt orienterade (bl.a. Svedberg & Olsson, 2010). Denna 

dimension använder jag mig av i beskrivningen av de fyra organisationer som 

ingår i den fördjupade studien. 

I förhållande till studien om patientorganisationer är tidigare studier om 

folkrörelsetraditionens inflytande på det svenska civilsamhällets organisering och 

                                                           
16 Andra associationsformer är bl.a. registrerade trossamfund, stiftelser, ekonomiska föreningar, 
aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt samfälligheter och samfällighetsföreningar, 
se SOU 2016:13. 
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relation till staten viktiga för att kontextualisera och begripliggöra 

patientorganisationers plats i det svenska civilsamhället och i förhållande till barn 

som målgrupp. I studien används begreppet folkrörelsemodell för att 

karakterisera organisationer som följer denna folkrörelsetradition och 

kännetecknas av att de är formella organisationer som är demokratiskt styrda, 

medlemsbaserade och finns representerade regionalt/lokalt (se bl.a. Einarsson & 

Hvenmark, 2012; Selle et al., 2019). 

Folkrörelsemodellen fortlever i svenska civilsamhällesorganisationer, men det 

sker förändringsprocesser där organisationer kan anta nya former som inte är 

medlemsbaserade eller demokratiskt organiserade (se bl.a. Henriksen et al., 2019a, 

2019b; Wijkström, 2012). Teorier om organisationers anpassning och 

hybridisering kan bidra till en förståelse av organisationers förändringsprocesser 

som svar på förändringar i det omgivande samhället (Johansson & Meeuwisse, 

2017). Huruvida sådana förändringsprocesser faktiskt sker och innebär en 

förändring av den svenska modellen för civilsamhället har också diskuterats och 

studerats empiriskt (bl.a. Arvidson, Johansson, Meeuwisse, & Scaramuzzino, 

2018).  

2.4.2. Resursmobilisering och inramningar  

Även om den teoretiska utgångspunkten är organisationernas röstbärande roll så 

som den förstås i en svensk civilsamhälleskontext och inom ramen för 

svensk/nordisk civilsamhällesforskning, är också vissa teoretiska perspektiv och 

begrepp som utgår från dessa organisationer som del av sociala rörelser, relevanta. 

Till dessa hör, som tidigare nämnts (se avsnitt 1.3.2) resursmobiliserings-

perspektivet, det politiska processperspektivet och inramningsperspektivet (bl.a. 

Brown et al., 2004; McAdam et al., 1996). Det är alltså perspektiv som associeras 

med studier av sociala rörelser, medan jag i studien av patentorganisationer, 

särskilt den fördjupade studien, knyter an till dessa perspektiv i förhållande till 

enskilda patientorganisationer. Resursmobilisering blir relevant utifrån hur 

organisationerna är organiserade och styrs, och deras förhållande till externa 

resurser såsom statsbidrag och gåvor. I studien diskuteras resursmobilisering bl.a. 

i förhållande till hur barn framställs och används av organisationerna. Det 

politiska processperspektivet är en utveckling av resursmobiliseringsperspektivet, 

med fokus på bl.a. hur politiska strukturer påverkar rörelser i form av politiska 
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möjlighetsstrukturer (Johansson & Meeuwisse, 2017, s. 54; McAdam et al., 1996). 

Patientorganisationers plats i det svenska civilsamhället, och samverkan med den 

offentliga sfären, t.ex. genom remissförfarande, knyter an till det politiska 

processperspektivet i studien av patientorganisationer. Det gör också 

inramningsperspektivet, som blir särskilt relevant i den fördjupade studien av fyra 

organisationer. Organisationernas inramningar av sjukdomar ger uttryck för den 

kollektiva sjukdomsidentiteten (bl.a. Dumit, 2006; Epstein, 1995) och fokus är på 

hur barn framställs och används i dessa inramningar. 

2.5. Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet har jag ringat in avhandlingens teoretiska utgångspunkter utifrån 

tre kunskapsområden: barndomsstudier, studier om barns rättigheter och 

civilsamhällesstudier. Avhandlingen har en socialkonstruktionistisk ansats och 

min ambition är att problematisera, diskutera och kritiskt reflektera kring barns 

förutsättningar för röst. Med en socialkonstruktionistisk syn på barn och 

barndom grundad i den barndomssociologiska teoribildningen är avhandlingens 

utgångspunkt barn som sociala aktörer och barndom som socialt konstruerad. 

Med en alltför stark betoning på barns aktörskap finns dock en risk att barn ses 

som en homogen grupp, vilket är den kritik som barndomssociologer riktar mot 

mer utvecklingsorienterade perspektiv på barn (se bl.a. Fernqvist, 2013). Det finns 

även en risk att osynliggöra barns sårbarhet och beroende, och där barns 

kroppsliga begränsningar hamnar i skymundan, vilket också har uppmärksammats 

inom det barndomssociologiska fältet (Halldén, 2003). I förhållande till barn som 

är patienter kan barnets sjukdom påverka barnets förmågor att vara delaktig i sin 

vård, dock inte nödvändigtvis på ett begränsande sätt, eftersom sjukdomen kan 

ge barnet särskild kompetens om t.ex. sin vård och behandling (bl.a. Alderson, 

2002).  

Som analytiska begrepp är åldersordning och familialisering relevanta för att 

beskriva det särskiljande mellan barndom och vuxenliv som sker genom ålder och 

som innebär att barn kan underordnas vuxna, och att barn som individer inte 

synliggörs. Avhandlingens fokus på att utforska förutsättningar för barns röst 

innebär att barns aktörskap och delaktighet är centrala. Genom Harts 

delaktighetsstege betonas olika former av delaktighet och icke-delaktighet i 

relationen mellan barn och vuxna (1992). I förhållande till barn som patienter kan 
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denna delaktighetsstege utvecklas och omfatta dimensioner där sådana relationer 

också kan präglas av konflikt mellan barns röst och vuxnas röst.  

De utvecklingsorienterade perspektiv på barn som barndomssociologer vänder 

sig emot, tar sig också uttryck i etiska teorier där rationalitet och autonomi är 

förknippat med den vuxna människan, medan barn ses som prerationella och 

premoraliska (Alderson, et al., 2006; Archard & Macleod, 2002; Schafer-Landau, 

2015). För att närma mig barns rättigheter teoretiskt har jag redogjort för olika 

perspektiv på dessa rättigheter. Ett perspektiv är det som t.ex. filosofen James 

Griffin (2002) företräder och där barn inte anses kunna inneha rättigheter på 

grund av deras bristande kompetens. Ett annat perspektiv är att barn inte bör 

inneha rättigheter, utan att andra värden ska betonas. Dit hör bl.a. omsorgsetiken 

(t.ex. Arneil, 2002) Ett ytterligare perspektiv stödjer idén om barns rättigheter 

utifrån att sådana rättigheter säkerställer barnets värdighet (men inte 

nödvändigtvis barnets autonomi och delaktighet). Hit kan bl.a. Michael Freeman 

och John Eekelaar räknas (se Tobin, 2013). Detta senare perspektiv, där barns 

rättigheter grundas i barns värdighet och integritet, har en tydlig koppling till 

avhandlingens fokus på förutsättningar för barns röst och barns position som 

patienter. Denna relation, mellan rättigheter och värdighet är därmed central 

utifrån avhandlingens fokus. För att komma förbi den fastlåsning vid autonomi 

och kompetens som finns i förhållande till barns rättigheter, tar jag min 

utgångspunkt i ett relationellt perspektiv på rättigheter som uttryck för ömsesidigt 

beroende mellan människor. Denna förståelse av rättigheter blir viktig för att 

utforska förutsättningar för barns röst, i patientlagen och i patientorganisationer. 

I förhållande till patientorganisationer är den teoretiska utgångspunkten 

förståelsen av dessa organisationer som röstbärare i en svensk civilsamhälles-

kontext. Denna röstbärande roll är förankrad genom folkrörelserna som har haft 

en central demokratisk funktion och präglat organiseringen av det svenska 

civilsamhället. Genom den röstbärande rollen kan organisationer agera röstbärare 

för olika intressen, vilket bl.a. kanaliseras genom formella institutionaliserade 

kanaler. Dit hör remissförfarandet, som är i särskilt fokus i studien av 

patientorganisationers rösbärande roll i förhållande till barns rättigheter som 

patienter. Studien av patientorganisationer knyter också an till vissa teoretiska 

perspektiv och begrepp som används i teorier om sociala rörelser och 

mobilisering. Dit hör resursmobilisering, politiska möjlighetsstrukturer och 
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inramningar. I den fördjupade studien av fyra patientorganisationer diskuterar jag 

särskilt dessa organisationers sjukdomsinramningar i förhållande till hur barn 

framställs och används av organisationerna.  
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3. Empiriskt material och analysmetod 

3.1. Inledning 

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet och den analysmetod som 

används i avhandlingen. I avsnitten 3.2 och 3.3 redovisas det empiriska materialet 

för de två studierna. Forskningsetiska överväganden behandlas i avsnitt 3.4. I 

avsnitt 3.5 beskrivs det diskursanalytiska angreppssätt som har varit en ingång för 

analysen av det empiriska materialet. I avsnitt 3.6 diskuteras avslutningsvis 

kvalitetskriterier i förhållande till avhandlingens socialkonstruktionistiska ansats. 

3.2. Empiriskt material delstudie 1 

Det empiriska materialet omfattar förarbetena i regeringens proposition 

(2013/14:106) Patientlag (benämnd patientlagspropositionen). Det innefattar 

motivtexten (”Skälen för regeringens förslag”), författningskommentarerna och 

författningstexten i propositionen. Det empiriska materialet omfattar inte 

rättspraxis, JO-beslut eller andra avgöranden i enskilda ärenden. Förslaget till 

patientlag innehåller tre bestämmelser som särskilt rör barn som patienter:  

PL 1:8: När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas. 

PL 3:3: När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få 

information enligt 1 och 2 §§. 

PL 4:3: När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella 

vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets 

inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder 

och mognad. 

Bestämmelserna är placerade i tre olika kapitel av lagen. Bestämmelsen om 

barnets bästa finns placerad i 1 kap. Inledande bestämmelser, bestämmelsen om 

information till barnets vårdnadshavare återfinns i 3 kap. Information, och 

bestämmelsen om att barnets inställning ska klarläggas ingår i 4 kap. Samtycke. I 

propositionstexten behandlas dessa förslag till bestämmelser samlat i ett avsnitt: 
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Barnets inflytande över sin vård. Detta avsnitt är indelat i tre underrubriker: Barnets 

bästa, Barns inställning till vård och Information till barn och vårdnadshavare.17  

Då informationsbestämmelsen i PL 3:3 hänvisar till två ytterligare informations-

bestämmelser i samma kapitel av patientlagen, PL 3:1 och PL 3:2, diskuteras dessa, 

i förhållande till den barnspecifika bestämmelsen i PL 3:3. Informations-

bestämmelserna i PL 3:1 och PL 3:2 reglerar vilken information vårdpersonal ska 

ge patienten rörande vård och behandling respektive frågor som rör valfrihet och 

vårdgaranti. Bland annat ska patienten få information om sitt hälsotillstånd, de 

metoder som finns för undersökning, vård och behandling, ha möjlighet att få en 

ny medicinsk bedömning och fast vårdkontakt (prop. 2013/14:106).  

För att sätta in patientlagens konstruktioner av barns rättigheter i en större 

kontext, och diskutera förutsättningar för barns röst, analyseras dessa i relation 

till motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen; en bestämmelse om barnets 

bästa samt en bestämmelse om att barnet ska få relevant information och ges 

möjlighet att framföra sina åsikter. Bestämmelserna lyder: 

SoL 1:2: Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.  

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för 

barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.  

Med barn avses varje människa under 18 år.  

SoL 11:10: När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. 

Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. 

Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så 

långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning 

ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och 

mognad. 

Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och 

ärenden enligt denna lag. Ett barn som är yngre får höras i domstol, om 

barnet inte kan antas ta skada av det. 

                                                           
17 I samma avsnitt behandlas också under en särskild rubrik barns ställning i tandvården, som dock 
inte ingår i analysen. 
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Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett 

barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke 

och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en 

utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap. 7 eller 8 § föräldrabalken.  

Denna formulering av bestämmelserna i socialtjänstlagen trädde i kraft 1 januari 

2013 och behandlas i regeringens proposition (2012/13:10) Stärkt stöd och skydd för 

barn och unga (benämnd som socialtjänstlagspropositionen). Bestämmelserna om 

barnets bästa och barnets åsikter har dock sedan de infördes i socialtjänstlagen 

1998 (prop. 1996/97:124) varit föremål för flera översyner. Vad gäller 

bestämmelsen om barnets bästa görs i det lagförslag som presenteras i 

socialtjänstlagspropositionen ett tillägg om att vid beslut eller andra åtgärder som 

rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande (se prop. 2012/13:10, s. 126).  

Bestämmelsen om barnets åsikter har också haft olika utformning och 

bestämmelsen har byggts på i omgångar. Den ursprungliga lydelsen av 

bestämmelsen (prop. 1996/97:124) var snarlik den som finns i PL 4:3 om att 

barnets inställning ska klarläggas så lång som möjligt. Ett tillägg gjordes 2008 om 

att barn ska få relevant information (prop. 2006/07:129). Därefter har en ändring 

gjorts 2010 avseende situationer då vårdnadshavares samtycke inte behöver 

inhämtas och inte behöver vara närvarande när barnet hörs (prop. 2009/10:192). 

I det lagförslag som läggs i socialtjänstlagspropositionen är den andra meningen i 

första stycket om att ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor, 

ny. Den tredje meningen i samma stycke om barnets inställning har fått ändrad 

lydelse till följd av detta tillägg. Vad gäller andra stycket av bestämmelsen reglerar 

denna del barnets rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden då barnet fyllt 15 

år. Barn yngre än 15 år, får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av 

det. Ändringarna i denna del innebär att bestämmelsen enbart gäller handläggning 

i domstol, och inte som tidigare även utredningar. Vidare utgår möjligheten att 

inte höra barnet med hänvisning till att detta inte skulle vara till nytta för barnet. 

Det är endast om barnet kan antas ta skada av att höras, som domstolen kan 

underlåta att höra barnet (se prop. 2012/13:10, s. 135–136).  
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I likhet med analysen av patientlagens bestämmelser omfattas motivtext, 

författningskommentarer och författningstext i socialtjänstlagspropositionen 

(prop. 2012/13:10). Bestämmelserna är placerade i olika kapitel i socialtjänstlagen, 

men behandlas samlat i ett avsnitt i propositionen: Barns rättigheter, med 

underrubriken Principen om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. 18  

Bägge lagarna omfattar, som tidigare konstaterats, centrala områden för barns 

välfärd och är dessutom rättsområden som är nära sammanlänkade med varandra. 

Samtidigt är skillnaderna mellan lagarna mångfacetterade och komplexa. Förutom 

det rent uppenbara, att barnet intar olika roller i lagarna, befinner sig lagarna i 

skilda kontexter och har olika ursprung. En skillnad mellan propositionerna är att 

patientlagspropositionen inte specifikt rör barn, medan detta är fallet för 

socialtjänstlagspropositionen. Barn har alltså utgjort målgruppen för de politiska 

förslagen till lagändringar i socialtjänstlagen medan barn är en av flera målgrupper 

för patientlagen. Ytterligare aspekter som skiljer lagarna åt rör organisering och 

styrning av verksamheterna och av professionerna i verksamheterna. Dessa 

aspekter, som bl.a. handlar om hur bestämmelserna tillämpas i praktiken, lämnas 

dock utanför denna studie. Vidare är patientlagen en ny lag som trädde i kraft den 

1 januari 2015, medan den nu gällande socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari 

2002, och ersatte då 1980 års socialtjänstlag (1980:620). Frågor om barns 

rättigheter i socialtjänstlagen har också varit aktuella under lång tid, medan det är 

nya frågor i den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Den nuvarande 

formuleringen och placeringen av bestämmelserna i socialtjänstlagen infördes 

dock, som tidigare nämnts, 2013. Därmed ligger utformningen av lagförslagen för 

patientlagen respektive socialtjänstlagen relativt nära varandra i tiden. Eftersom 

det inte handlar om en jämförande analys av lagstiftning i rättsvetenskaplig 

mening, utan om att ge en kontext till, och bidra till en förståelse av 

förutsättningar för barns röst, analyseras inte dessa nämnda, och andra, skillnader 

mellan lagarna närmare. Däremot diskuteras betydelsen av kontexten i vilken 

lagarna befinner sig i samband med analysen.  

Propositionstexter är alltså det centrala empiriska materialet i analysen av 

patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter. Rättsvetenskaplig 

                                                           
18 Detta kapitel omfattar både förändringar i socialtjänstlagen och förändringar i lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU, 1990:52). I denna studie är dock fokus enbart på 
socialtjänstlagen. 
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litteratur har hanterats på två sätt i avhandlingen, dels som analysredskap, dels 

som empiri. Som analysredskap har rättsvetenskapliga studier fungerat som en 

hjälp i analysen, å ena sidan för att ge en välfärdsrättslig kontext till barns rättsliga 

ställning, å andra sidan för att förstå de konstruktioner av barns rättigheter som 

görs genom patientlagen. När det gäller det jag kallar medicinrättslig doktrin (se 

avsnitt 1.2.1) är den så nära förknippad med det empiriska material som 

analyseras, dvs. propositionstext, att den också är föremål för analys.  

3.3. Empiriskt material delstudie 2 

Studien av patientorganisationer är explorativ. Den bygger på flera olika typer av 

empiriskt material: kartläggning, remissvar, enkät och en fördjupad studie där 

såväl textmaterial som intervjuer ingått. I det här avsnittet behandlas detta 

empiriska material. 

3.3.1. Kartläggning 

En kartläggning av svenska patientorganisationer har genomförts för att få 

kunskap om dessa organisationer i förhållande till barn som målgrupp. Det finns 

ingen förteckning över svenska patientorganisationer. Det finns inte heller, som 

tidigare konstaterats, någon enhetlig definition av vad som är en patient-

organisation. För att ta reda på hur många organisationer som finns i Sverige och 

vilka de är har sökningar genomförts (se vidare bilaga 1). Sammantaget har 143 

organisationer identifierats.  

Kartläggningen består av flera faser. Den första fasen av kartläggningen, som 

genomförts tidigt i forskningsprocessen, har syftat till att identifiera vilka 

organisationer som kan betecknas som patientorganisationer och i vilken grad de 

har barn som målgrupp. En andra fas av kartläggningen har omfattat en 

genomgång av organisationernas hemsidor. I den mån det har varit nödvändigt 

har det också innefattat strategiska dokument såsom årsredovisningar och 

verksamhetsberättelser, som funnits upplagda på organisationernas hemsidor. I 

denna fas har även ingått att kartlägga vilken position och vilka möjligheter till 

röst barn ges i organisationerna, utifrån medlemsvillkor, vilket omfattat en 

genomgång av organisationernas stadgar, i den utsträckning dessa har funnits 

upplagda på organisationernas hemsidor.  
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Många olika typer av organisationer har inkluderats i kartläggningen, vilket 

motiveras av att kartläggningen har en explorativ ansats. Organisationerna vänder 

sig, som tidigare konstaterats, till människor med såväl somatiska och psykiska 

sjukdomar samt beroendesjukdomar, som människor med funktions-

nedsättningar, och organisationerna har olika stark koppling till hälso- och 

sjukvården. Om kartläggningen istället hade utgått från mer specifika 

urvalskriterier hade det möjligen kunnat innebära en bättre träffsäkerhet, men 

eftersom det har varit svårt att finna sådana kriterier som inte samtidigt riskerar 

att utelämna relevanta organisationer, har valet varit att vara inkluderande. Detta 

också mot bakgrund av att det finns begränsat med liknande kartläggningar i ett 

svenskt perspektiv (se även avsnitt 1.3.2).  

Den sökmetod som har använts för att identifiera dessa organisationer har 

begränsningar. En sådan är val av empiriskt material där kartläggningen till stor 

del baseras på webbplatser som har inriktning mot hälso- och sjukvården och där 

huvudparten som står bakom dessa webbplatser är företag. Det förklaras av att 

det saknas förteckningar specifikt över patientorganisationer som har upprättats 

av myndigheter. En annan begränsning är användningen av sökord där fler sökord 

skulle kunna resultera i fler träffar. De sökord som har använts har dock visat sig 

fånga in många olika typer av organisationer, utifrån den definition av 

patientorganisation som har använts. Genom att använda olika internetkällor har 

det också varit möjligt att täcka in olika typer av organisationer. En ytterligare 

begränsning är att organisationer dels kan bildas och upphöra, dels att 

organisationer kan ändra karaktär och inriktning, efter att sökningarna har gjorts. 

Genom att göra sökningar och gå igenom organisationernas hemsidor vid flera 

tillfällen har syftet varit att så långt som möjligt ge en rättvisande bild av vilka 

organisationer som samlar människor med sjukdomar/funktionsnedsättningar i 

Sverige. 

Insamlingen av information om organisationerna begränsas till organisationernas 

hemsidor och ett antal enkätfrågor (se avsnitt 3.3.3), som i sig inte täcker in 

organisationernas olika (och möjliga) roller eller ger någon uttömmande 

beskrivning av vilka organisationerna är. I den fördjupade studien har fyra 

organisationer som har barn som målgrupp undersökts närmare (se avsnitt 3.3.4). 

Det är viktigt att betona att den information som samlats in från organisationernas 

hemsidor, både i kartläggningen och i den fördjupade studien, inte granskas 
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närmare, i termer av om uppgifterna överensstämmer med hur organisationen i 

praktiken arbetar. Det innebär bl.a. att hur organisationerna presenterar sig själva 

och hur de beskriver sina roller i förhållande till barn varken behöver vara 

heltäckande eller ge en faktisk bild av organisationernas arbete. I kartläggningen 

är fokus på organisationernas framställningar av sig själva och sitt arbete i 

förhållande till barn. En utgångspunkt för tolkningen av dessa framställningar är 

att de säger något viktigt om den position som barn ges i organisationen, även om 

framställningarna inte säger allt om barns position och även om det kan finnas ett 

visst ”glapp” mellan organisationens presentation av sig själv utåt via hemsidan 

och interna organisatoriska praktiker och processer. 

Att just hemsidor har valts för datainsamling motiveras av kartläggningens 

inriktning och att det på hemsidorna finns samlad information om 

organisationerna och, i de flesta fall, också strategiska dokument, exempelvis 

stadgar, upplagda. Organisationernas närvaro på sociala medier och information 

om organisationerna genom sådana kanaler har därmed inte varit föremål för 

analys. Sådana informationskanaler skulle kunna ge närmare information om t.ex. 

organisationernas roller och hur organisationerna arbetar i förhållande till barn 

som målgrupp. Samtidigt kan denna typ av data vara svårhanterlig och insamling 

av sådan data kan inte motiveras utifrån kartläggningens syfte. I bilaga 1 beskrivs 

närmare genomförandet av kartläggningen.  

Som en del av kartläggningen har en litteraturgenomgång genomförts. 

Litteraturgenomgången har haft två syften. Det ena syftet har varit att få kunskap 

om tidigare studier som rör patientorganisationer. Denna del av litteratur-

genomgången har haft en bred ansats och knutit an till de olika teoretiska 

perspektiv på patientorganisationer som beskrivs i avsnitt 2.4, och har också 

omfattat en genomgång av tidigare kartläggningar av patientorganisationer. I 

denna del har även utforskats i vilken mån studier som behandlar patient-

organisationer tar upp barn som målgrupp i dessa organisationer. Det andra syftet 

har varit att närmare undersöka förekomsten av studier som behandlar barns 

position i civilsamhällesorganisationer, inklusive patientorganisationer (se avsnitt 

1.3.2). Bägge delarna av litteraturgenomgången har omfattat databassökningar, se 

bilaga 1. 
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3.3.2. Remissvar 

För att undersöka patientorganisationers röstbärande roll i förhållande till 

lagstiftning om barns rättigheter som patienter har en genomgång gjorts av dessa 

organisationers remissvar på Patientmaktsutredningens betänkande Patientlag 

(SOU 2013:2).  

Utifrån en begäran till Socialdepartementet har remissvar och departementets 

remissammanställning (Socialdepartement, 2014) inhämtats digitalt i februari 

2016. Denna remissammanställning har jämförts med den förteckning över 

remissinstanser som finns bilagd regeringens proposition (prop. 2013/14:106). 

En kompletterande begäran om remissvar från ett antal organisationer har gjorts 

i juni 2018. En patientorganisations remissvar har laddats ner från organisationens 

hemsida.19 Genomgången av remissvar har begränsats till patientorganisationer. 

Det motiveras av att det är patientorganisationer som röstbärare för barns 

rättigheter som patienter som är i fokus för studien. Det har dock noterats vilka 

andra aktörer som har bjudits in till remissförfarandet, även om detta inte har varit 

föremål för vidare analys.  

3.3.3. Kartläggande enkät 

En kartläggande enkät har genomförts. Den är ett komplement till kartläggningen 

av organisationernas hemsidor, och knyter också an till delstudie 1 genom frågor 

om patientlagen. Enkäten har skickats ut till ett urval organisationer, innefattande 

paraplyorganisationer och några sammanslutningar inom organisationer, som har 

identifierats genom kartläggningen av patientorganisationer. Ambitionen har varit 

att det ska röra sig om organisationer där barn kan vara en målgrupp.  

Enkäten har ett dubbelt syfte. Det ena syftet är att komplettera den kartläggning 

av organisationernas hemsidor som har genomförts, för att få ytterligare kunskap 

och information om dessa organisationer. Frågorna i enkäten rör i denna del hur 

organisationen identifierar sig, om organisationerna omfattar sjukdomar/ 

funktionsnedsättningar som innebär hög eller liten grad av egenvård, om barn 

utgör en målgrupp för organisationen, organisationernas roller i förhållande till 

barn samt frågor om barns medlemskap i organisationerna. Det andra syftet är att 

få kunskap om organisationernas perspektiv på patientlagen genom frågor om 

                                                           
19 Nerladdningen gjordes den 18 juni 2018. 
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19 Nerladdningen gjordes den 18 juni 2018. 
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patientlagens relevans och huruvida organisationerna har genomfört några 

särskilda aktiviteter i samband med patientlagens tillkomst. Vissa av enkätfrågorna 

är formulerade som påståenden som organisationsföreträdare har fått ta ställning 

till (se bilaga 2). 

Enkäten omfattar också frågor om organisationernas syn på barns delaktighet 

som patienter, både i förhållande till den egna organisationen och i förhållande till 

patientlagen, särskilt den bestämmelse i lagen som anger att barnets inställning 

ska klarläggas. Dessa enkätresultat redovisas inte i studien av patient-

organisationer. Det förklaras utifrån avhandlingens explorativa ansats där vissa av 

frågorna kommer väl långt utanför avhandlingens slutliga fokus, givet ambitionen 

att väva samman de bägge delstudiernas resultat. Därför behöver de analyseras 

vidare i annat sammanhang. Andra enkätresultat har uteslutits från redovisningen 

då en initial analys av organisationernas svar indikerar att svaren blir svårtolkade 

utan fördjupade kvantitativa analyser. Tidsramarna för avhandlingsarbetet har inte 

medgett sådana kvantitativa analyser som skulle krävas för att helt utesluta 

validitets- och reliabilitetsproblem. Ett vägval har därför varit att inte dra 

långtgående slutsatser av material som inte har kunnat analyseras i tillräcklig 

utsträckning. Det har inte heller varit ambitionen att göra några fördjupade 

statistiska bearbetningar eller analyser. De kvantitativa data som används från 

enkäten fungerar framförallt som komplement till den information om 

organisationerna som kunnat inhämtas genom kartläggningen av 

organisationernas hemsidor. Det motiveras av det begränsade kunskapsläget, 

särskilt kopplingen mellan patientorganisationer och barn som målgrupp.  

Enkäten har skickats till totalt 123 patientorganisationer och 2 sammanslutningar 

inom patientorganisationer och av dessa har 75 svarat.20 Det innebär en 

svarsfrekvens på 60 procent och ett bortfall på 40 procent. Det interna bortfallet 

varierar beroende på fråga. För att öka transparensen redovisas det interna 

bortfallet i anslutning till att enkätresultaten presenteras. Med tanke på bortfallet 

måste resultaten tolkas med försiktighet. Försiktighet i tolkningen har också att 

göra med att de organisationer som besvarat enkäten är mycket diversifierade, vad 

                                                           
20 Fyra av de 75 organisationer som besvarat enkäten är paraplyorganisationer. 
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gäller de målgrupper och sjukdomar/funktionsnedsättningar som de omfattar. 

Den kartläggande enkäten beskrivs närmare i bilaga 2. 

3.3.4. Fördjupad studie av fyra organisationer 

Utifrån analyser och slutsatser från delstudie 1, delar av kartläggningen av 

patientorganisationer, genomgången av remissvar, och till viss del också 

enkätresultat, har fyra patientorganisationer undersökts närmare. Syftet med 

denna fördjupade studie har varit att få mer kunskap om patientorganisationers 

röstbärarande roll i förhållande till barns rättigheter som patienter, med 

utgångspunkt i patientlagen, och att utforska barns position i dessa organisationer.  

Givet avhandlingens syfte, frågeställningar och avgränsningar har det varit viktigt 

att välja organisationer där barn utgör en central målgrupp för organisationen och 

där organisationen har en tydlig koppling till hälso- och sjukvården genom 

sjukdomen/funktionsnedsättningen. Ett annat urvalskriterium har varit att finna 

organisationer som skiljer sig åt vad gäller typen av vård och behandling; om 

denna karakteriseras av hög grad av egenvård eller om vård och behandling 

huvudsakligen utförs av vårdpersonal. Detta motiveras av att tidigare forskning 

visar att typen av sjukdom som barnet har kan påverka synen på barns aktörskap 

och barns rättigheter som patienter (bl.a. Alderson et al., 2006; Brooks, 2000; 

Dedding et al., 2015). Det har också varit viktigt att få en viss variation i hur 

organisationerna styrs och organiseras, för att utforska på vilket sätt den typen av 

faktorer kan ha betydelse för organisationernas röstbärande roll i förhållande till 

barns rättigheter som patienter och för barns position i organisationerna. Ett 

annat vägval har varit att fokusera somatiska sjukdomar för att skapa en viss 

enhetlighet i urvalet från detta breda och diversifierade fält av organisationer. Det 

motiveras också av intresset för frågor kring barns autonomi och integritet där 

samtycke och möjligheter till tvång ser annorlunda ut i den psykiatriska vården (se 

även avsnitt 1.4). Analyser och slutsatser särskilt från delstudie 1 har fungerat som 

analytiska ingångar för områden som behövt undersökas närmare och därmed 

också haft betydelse för valet av organisationer.  
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De organisationer som ingår i den fördjupade studien är Svenska 

Diabetesförbundet21, Riksförbundet Cystisk Fibros, Barncancerfonden och 

Hjärtebarnsfonden. Ytterligare en organisation var också påtänkt att ingå i den 

fördjupade studien, men avstod från att medverka. I det följande beskrivs dessa 

fyra organisationer översiktligt för att ge en bild av vad det rör sig om för slags 

organisationer.  

Svenska Diabetesförbundet (hädanefter Diabetesförbundet) bildades 1943 och har 

drygt 23 000 medlemmar. Inom förbundet finns 18 länsföreningar och 89 

lokalföreningar. Förbundsstyrelsen leder arbetet mellan riksstämmorna. 

Organisationen samlar människor med diabetes. Gemensamt för de olika typerna 

av diabetes är att blodsockret är för högt. Den vanligaste typen av diabetes (85–

90%) är diabetes typ 2 där insulinmängden inte räcker till för att reglera 

blodsockret. Barn som får diabetes har typ 1 diabetes som innebär att kroppen 

inte längre producerar insulin. Barn kan inte botas från diabetes typ 1 utan det 

krävs livslång behandling med bl.a. injektioner av insulin, blodsockerkontroll och 

kosthållning. Vården karakteriseras av hög grad av egenvård, men kontroller och 

uppföljningar av sjukdomen sker regelbundet inom specialistvården 

(Diabetesförbundet 2017a; 2017b).  

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) bildades 1969 och har drygt 2 500 medlemmar. 

Till förbundet är 4 regionföreningar och 8 länsföreningar knutna. Dessa är 

kopplade till behandlingscentra i olika delar av landet. Förbundsstyrelsen leder 

arbetet. Organisationen samlar människor med cystisk fibros och primär ciliär 

dyskinesi. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som gör att funktionen är störd bl.a 

i kroppens slembildande körtlar. Primär ciliär dyskinesi är en grupp ärftliga 

sjukdomar som drabbar kroppens flimmerhår. Barn kan inte bli botade utan 

behandlingen sker främst genom egenvård i form av medicinering, inhalation, 

sjukgymnastik och andningsövningar. Regelbundna kontroller av bl.a. lungvärden 

                                                           
21 I fråga om valet av Diabetesförbundet finns också en annan organisation som företräder samma 
målgrupper, Diabetesorganisationen i Sverige. Denna organisation är resultatet av en utbrytning av 
några lokala föreningar från Diabetesförbundet. Då Diabetesförbundet är den ursprungliga organisa-
tionen för personer med diabetes och har ett rikstäckande nätverk av regionala och lokala föreningar 
har denna organisation valts.  
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sker på särskilda centra för cystisk fibros, som är kopplade till några sjukhus i 

landet (RfCF, 2018a; 2018b; 2018d).  

Barncancerfonden bildades 1982 och har cirka 6 000 medlemmar22, som tillhör de 

sex regionala föreningar som är knutna till barnonkologiska centra 

(Barncancerfonden, 2017). Barncancerfonden leds av en generalsekreterare. För 

fonden finns en styrelse med bl.a. representanter från de sex regionala 

föreningarna. Barncancerfonden samlar barn med olika cancerdiagnoser, den 

gemensamma nämnaren är att det rör sig om cancer som uppträder under 

barndomen. Vård och behandling varierar men karakteriseras av liten grad av 

egenvård (Barncancerfonden, 2017; 2018).  

Hjärtebarnsfonden bildades 1975 och har drygt 6 000 medlemmar. Fonden har en 

förbundsstyrelse och tretton regionala föreningar samt en rikstäckande förening 

som samlar vuxna personer med medfödda hjärtfel. De flesta hjärtfel opereras när 

barnet är nyfödd. Andra måste opereras steg för steg under ett antal år. Ofta 

behöver barnet följas upp under en lång tid efter operationen. Några blir helt 

återställda, andra måste genomgå en eller flera hjärtoperationer och vissa blir 

aldrig helt friska. Huvudansvaret för vård och behandling sker inom 

specialistvården som är samlad på några sjukhus i landet (Hjärtebarnsfonden 

2017a; 2017b). 

Det empiriska materialet i den fördjupade studien består av text på 

organisationernas hemsidor23 och strategiska dokument som funnits tillgängliga 

på organisationernas hemsidor, innefattande årsredovisningar, årsrapporter, 

verksamhetsberättelser, effektrapporter, idéprogram och stadgar. I detta material 

är organisationens framställningar i fokus, bl.a. hur organisationen beskriver sig själv 

och sina roller samt hur organisationen beskriver sjukdomen, eller annorlunda 

uttryckt, vad organisationen använder sig av för inramningar (Benford & Snow, 

2000; Brown et al., 2004, se även avsnitt 2.4). I förhållande till barn handlar det 

                                                           
22 Uppgifter om antal medlemmar har hämtats från de regionala föreningarnas årsredovisningar: 
Barncancerfonden Mellansverige (2018); Barncancerfonden Norra (2018); Barncancerfonden 
Stockholm Gotland (2107a); Barncancerfonden Södra (2018a); Barncancerfonden Västra (2018a); 
Barncancerfonden Östra (2018a). 

23 Genomgången av organisationernas hemsidor har gjorts under följande perioder: juni 2018, oktober 
2018, mars 2019, maj 2019. Det omfattar följande hemsidor: www.diabetes.se, www.rfcf.se, 
www.barncancerfonden.se, www.hjartebarnsfonden.se 
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också om hur barn som målgrupp framställs, i organisationernas sjukdoms-

inramningar. Det har därmed inte handlat om att samla in fakta eller söka efter 

den korrekta eller sanna bilden av organisationerna. Det måste samtidigt sägas att 

detta material inte kan ge en uttömmande bild av hur organisationerna framställer 

sig själva, och i förhållande till barn som målgrupp. Studien har kompletterats med 

intervjuer med organisationsföreträdare för de fyra organisationerna. Intervjuerna 

har gett möjlighet att djupare utforska teman och frågor som väckts i tidigare 

analyser, i delstudie 1 och i delstudie 2. Intervjuerna har också gett möjlighet att 

få mer kunskap om hur organisationerna är uppbyggda och arbetar. Intervjuerna 

har, med undantag för en intervju med två informanter (då anteckningar har 

förts), bandats av mig och också transkriberats ordagrant av mig, som en 

integrerad del av analysprocessen (Braun & Clarke, 2006). Jag har i redogörelsen 

av organisationernas syn på olika frågor använt mig av citat för att på så sätt öka 

transparensen i mina analyser. I redovisningen av intervjumaterialet framgår 

informanternas position i respektive organisation, vilket motiveras av att det har 

varit viktigt att veta vem som uttalat sig för organisationen. Samtidigt innebär det 

en risk för att informanterna inte talar fritt.  

Genom att redovisa tillvägagångssätt för genomförande av intervjuerna (bilaga 3) 

liksom analysprocessen (se närmare avsnitt 3.4.2) har jag också försökt bidra till 

att underlätta bedömningen av trovärdigheten och tillförlitligheten i mina analyser 

av intervjuerna. Frågor om den här kvalitativa studiens trovärdighet och till-

förlitlighet är samtidigt kopplade till min socialkonstruktionistiska tolkningsram. 

Det får betydelse för analysen av intervjuerna, vilket jag diskuterar närmare i 

avsnitt 3.5. Upplägg och genomförande av intervjuerna, inklusive tillvägagångssätt 

för att bl.a. öka tillförlitligheten i analyserna, beskrivs närmare i bilaga 3.  

3.4. Forskningsetiska överväganden 

Ingen av de empiriska delstudierna behandlar känsliga personuppgifter eller de 

andra typer av forskning som omfattas av lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. Etikprövning enligt denna lag har därmed inte 

varit aktuellt.  

Delstudien om patientlagen har gjorts med utgångspunkt i offentligt tryck såsom 

propositioner och statliga offentliga utredningar som inte omfattar känsliga 

personuppgifter. Vad gäller delstudien om patientorganisationer har den omfattat 
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patientorganisationers remissvar, vilka inte rör känsliga personuppgifter. Kart-

läggningen av patientorganisationer har omfattat hemsidor, innefattande vissa 

strategiska dokument, bl.a. organisationers stadgar, i de fall dessa funnits 

tillgängliga på organisationernas hemsidor, samt vissa delar av enkäten. Enkäten 

har inte efterfrågat känsliga personuppgifter utan rört frågor om organisationen 

och organisationens syn på patientlagen. Här kan noteras att respondenterna inte 

heller har utnyttjat utrymmet för egna kommenterar i anslutning till enkät-

frågorna, till att lämna sådan information som kan omfattas av lagen. I såväl 

information till organisationerna inför utskick av enkäten, som i enkätutskicket, 

framgår att enkätsvaren anonymiseras och att resultaten redovisas så att det inte 

framkommer hur en viss organisation har svarat, se bilaga 2.  

I den fördjupade studien av fyra patientorganisationer består det empiriska 

materialet av organisationernas hemsidor och strategiska dokument som finns på 

dessa organisationers hemsidor. Vidare består det empiriska materialet av 

intervjuer med företrädare för dessa organisationer. Intervjuerna har följt 

etablerade forskningsetiska principer, vilket bl.a. inneburit att intervjupersonerna 

har informerats om syftet med intervjun, och att samtycke har inhämtats från 

samtliga intervjupersoner, se bilaga 3. Intervjupersonerna har, som framgår av 

avsnitt 3.3.4, informerats om att deras position i organisationerna kommer att 

framgå av intervjumaterialet, vilket innebär ett avsteg från konfidentialitetskravet. 

Det motiveras, som tidigare nämnts, av att det är varit viktigt att veta vem som 

uttalat sig för organisationen. En förutsättning för detta har varit intervju-

personernas samtycke. Detta har inhämtats muntligen innan intervjun påbörjats, 

och skriftligt, i form av ett intervjuprotokoll, efter att intervjun har genomförts. 

Samtliga intervjuer har transkriberats och intervjupersonerna har muntligen och 

skriftligen, genom intervjuprotokollet, erbjudits att läsa dessa transkriptioner, 

vilket skett i några fall. För en närmare redogörelse för genomförandet av 

intervjuerna, också utifrån ett forskningsetiskt perspektiv, se bilaga 3.  

En forskningsetisk fråga som uppkommit i samband med intervjuerna, och som 

inte kunde förutses, är att intervjupersoner, oaktat att intervjuerna avsett 

organisationernas perspektiv, har talat utifrån sina personliga erfarenheter av att 

vara föräldrar till barn som har eller har haft en sjukdom eller, i något fall, utifrån 

egna erfarenheter av att ha sjukdomen. Att organisationsföreträdare talar utifrån 

föräldraerfarenheter har utgjort ett fynd i studien. I flertalet fall har dessa 
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personliga erfarenheter formulerats i generella termer. I enskilda fall har det dock 

förekommit att intervjupersoner uttryckt sig mer specifikt om sina barn eller om 

sig själva. Sådana personliga erfarenheter har inte behandlats och de presenteras 

inte heller i avhandlingen. 

3.5. Diskursanalys som analysmetod 

I det här avsnittet behandlas det diskursanalytiska angreppssätt som är en ingång 

i analysen av det empiriska materialet. Diskursanalys är mångvetenskaplig och kan 

delas in i flera olika inriktningar, som får betydelse för bl.a. metoder och vilket 

slags empiriska studier som genomförs (Börjesson & Palmblad, 2007; Winther 

Jørgensen & Philips, 2000). Bergström & Boréus (2005, s. 308) skiljer mellan två 

huvudinriktningar inom diskursanalys; en kontinental/fransk (vars främsta 

företrädare är Michel Foucault) och en anglosaxisk (som företräds av Ernesto 

Laclau & Chantal Mouffe). Till dessa två huvudinriktningar kan läggas den kritiska 

diskursanalysen (företrädd av Norman Fairclough). Winther Jørgensen & Philips 

(2000) talar i sin tur om tre diskursanalytiska angreppssätt; diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Börjesson & Palmblad (2007, s. 13ff.) skiljer 

mellan stora och små diskurser. Stora diskurser förknippas med kritisk diskursanalys 

och Foucaultinspirerad diskursanalys. Diskurser är då inte enbart kopplade till 

exempelvis en specifik samhällsinstitution, utan är institutionellt gräns-

överskridande. Stora diskurser fokuserar på kategoriseringar eller subjekts-

positioneringar. Små diskurser förknippas med bl.a. samtalsanalys och diskursiv 

psykologi där den vardagliga interaktionen står i fokus. För den här avhandlingen 

är det framför allt viktigt att framhålla att diskursanalys kan ske på olika 

analysnivåer och ha skilda teoretiska utgångspunkter.24  

Även om det finns olika inriktningar i diskursanalys finns vissa gemensamma 

nämnare. Dit hör diskursanalysens socialkonstruktionistiska grund och 

betoningen på hur olika fenomen är socialt konstruerade. I diskursanalys är fokus 

på representationerna, det är dessa som utgör studieobjekt och den grundläggande 

frågan handlar om ”vad som kvalificerar sig som verkligt och sant, i en viss tid 

och på en viss plats” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 11). Det innebär också ett 

intresse för vad som antas, vad som är tillåtet och möjligt, och vad som inte är det 

                                                           
24 För en mer utförlig diskussion av olika diskursanalytiska inriktningar hänvisas till Bergström och 
Boréus (2005), Börjesson och Palmblad (2007) samt Winther Jørgensen och Philips (2000). 
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(Boréus, 2015b, s. 164ff.). Diskursanalysen är ofta fokuserad på frågor kring makt 

i termer av gränssättning eller kamp om meningsskapande (Bergström & Boréus, 

2005, s. 328). Frågor om barns rättigheter och gränserna för dessa rättigheter när 

barn är patienter, kan med en diskursanalytisk ansats diskuteras bl.a. i förhållande 

till maktrelationer mellan vuxna och barn. I diskursanalys är också kategorier 

centrala. Kategorier kan också beskrivas i termer av subjektpositioner som sätter 

gränser för handlingsutrymmet för olika kategorier av människor som associeras 

med dessa positioner (Boréus, 2015b, s. 165). Barn som patienter kan ses som 

uttryck för en socialt konstruerad kategori. Det får betydelse för vilket 

handlingsutrymme som blir tillgängligt för barn, exempelvis i kontakter med 

hälso- och sjukvården.  

Ytterligare ett drag som går igen i olika diskursanalytiska inriktningar, särskilt de 

som är inspirerade av Foucault, är betoningen av att diskurser får materiella 

effekter också bortom tillgängliga subjektpositioner (se bl.a. Boréus, 2015a). Detta 

är en central del i min förståelse av diskurser (se avsnitt 3.5.1). Det innebär att 

diskurser är meningsskapande, vilket kommer till uttryck både i språk och andra 

praktiker. Diskurs handlar då om mönster som är meningsbärande, och där 

språket är ett sätt att fånga denna mening (bl.a. Winther Jørgensen & Philips, 

2000). Hur en organisation exempelvis väljer att definiera medlemskap och dess 

gränser och vilka aktiviteter som arrangeras för medlemmar kan enligt denna 

förståelse tolkas som uttryck för diskurs. Detsamma gäller hur politiken, genom 

lagstiftning, väljer att konstruera rättigheter och skyldigheter. Det innebär också 

att min användning av olika typer av empiriskt material blir ett sätt att urskilja 

diskurser, och där både kvalitativt och kvantitativt material används.  

I nästa avsnitt behandlas det diskursanalytiska angreppssätt som har varit en 

ingång för de analyser som har gjorts i de två studierna och som har beskrivits 

som närmast en egen diskursanalytisk inriktning (Boréus, 2015a). 

3.5.1. Användningen av WPR  

I boken Women, Policy and Politics. The Construction of Policy Problems (2008), vars 

första upplaga kom 1999, presenterar statsvetaren Carol Lee Bacchi det 

diskursanalytiska angreppssätt som hon benämner What’s the problem represented to 

be? (WPR). Det är ett analysverktyg med feministisk grund och en tydlig 
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socialkonstruktionistisk ansats. I fokus för analysen står problemframställningar eller 

problemrepresentationer.  

Det är ett analysverktyg som främst är utarbetat för policyanalys. Enligt Bacchi 

innehåller varje politiskt förslag såväl en explicit som en implicit diagnos av 

’problemet’, vilket Bacchi kallar för problemrepresentationen. Istället för att i 

analyser av politiska förslag utgå från att ett visst problem existerar och analysera 

hur detta problem blir löst, är fokus i detta diskursanalytiska angreppssätt istället 

hur problemet, eller frågan, framställs eller konstrueras genom förslaget (Bacchi, 

2008, s.19ff., även Boréus, 2015a). Att fokusera på problemrepresentationer kan 

ses som en startpunkt för att fråga vad som inte blir problematiserat och att 

uppmärksamma tystnader och glapp i politiska agendor. Det är därmed ett 

analysverktyg som gör det möjligt att reflektera kring vilka frågor som inte 

adresseras eller diskuteras på grund av en viss problemframställning eller 

problemrepresentation och vilka konsekvenser eller effekter som specifika problem-

representationer får (Bacchi, 2008, s. 12, s. 60ff.,s. 199ff.). Analysen omfattar vilka 

antaganden som dessa problemrepresentationer innehåller, liksom den kontext 

som dessa problemrepresentationer befinner sig i, vad Bacchi benämner som 

”location-specific, institution-specific and history-specific factors ” (Bacchi, 2008, s. 7). 

Genom en sådan analys kan diskurser rekonstrueras, vilka formar och sätter 

gränser för talet om ett visst problem eller fråga. Diskurser blir genom detta 

diskursanalytiska angreppssätt inte enbart sätt att tala om ett problem, utan 

praktiker med materiella konsekvenser (Bacchi, 2008, s. 43ff.). I rekonstruktionen 

av diskurser blir också analyser av akademiska texter, vad Bacchi benämner som 

teoretiska analyser, viktiga, då sådana texter, t.ex. i form av rättsvetenskapliga 

studier, kan påverka hur en viss fråga ramas in i ett större sammanhang, och 

därmed hjälpa till att rekonstruera diskurser (Bacchi, 2008, s. 11).   

I användningen av WPR har jag behövt göra en egen tolkning av analysmetoden, 

vilket dels motiveras av undersökningsfälten och det empiriska materialet, dels 

det statsvetaren Kristina Boréus (2015a, s. 182) antyder i sin presentation av 

Bacchis diskursanalytiska angreppssätt, nämligen att Bacchi är en god 

inspirationskälla men inte särskilt konkret i hur analysen ska gå till. Som Kvale 

och Brinkman konstaterar finns det många olika sätt att tillämpa diskursanalys, 

där vissa är mer formella och tekniska, medan andra har ett mindre bestämt 

angreppssätt (Kvale & Brinkman, 2014, s. 275). Till det senare hör WPR.  
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Grunden för detta diskursanalytiska angreppssätt är att hur vi tänker kring något 

kommer att påverka vad vi anser bör göras åt det (Bacchi, 2008, s. 1). Hur vi talar 

om barn och barns rättigheter, påverkar därmed vad som är möjligt eller 

föreställningsbart, och får konsekvenser för våra handlingar gentemot barn, eller 

annorlunda uttryckt; de ger uttryck för diskursiva konstruktioner som får 

materiella konsekvenser för barn (jfr Archard, 2015; Jacobsson, 1997).  

WPR använder jag som ett analysverktyg för att kunna diskutera vad som inte blir 

problematiserat, uttalat eller adresserat, och vad som blir utelämnat genom en viss 

diskursiv konstruktion av barns rättigheter som patienter. Delstudie 1 passar väl 

in i WPR, eftersom grunden för analysen är politiska lagförslag, och förståelsen 

av politik som diskursivt konstruerad (Bacchi, 2008). Sociologen Kerstin 

Jacobsson beskriver detta perspektiv (Jacobsson, 1997, s. 14): 

Hur en fråga definieras är avgörande för hur den ska hanteras: i vilket 

forum den ska behandlas, vilka aktörer som har tillträde dit, vilka 

argument som är gångbara, i viss mån även för vad som blir tänk- och 

sägbart i frågan. I det perspektivet blir det viktigt att analysera hur en fråga 

definieras eller diskursivt konstrueras. 

En startpunkt för analysen är närläsning av propositionstexterna. Utifrån en sådan 

närläsning, som i diskursanalys är ett centralt element (Bergström & Boréus, 2005, 

s. 358), analyseras propositionstexterna utifrån hur barns rättigheter konstrueras, 

vad som adresseras och problematiseras och vad som inte gör det, vad som uttalas 

och vad som inte uttalas liksom vad som utelämnas. Genom en sådan analys 

hamnar problemframställningen eller problemrepresentationen i fokus och vilken 

betydelse denna får för barns position som patienter. Rättsvetenskapliga studier 

används också för att urskilja diskurser i patientlagen. 

I förhållande till andra analysmetoder finns vissa beröringspunkter med 

rättsvetenskapliga analyser där analys av ordval och formuleringar är av central 

betydelse, liksom att peka på oklarheter och inkonsekvenser. Det finns också vissa 

beröringspunkter med rättsintern kritik, i termer av reproducering av texter, av 

formuleringar och av argument, och som innebär att vissa frågor eller problem 

lämnas utanför och lämnas oproblematiserade (bl.a. Schiratzki, 2008, s. 18ff.).  
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Delstudie 2 består av flera olika typer av empiriskt material som egentligen ligger 

utanför det tänkta användningsområdet för WPR. Det är dock ett så pass öppet 

analysverktyg att det enligt min mening kan användas för analys även av andra 

typer av texter. Det gäller framförallt analysen av remissvar och analysen av 

intervjuerna med organisationsföreträdare. För övriga delar av organisations-

studien, särskilt kartläggningen och enkäten, har analysen i huvudsak varit 

kvantitativ med redovisning av deskriptiv statistik, och WPR har därför inte 

använts. Däremot har sådant material varit viktigt för att kunna urskilja diskurser, 

vilket skett med hjälp av WPR. Det innebär att olika typer av empiriskt material 

används för att peka på diskurser som framträder i studien av patient-

organisationer.  

Analysen av patientorganisationernas remissvar har i stort sett följt den analys 

som gjorts av propositionstexterna i delstudie 1 och som beskrivits ovan. 

Skillnaden är främst att remissvaren har varit kortare texter. I analysen av 

intervjuerna har WPR använts i så motto att jag utifrån det transkriberade 

intervjumaterialet utgått ifrån vad informanterna pratar om och vad de inte pratar 

om, vad som adresseras och problematiseras, och på vilket sätt. Samtidigt 

påverkar en sådana analys av att det är jag som formulerat frågorna, vilket 

naturligtvis kan påverka vad informanterna uttalar, adresserar och proble-

matiserar. Det är på ett sätt ett ofrånkomligt problem som hänger samman med 

intervjuer som datainsamlingsmetod, och där jag kompletterat med följdfrågor 

som både gett informanten möjligheten att utveckla sina resonemang, och mig 

möjlighet att öka tillförlitligheten i mina tolkningar (se bl.a. Kvale & Brinkman, 

2014).  

I organisationsstudien är det också viktigt att påminna om att intervjuerna inte är 

en startpunkt för studien, utan ett komplement till annat material. Intervjuerna 

har gett möjligheter till fördjupning i frågor som väckts i delstudie 1 och andra 

delar av delstudie 2, däribland remissvaren. I analysen av intervjuerna har jag 

också gjort mer empirinära läsningar som har inslag av tematisk analys. Den 

tematiska analysen har hjälpt mig att få syn på vad informanterna pratar och inte 

pratar om (dvs. med utgångspunkt i WPR) utifrån olika teman. Tematisk analys 

kan ges många olika innebörder, användas på skilda sätt och är därför ett flexibelt 

analysredskap (Braun & Clarke, 2006). I dess mest grundläggande definition är 

tematisk analys en metod för att identifiera, analysera och redogöra för mönster, 
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eller teman, i det empiriska materialet (Braun & Clarke, 2006, s. 6). Om diskurser 

ses som övergripande mönster, kan teman ses som avgränsade mönster som på 

olika sätt hänger ihop i en diskurs. Utgångspunkten är att temat fångar något som 

är centralt för de frågor jag ställer i avhandlingen, och mer specifikt i studien. I 

min analys handlar det om teman som fångar in centrala element i hur barns 

rättigheter som patienter konstrueras och barns förutsättningar för röst. Det har 

rört sig både om en tematisk analys där teman baseras på intervjumaterialet och 

en mer teoretiskt driven tematisk analys som vilat på tidigare analyser i delstudie 

1 och teoretiska analyser i denna delstudie (Braun & Clarke, 2006).  

För bägge delstudierna har WPR varit ett verktyg för att urskilja diskurser utifrån 

de materiella effekterna. Diskurser ska därmed förstås som mer än språkliga 

uttryck, de är också praktiker, som får materiella effekter, eller konsekvenser, för 

barn (Bacchi, 2008). Det jag undersöker i de två delstudierna, hur barns rättigheter 

konstrueras genom bestämmelserna i patientlagen och vilken position barn som 

patienter ges genom lagen, samt hur patientorganisationer agerar röstbärare i 

förhållande till dessa rättigheter och vilken position barn ges i organisationerna, 

ses som uttryck för diskurser.  

3.5.2. Närmare om analysprocessen  

Med tanke på att olika typer av empiriskt material används i delstudierna behöver 

analysprocessen beskrivas närmare. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i hur 

barns rättigheter konstrueras genom patientlagen. Analysen av de barnspecifika 

bestämmelserna i patientlagen, där det empiriska materialet är propositionstext, 

har gjorts med hjälp av rättsvetenskaplig litteratur. Denna analys synliggör 

förutsättningar för barns röst, och därmed, vilken position barn ges genom lagen.  

Analysen av patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter bildar 

grund för de analyser som görs av organisationernas röstbärande roll i 

organisationsstudien. För att utforska i vilken grad och på vilket sätt som 

organisationerna agerar röstbärare för barns rättigheter som patienter används 

olika delar av det empiriska materialet. Centralt är remissvaren, men också 

intervjuer med organisationsföreträdare används för att få en bild av 

patientorganisationerna som röstbärare. Organisationernas röstbärande roll 

hänger nära samman med frågan om vilken position barn ges i organisationerna. 

I denna del har organisationsstudien haft en explorativ ansats, med ambitionen 
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att låta studien ta plats på egna villkor. Kartläggningen, tillsammans med den 

fördjupade studien, har använts för att utforska dessa organisationer i förhållande 

till barn som målgrupp. Analysen i delstudie 2 kan utifrån detta beskrivas som en 

stegvis process som haft explorativa inslag, men det har också varit en process 

där analyser i tidigare steg har prövats och omprövats genom analyser i senare 

steg. Ambitionen har varit att genom olika typer av empiriskt material täcka in 

och utforska olika perspektiv på organisationernas röstbärande roll och vilken 

position barn ges i organisationerna. Det innebär samtidigt att det empiriska 

materialet, särskilt de delar som har en explorativ ansats och där jag prövat mig 

fram, också innehåller mer än det jag kunnat redogöra för och att studien väcker, 

och ringar in, vissa frågor som bör utforskas närmare i andra studier.  

Utifrån de analyser som har gjorts i delstudierna kan jag urskilja diskurser som 

formar förutsättningar för barns röst, i patientlagen och patientorganisationer. Att 

urskilja diskurser kan beskrivas som att rekonstruera övergripande mönster eller 

ramar som är meningsbärande (se bl.a. Jacobsson, 1997, s. 16). I såväl delstudie 1 

som i delstudie 2 har diskurserna inte varit på förhand givna, utan byggt på 

analyser och slutsatser av det empiriska materialet i de bägge studierna. Utifrån 

WPR har också akademiska texter, i form av bl.a. rättsvetenskapliga studier, varit 

viktiga i denna del.  

Sammanfattningsvis kan analysprocessen bäst beskrivas som en kumulativ process 

där de analyser som har gjorts i delstudie 2 inte har startat från noll, utan tar sin 

utgångspunkt i de analyser som har gjorts i delstudie 1. Det innebär att jag har 

haft tydliga analytiska ingångar när jag analyserat det empiriska materialet i 

delstudie 2, vilket medfört att jag fokuserat på vissa aspekter av organisationernas 

röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som patienter och barns 

position i organisationerna. Samtidigt har det också skett en växelverkan mellan 

de två studierna i analysfasen, där analyserna i delstudie 2 inneburit bl.a. en bättre 

förståelse av de konstruktioner av barns rättigheter som görs genom patientlagen.  

3.6. Är allt bara (mina) konstruktioner? 

Avhandlingen har en socialkonstruktionistisk ansats som både påverkar mina 

teoretiska utgångspunkter och mina metodologiska överväganden. Med en sådan 

ansats brukar också följa kritik om vad forskaren egentligen kan säga och om det 

överhuvudtaget går att tala om validitet och reliabilitet. Om nu allt är konstruerat, 
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vad är det som säger att mina analyser är korrekta, troliga och trovärdiga? Denna 

kritik handlar om att socialkonstruktionismen riskerar att vara relativistisk och där 

varje människa konstruerar sin egen verklighet. Vad socialkonstruktionistiskt 

inriktade forskare betonar är dock de kollektiva konstruktionerna av verkligheten 

genom att bl.a. undersöka olika diskurser. I kritiken mot socialkonstruktionismen 

finns också föreställningen om att forskaren förnekar att det finns en verklighet, 

att den enda verklighet som existerar är den som finns i våra huvuden. Men vad 

den socialkonstruktionistiska ansatsen innebär är en syn på verkligheten som 

beroende av vår förståelse av den (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 23).  

Det öppnar i sin tur upp för vad Winther Jørgensen och Philips (2000) benämner 

som reflexivitetsproblematiken. Det är ett problem som finns närvarande i alla 

typer av socialkonstruktionistiska angreppssätt, och som har att göra med hur 

man ska ”förhålla sig till den ´sanning´ man som forskarsubjekt producerar” och 

hur man kan ”argumentera för att ens egen representation av världen är bättre än 

alla möjliga andra representationer” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 29). 

Filosofiskt kanske problemet inte går att lösa, menar författarna, eftersom 

forskaren utgår från ett visst perspektiv eller en viss position och denna också i 

olika grad styr vad man som forskare ser, vilket i sin tur påverkar resultaten. Till 

det kommer att det alltid finns andra perspektiv, andra konstruktioner, som skulle 

kunna föras fram. Det måste dock skiljas från sättet man genomför och 

presenterar sin forskning på och som gör validering möjlig, genom användningen 

av bestämda teorier och metoder, men också genom reflexivitet och transparens 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 29 och s. 111). Reflexivitet ses därmed som 

helt centralt i socialkonstruktionistiskt grundad forskning och innebär bl.a. att jag 

som forskare måste reflektera över vad min position får för betydelse för de 

undersökningar jag genomför (Justesen & Mik-Meyer, 2000, s. 41). Det innebär 

att det är omöjligt att nå en tolkningsfri verklighet (jfr Bacchi, 2008). Till detta hör 

också att de subjektiva erfarenheterna är en del av kunskapssökandet och att jag 

inte kan frikoppla mig från detta (Svensson, 1997, s. 20). För min del innebär det 

att jag ser kunskapen som social och kontextuell och därmed ”avvisas 

objektiviteten, i meningen positionslöshet, som möjlighet” (Svensson, 1997, s. 

20). I det ingår min egen förförståelse. I det sammanhanget är det viktigt att 

tydliggöra min bakgrund som opolitisk tjänsteman på Socialdepartementet där jag 

arbetat med barnkonventionsrelaterade frågor. Det ger mig en förförståelse för 
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hur politiska förslag och lagstiftning arbetas fram och hur barns mänskliga 

rättigheter förhandlas och ges utrymme i policyarbete. Jag har inte varit involverad 

i arbetet med de propositioner och lagar som är föremål för analys. Till min 

förförståelse hör också att jag har egna erfarenheter av allvarlig sjukdom, dit 

räknas att jag sedan barndomen haft diabetes typ 1.  

Reflexivitetskriteriet hänger tydligt ihop med transparenskriteritet, som bl.a. 

innefattar att tydligt redogöra för metodval och analysstrategier, dvs. att synliggöra 

hur undersökningar har gått till och motivera de tolkningar som görs, vilket i 

diskursanalys kan göras genom att koppla tolkningar till specifika diskurser 

(Bergström & Boréus, 2005, s. 353; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 41). Det i sin 

tur har att göra med själva kontexutaliseringen som inom diskursanalys är helt 

central (jfr Bacchi, 2008). Genom att i redovisningen av intervjuer med 

organisationsföreträdare använda mig av citat ökar även transparensen kring de 

tolkningar och analyser som jag har gjort av intervjumaterialet.  

Vad gäller generaliserbarhet, går det inte att utifrån det empiriska material som 

har använts, dra några generaliserande slutsatser i statistisk mening. Däremot kan 

den tydliga kopplingen mellan teori och empiri möjliggöra analytisk generali-

sering. Med det avses att de sätt på vilka konstruktioner av barns rättigheter 

förstås i avhandlingen kan vara relevanta för andra analyser av barns rättigheter. 

En ambition med avhandlingen och valet av ämne har också varit att öppna för 

en diskussion som rör mer principiella frågor kring barns position i samhället 

utifrån hur barns rättigheter diskursivt konstrueras.  

Med en socialkonstruktionistisk ansats och användning av diskursanalys följer 

alltså en relativistisk kritik som till och med kan utmana giltigheten i en tolkning 

(Bacchi, 2008, s. 38). Här tar jag hjälp av Bacchi, som citerar Nancy Fraser, att 

tolkningar inte bara är representationer, de är också handlingar eller interventioner 

(Bacchi, 2008, s. 38; Fraser, 1998, s. 166). Därmed får de tolkningar som jag gör 

betydelse, och även om det är mina tolkningar görs de inom vissa teoretiska och 

metodologiska ramar (jfr Winther Jørgensen & Philips, 2000). Det innebär en 

betoning av problemrepresentationers såväl diskursiva som praktiska eller materiella 

effekter för barn. Hur dessa kan få betydelse diskuteras närmare i avhandlingens 

avslutande kapitel.
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4. Barns rättsliga ställning som patienter 

4.1. Inledning 

I det här kapitlet redogörs för de rättsliga ramarna för patienter, särskilt barns 

rättsliga ställning som patienter, med fokus på barns röst. Det är en 

kontextualisering som behövs för att kunna förstå hur barns rättigheter som 

patienter konstrueras genom patientlagen. Kapitlet, som är deskriptivt, utgör, 

tillsammans med kapitel 5 som behandlar patientlagens konstruktioner av barns 

rättigheter och vilken position barn ges i lagen, den andra delen av avhandlingen.  

Kapitlet inleds med att i avsnitt 4.2 ge en översiktlig bild av rättighetsbegreppet i 

ett svenskt perspektiv. I avsnitt 4.3 skisseras hur den rättsliga regleringen av 

patientens ställning i den svenska hälso- och sjukvården har vuxit fram. I detta 

avsnitt behandlas också hur barns rättsliga ställning som patienter har diskuterats 

i tidigare lagstiftningsarbete, i form av statliga utredningar, och lett fram till 

patientlagens barnspecifika bestämmelser. Det är den allmänna eller generella 

hälso- och sjukvårdslagstiftningen som behandlas. I förhållande till barnets 

position som patient, är, som tidigare konstaterats, begreppen autonomi och 

integritet centrala. I avsnittet 4.4 diskuteras dessa begrepp som medicinetiska och 

medicinrättsliga principer och hur de förhåller sig till barns rättsliga ställning som 

patienter, med fokus på barns röst. Kapitlet sammanfattas i avsnitt 4.5. 

Redogörelsen utgår från svenska förhållanden och jämförelser med andra länders 

lagstiftning lämnas, med undantag för en kortfattad beskrivning av de nordiska 

ländernas patientlagstiftning i förhållande till barns samtycke, utanför 

beskrivningen. Redogörelsen baseras på sekundärlitteratur, innefattande 

rättsvetenskapliga studier. Även medicinetisk litteratur ingår, eftersom den 

medicinska etiken är en viktig grund för den rättsliga regleringen inom hälso- och 

sjukvården. Dessutom refereras uttalanden från FN:s barnrättskommitté, som 

övervakar barnkonventionens genomförande. 
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4.2. Några ord om rättigheter i svensk rätt 

I det här avsnittet redogörs för några olika sätt att beskriva rättigheter i svensk 

rätt. Utgångspunkten är att med barns rättigheter avses såväl de rättigheter som 

framkommer av svensk lagstiftning och andra nationella rättskällor såsom 

rättspraxis, som de mänskliga rättigheter som barn tillerkänns genom inter-

nationella konventioner, särskilt barnkonventionen. Denna breda ansats gör det 

möjligt att diskutera rättigheters innebörd och innehåll, liksom hur olika typer av 

rättigheter förhåller sig till varandra.  

Ett sätt att tala om rättigheter är att diskutera rättskällor, som kan beskrivas som 

”det system av regler som utgör gällande rätt, och dess tillämpning” (Schiratzki, 

2019, s. 21). En skiljelinje kan dras mellan bindande och icke-bindande rättskällor. 

De centrala svenska rättskällorna är lag, lagförarbeten, prejudicerande domar samt 

rättsvetenskaplig doktrin. Av dessa är endast författningar (lagar och 

förordningar) bindande för domstolar samt viss Europarätt, medan de andra kan 

vara vägledande (Schiratzki, 2019, s. 21–22). Till de rättskällor som utgör 

internationella normer hör Förenta Nationernas konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) och övriga internationella konventioner om 

mänskliga rättigheter, däribland Europarådets konvention angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

EU-rätten har en särställning bland rättskällor som utgör internationella normer. 

Genom EU-fördraget stadgas att ett av EU:s mål är att främja skydd av barnets 

rättigheter (artikel 3). I Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna finns också en särskild artikel som rör barns rättigheter (EU:s stadga 

artikel 24).25 Artikeln har en tydlig grund i barnkonventionens rättigheter. EU:s 

stadga är rättsligt bindande i förhållande till medlemsländernas tillämpning av 

unionsrätten och i förhållande till EU:s institutioner och organ (Schiratzki, 2019, 

s. 21ff.; SOU 2016:19). 

                                                           
25 Artikel 24 Barnets rättigheter: 1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för 
deras välfärd. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen 
i förhållande till deras ålder och mognad. 2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av 
offentliga myndigheter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet. 3. Varje 
barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda 
föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 
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Det går också att skilja mellan bl.a. lagstadgade rättigheter, juridiska kvasi-

rättigheter och konventionsskyddade rättigheter (se bl. a. Rynning, 1994). 

Lagstadgade rättigheter är vanligen utkrävbara och kopplade till 

sanktionsmöjligheter, med andra ord är det rättigheter som får rättsligt 

erkännande och som därmed kan benämnas som juridiska rättigheter (Rynning, 

1994, s. 72). Juridiska kvasi-rättigheter finns i nationell lag, men är inte rättsligt 

bindande, utan kan beskrivas som målsättningsstadganden av snarast pedagogisk 

natur (Rynning, 1994, s. 72, även Schiratzki, 1997; 2019). Hit hör bl.a. 

bestämmelsen i regeringsformen, RF 1:2 som bl.a. anger att det allmänna ska 

verka för att barns rätt tas tillvara. Även föräldrabalken, som stadgar att barn har 

rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB 6:1), kan sannolikt räknas hit. 

Konventionsskyddade rättigheter är bl.a. sådana rättigheter som uttrycks i 

barnkonventionen, liksom Europakonventionen. I fråga om sådana 

konventionsskyddade rättigheter som inte utgör svensk lag ska domstolar göra en 

fördragskonform tolkning, vilket innebär att tolka lagstiftning så att den inte 

strider mot de rättigheter som uttrycks i en konvention som Sverige folkrättsligt 

förbundit sig att följa genom att ratificera konventionen (se bl.a. SOU 2016:19). 

Barnkonventionen, som Sverige ratificerade 1990, har haft denna ställning (prop. 

1989/90:107), men är sedan 1 januari 2020 inkorporerad i svensk lag (prop. 

2017/18:186; SFS 2018:1197), dock inte med samma status som 

Europakonventionen. Staternas genomförande av barnkonventionen övervakas 

av FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, som också ska 

vara ett stöd i tolkningen av artiklarna. De instrument som kommittén har till sitt 

förfogande, bl.a. Allmänna kommentarer (General Comments), och landspecifika 

rekommendationer (Concluding Observations), är inte juridiskt bindande. Snarare 

innebär de ett internationellt tryck på stater att förverkliga rättigheterna, inom 

ramen för en nationell kontext. 26 Vid sidan av barnrättskommittén granskas också 

staternas konventionsåtaganden genom FN:s råd för mänskliga rättigheter (se 

bl.a. SOU 2016:19). 

                                                           
26 Barnrättskommittén har hittills upprättat ett tjugotal allmänna kommentarer som bl.a. finns 
tillgängliga på Barnombudsmannens hemsida (www.barnombudsmannen.se). Kommentarerna har 
ingen folkrättslig status som rättskälla och är som framgått inte heller juridiskt bindande (prop. 
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användas som icke-bindande rättskällor i svensk domstol.  

 

 101 
 

Det går också att skilja mellan bl.a. lagstadgade rättigheter, juridiska kvasi-

rättigheter och konventionsskyddade rättigheter (se bl. a. Rynning, 1994). 

Lagstadgade rättigheter är vanligen utkrävbara och kopplade till 

sanktionsmöjligheter, med andra ord är det rättigheter som får rättsligt 

erkännande och som därmed kan benämnas som juridiska rättigheter (Rynning, 

1994, s. 72). Juridiska kvasi-rättigheter finns i nationell lag, men är inte rättsligt 

bindande, utan kan beskrivas som målsättningsstadganden av snarast pedagogisk 

natur (Rynning, 1994, s. 72, även Schiratzki, 1997; 2019). Hit hör bl.a. 

bestämmelsen i regeringsformen, RF 1:2 som bl.a. anger att det allmänna ska 

verka för att barns rätt tas tillvara. Även föräldrabalken, som stadgar att barn har 

rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB 6:1), kan sannolikt räknas hit. 

Konventionsskyddade rättigheter är bl.a. sådana rättigheter som uttrycks i 

barnkonventionen, liksom Europakonventionen. I fråga om sådana 

konventionsskyddade rättigheter som inte utgör svensk lag ska domstolar göra en 

fördragskonform tolkning, vilket innebär att tolka lagstiftning så att den inte 

strider mot de rättigheter som uttrycks i en konvention som Sverige folkrättsligt 

förbundit sig att följa genom att ratificera konventionen (se bl.a. SOU 2016:19). 

Barnkonventionen, som Sverige ratificerade 1990, har haft denna ställning (prop. 

1989/90:107), men är sedan 1 januari 2020 inkorporerad i svensk lag (prop. 

2017/18:186; SFS 2018:1197), dock inte med samma status som 

Europakonventionen. Staternas genomförande av barnkonventionen övervakas 

av FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, som också ska 

vara ett stöd i tolkningen av artiklarna. De instrument som kommittén har till sitt 

förfogande, bl.a. Allmänna kommentarer (General Comments), och landspecifika 

rekommendationer (Concluding Observations), är inte juridiskt bindande. Snarare 

innebär de ett internationellt tryck på stater att förverkliga rättigheterna, inom 

ramen för en nationell kontext. 26 Vid sidan av barnrättskommittén granskas också 

staternas konventionsåtaganden genom FN:s råd för mänskliga rättigheter (se 

bl.a. SOU 2016:19). 

                                                           
26 Barnrättskommittén har hittills upprättat ett tjugotal allmänna kommentarer som bl.a. finns 
tillgängliga på Barnombudsmannens hemsida (www.barnombudsmannen.se). Kommentarerna har 
ingen folkrättslig status som rättskälla och är som framgått inte heller juridiskt bindande (prop. 
2017/18:186, s. 84). Enligt Schiratzki (2019, s. 26), utgör det dock inte något hinder för att de kan 
användas som icke-bindande rättskällor i svensk domstol.  



 

102  
 

Barnkonventionen omfattar alla barn upp till 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller barnet (artikel 1). Konventionen består av 41 

sakartiklar, varav fyra artiklar är så kallade grundprinciper; artikel 2 om barnets 

rätt till icke-diskriminering, artikel 3 om barnets bästa, artikel 6 om barnets rätt till 

liv, överlevnad och utveckling och artikel 12 om barnets rätt att uttrycka sina 

åsikter och bli hörd (se bl.a. prop. 2017/18: 186). En vanlig indelning av 

rättigheterna i barnkonventionen är rättigheter som syftar till att skydda barnet 

(protection), rättigheter som ska ge barnet stöd och service (provision) och rättigheter 

som ska säkerställa barnets delaktighet (participation) (bl.a. Olk & Wintersberger, 

2007, s. 87). Av barnkonventionens artiklar är det, som tidigare nämnts, särskilt 

artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter 

och bli hörd, som avspeglas i svensk rätt (se bl.a. SOU 2016:19), däribland 

patientlagen. Dessa två artiklar behandlas närmare i avsnitt 4.4. 

I förhållande till patientens rättsliga ställning i hälso- och sjukvården kan skiljas 

mellan positiva och negativa rättigheter (Rynning, 1994; Vahlne Westerhäll, 2018). 

Positiva rättigheter signalerar en skyldighet att tillhandahålla något, rättigheten är 

kopplad till en plikt för någon att se till att den kan genomföras. Till positiva 

rättigheter hör rätten till hälso- och sjukvård. Negativa rättigheter syftar på 

rättighetsbärarens friheter och samtidigt skyldighetsbärarens icke-inblandning 

(Vahlne Westerhäll, 2018, s. 21). Ett exempel på en sådan rättighet är tidigare 

nämnda RF 2:6 som bl.a. anger att var och en är gentemot det allmänna skyddad 

mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Barns utrymme för autonomi som patienter, 

eller vad som brukar beskrivas som med- och självbestämmanderätt, kan kopplas 

till indelningen mellan positiva och negativa rättigheter, vilket jag återkommer till 

i avsnitt 4.4.  

4.3. Medborgaren som patient 

I det här avsnittet ges en översiktlig bild av den rättsliga regleringen av patienten 

i den svenska hälso- och sjukvården, särskilt barns rättsliga ställning som patienter 

i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Fokus i redogörelsen är på barns röst som 

patient och hur denna rättsligt regleras. Lagstiftningen inom hälso- och sjuk-

vården har sin grund i den medicinska etiken. I en svensk kontext har 

lagstiftningen präglats av det offentligas skyldigheter, snarare än patientens 

rättigheter i termer av delaktighet i, och inflytande över den egna vården, och barn 
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som patienter har inom den  allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen 

synliggjorts först i och med tillkomsten av patientlagen.  

4.3.1. Patientens rättigheter som det offentligas skyldigheter 

Hälso- och sjukvårdslagstiftningens framväxt  

Hälso- och sjukvårdslagstiftningen växer fram i en välfärdsstatlig kontext där 

lagstiftningen uttrycker det offentligas skyldigheter att tillhandahålla god vård till 

sina medborgare (se bl.a. Hartlev, 2011; Svensson, 2007). Patientens inflytande 

över sin egen vård är under välfärdsstatens tidiga framväxt mycket begränsad (se 

bl.a. Rynning, 1994). Efter andra världskriget blir Nürnbergkoden en viktig 

milstolpe vad gäller patientens ställning, där autonomiprincipen eller principen 

om självbestämmande, slås fast. Koden är ett resultat av de inhumana handlingar 

som läkare har begått under Hitlers styre (Svensson, 2007, s. 31). Framväxten av 

mänskliga rättigheter efter andra världskriget kommer också att påverka hälso- 

och sjukvårdslagstiftningen de kommande decennierna (se bl.a. Svensson, 2007). 

Den svenska lagstiftningen är dock under välfärdsstatens uppbyggnad inriktad på 

frågor om styrning och organisering av hälso- och sjukvården. Hälso- och 

sjukvården är ett välfärdsprojekt, och ett centralt sådant (se bl.a. prop. 

1981/82:97). Detta uttrycks i såväl sjukhuslagen (1959:112) som i sjukvårdslagen 

(1962:242). Fokus i lagstiftningen är det offentligas skyldigheter gentemot sina 

medborgare, inte frågor rörande patienters delaktighet i och inflytande över sin 

egen vård (Svensson, 2007; Vahlne Westerhäll, 2015). Under de kommande 

decennierna börjar dock patientens ställning vad gäller rättssäkerhet och rätts-

skydd, liksom frågan om utkrävbara rättigheter, alltmer diskuteras. Debatten 

influeras bl.a. av de diskussioner som pågår bland övriga nordiska länder och i 

Europa. Det är en debatt som sammanfaller med en ökad betoning på mänskliga 

rättigheter, bl.a. framväxten av särskilda rättigheter rörande patienter inom ramen 

för bl.a. Europarådet och Världshälsoorganisationen (WHO), och framväxten av 

en patientrörelse (Brännström, 2009; Rynning, 1994; 2011a).  

Genom lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. blir patienten 

också synligare i lagstiftningen. I lagen stadgas bl.a. att patienten ska ges sakkunnig 

och omsorgsfull vård och så långt det är möjligt ska vården utformas och genom-

föras i samråd med patienten. Vidare ska patienten visas omtanke och respekt. 
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Patienten ska också få upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlings-

metoder som står till buds.  

I början av 1980-talet ersätts sjukvårdslagen (1962:242) av hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, 1982:763). Denna lag uttrycker, liksom tidigare hälso- och 

sjukvårdslagstiftning, landstingens och kommunernas skyldigheter i förhållande 

till medborgarna och är en målinriktad ramlag. Av hälso- och sjukvårdslagen 

framgår bl.a. att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Det är ett välfärdspolitiskt mål som har 

motsvarigheter i konventioner om mänskliga rättigheter (prop. 1981/82:97; 

Vahlne Westerhäll, 2015, s. 19).  

Genom införandet av hälso- och sjukvårdslagen tydliggörs också att vården ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt att hälso- 

och sjukvården ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Vidare ska vården och behandlingen så långt det är möjligt 

utformas och genomföras i samråd med patienten. I regeringens proposition görs 

också tydligt att det är patienten som bestämmer över om vård ska ges och att det 

är angeläget att patienten är medveten om detta (prop. 1981/82:97). Regeringen 

inför dock inga särskilda samtyckesbestämmelser i lagen. Patientens ställning och 

inflytande berörs därmed endast indirekt genom att hälso- och sjukvårdens 

skyldigheter gentemot patienten förtydligas (Rynning, 2011b).  

Under 1990-talet diskuteras patientlagsstiftning och frågor om patienters 

rättigheter i flera statliga utredningar, däribland Hälso- och sjukvårdsutredningen (SOU 

1997:154) och Ansvarskommittén (SOU 2007:10). Regeringen tillsätter också en 

särskild utredare för att lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande 

över sin vård kan stärkas (SOU 2008:127). Under tiden införs patientlagar i övriga 

nordiska länder, dock med begränsade individuellt utkrävbara rättigheter (se 

Rynning, 2011b). Finland blir 1993 det första landet i Norden med en 

patienträttighetslag, Island får en sådan lag 1997 och därefter följer Danmark, vars 

lag införs 1998. Några år senare, 2001, stiftar Norge en lag om patient- och 

brukarrättigheter (se vidare SOU 2013:2; SOU 2015:80; Vahlne Westerhäll, 2015).  

Under 1990-talet och framåt genomförs samtidigt flera reformer i Sverige som 

syftar till att på olika sätt öka patientens inflytande över sin egen vård och 

behandling, utan att för den skull ge patienter individuellt utkrävbara rättigheter. 
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Det rör bl.a. reformer som ska ge ökad valfrihet och tillgänglighet genom fri 

etablering och ökad konkurrens, däribland husläkarreformen och införandet av 

vårdvalssystem i primärvården samt vårdgaranti. Reformarbetet handlar också om 

att precisera patienters möjligheter till information om sitt hälsotillstånd och 

behandlingar samt skydda patienters integritet genom bl.a. möjligheter till 

ersättning för patientskador och patientklagomål (Rynning, 2011b). 

Även om patientens rättsliga ställning successivt stärks sker det framför allt 

genom att betona vårdpersonalens och huvudmannens ansvar och skyldigheter, 

inte patientens rättigheter eller möjligheter till inflytande över sin vård och 

behandling (Rynning, 20011b). Det är rätten till hälso- och sjukvård, inte 

individens rätt i hälso- och sjukvården, som är i fokus (Trägårdh & Svedberg, 

2012). De skäl som anförs är bl.a. att individuellt utkrävbara rättigheter riskerar 

leda till överklaganden som kräver särskild kompetens inom domstolsväsendet, 

att det kan bli resurskrävande och svårt att utforma sanktionsmöjligheter med en 

sådan ordning samt att individuellt utkrävbara rättigheter är svåra att förena med 

den kommunala självstyrelsen (se bl.a. prop. 1981/82:97, prop. 1997/98:189; 

Rynning 2011b; Trägårdh, 1999).  

Patientlagen  

En samlad patientlagstiftning, byggd på hälso- och sjukvårdens skyldigheter 

gentemot patienter, blir en möjlig väg för att stärka patientens ställning i sin egen 

vård och behandling (Rynning, 2011b). Den statliga utredningen, 

Patientmaktsutredningen, får 2011 i uppdrag att lämna förslag på en ny 

patientlagstiftning och hur patientens ställning inom, och inflytande över, hälso- 

och sjukvården kan stärkas (dir. 2011:25). Genom tilläggsdirektiv (dir. 2012:24; 

2012:113) utvidgas utredarens uppdrag till att också lämna förslag till en ny lag 

om hälso- och sjukvårdens organisation, som ska ersätta hälso- och 

sjukvårdslagen. Utredningsdirektiven ger dock tydliga gränser för vilket slags 

regleringar som får föreslås. Den ska inte ta ställning i frågan om en 

rättighetslagstiftning. Därmed begravs frågan om individuellt utkrävbara 

rättigheter för patienter tills vidare.  

Patientmaktsutredningen lämnar 2013 ett förslag till patientlag (SOU 2013:2) som 

ligger till grund för regeringens förslag till patientlag (prop. 2013/14:106). 

Regeringen uttrycker i propositionen ett behov av att ändra perspektiv; från 
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sjukvårdshuvudmännens, vårdgivarnas och personalens skyldigheter gentemot 

patienten, till de ”möjligheter till inflytande och delaktighet som patienten har” 

(prop. 2013/14:106, s. 40). Patientlagen är dock, i likhet med tidigare hälso- och 

sjukvårdslagstiftning, en skyldighetslagstiftning. Av propositionen framgår att 

lagen ska innehålla ”de mest grundläggande bestämmelserna av generell karaktär 

som har direkt betydelse för vårdens beskaffenhet eller som tydliggör möjligheter 

till inflytande för patienterna” (prop. 2013/14:106, s. 42). Syftet med reformen är 

att samla bestämmelser av betydelse för patientens ställning för att på sätt 

”förtydliga och stärka patientens ställning samtidigt som överskådligheten och 

tillgängligheten ökar för medborgarna” (prop. 2013/14:106, s. 40–41). Det 

innebär enligt regeringen att också synliggöra ”patienten som aktör och inte bara 

som ett objekt för vårdgivarens agerande” (prop. 2013/14:106, s. 41). Till det 

kommer att lagen antas förbättra resultaten i hälso- och sjukvården och 

effektivisera användningen av hälso- och sjukvårdens resurser på sikt. Mot 

bakgrund av detta ska därför patientlagen rikta sig till patienter, närstående och 

allmänhet samt till hälso- och sjukvården och dess personal (prop. 2013/14:106, 

s. 41).  

Patientlagen (2014:821) träder i kraft den 1 januari 2015 och riktar sig både till 

offentlig och privat hälso- och sjukvård (Vahlne Westerhäll, 2015). Syftet med 

lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet (PL 1:1). Målet med hälso- och 

sjukvården är enligt PL 1:6 en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Bestämmelsen anger vidare att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vidare ska den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde till vården.  

Patientlagen är indelad i 11 kapitel. I förhållande till avhandlingen kan särskilt 

nämnas kapitlet om information (3 kap.), samtycke (4 kap.) och delaktighet (5 

kap.). Vad gäller information till patienten framgår att patienten bl.a. ska få 

information om sitt hälsotillstånd och om det förväntade vård- och 

behandlingsförloppet (PL 3:1). Dessutom ska informationen anpassas till 

mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar (PL 3:6). Av samma bestämmelse framgår också att mottagarens 

önskan om att avstå information ska respekteras. Vidare anges i PL 3:7 bl.a. att 

den som ger information så långt som möjligt ska försäkra sig om att mottagaren 
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har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. I detta 

kapitel finns också bestämmelsen (PL 3:3) om att när patienten är ett barn ska 

även vårdnadshavaren få information enligt 1 och 2 §§. Samtyckeskapitlet inleds 

med en bestämmelse om att patientens självbestämmande och integritet ska 

respekteras (PL 4:1). Därefter följer en bestämmelse enligt vilken det bl.a. framgår 

att hälso- och sjukvård inte får ges utan samtycke om inte annat följer av 

patientlagen eller annan lag (PL 4:2). Vidare finns en bestämmelse som reglerar 

när vård kan ges utan patientens samtycke, för att avvärja fara som akut och 

allvarligt hotar patientens liv eller hälsa (PL 4:4). I detta kapitel finns också 

bestämmelsen om att när patienten är ett barn ska barnets inställning till den 

aktuella vården eller behandlingen klarläggas så långt som möjligt. Vidare ska 

barnets inställning tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes mognad 

(PL 4:3). I kapitlet om delaktighet anges bl.a. att hälso- och sjukvården så långt 

som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten (PL 5:1). 

Vidare framgår av detta kapitel att patientens närstående ska få möjlighet att 

medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt 

och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta (PL 5:3). 

I och med införandet av patientlagen sker också förändringar i andra delar av 

hälso- och sjukvårdsrätten. En ny hälso- och sjukvårdslag (HSL, 2017:30) träder i 

kraft den 1 april 2017, utifrån Patientmaktsutredningens förslag (SOU 2013:44). 

Syftet är att göra lagstiftningen överskådligare, tydligare och mer lättillgänglig. 

Den nya hälso- och sjukvårdslagen riktar sig, i likhet med tidigare lagstiftning, till 

vårdgivaren och är en målinriktad ramlag, vilket innebär att den anger 

övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för hälso- och sjukvårds-

verksamheten (prop. 2016/17:43).  

Vid sidan av patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen kan också två andra lagar 

som rör den allmänna hälso- och sjukvården nämnas; patientsäkerhetslagen och 

patientdatalagen. Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) syftar till att främja hög 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet (PSL 

1:1). Av PSL 6:1 framgår bl.a. att vården så långt som möjligt ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Vidare ska patienten visas omtanke och 

respekt. Patientdatalagen (PDL, 2008:355) reglerar vårdgivares behandling av 

personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser 

om skyldighet att föra patientjournal och bestämmelser som rör patientens rätt 
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till sin patientjournal. Av lagen framgår att om uppgifter finns tillgängliga, ska 

patientjournalen alltid innehålla bl.a. uppgift om att en patient har beslutat att 

avstå från viss vård eller behandling (PDL 3:6, pkt. 6).  

4.3.2. Barnet som patient i lagstiftningen 

Tidigare lagstiftningsarbete  

När hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft 1983 finns inga särskilda regleringar 

avseende barn som patienter och barn behandlas inte heller särskilt i regeringens 

proposition. Det förs inte heller några resonemang om vårdnadshavares ansvar 

eller bestämmanderätt i frågor som rör vård eller behandling av barn (prop. 

1981/82:97). Det dröjer ända tills 1990-talet innan barns ställning som patienter i 

hälso- och sjukvårdsrätten börjar uppmärksammas mer uttalat i bl.a. statliga 

utredningar som rör hälso- och sjukvården. Tillsynsutredningen tar upp barn som 

patienter i förhållande till tillsynsärenden och menar att patienter under 18 år inte 

själva kan hävda sin ställning i vården eller föra talan i ett ansvarsärende (SOU 

1991:63). Vad gäller hälso- och sjukvårdspersonalens handlande i situationer då 

patienten inte är kontaktbar eller kan uttrycka sin vilja på grund av de besvär 

patienten har, blir närstående enligt utredningen viktiga informatörer. Det gäller 

också, menar utredningen, ”när patienten är ett litet barn”. Enligt utredningen bör 

det dock ”observeras att ju högre mognadsgrad ett barn uppnått desto större 

hänsyn måste tas till dess upplysningar och uttryckta vilja även om vad barnet 

uttryckt strider mot vårdnadshavarens mening” (SOU 1991:63, s. 259). 

Utredningen lämnar inga förslag som rör barns ställning som patienter i hälso- 

och sjukvården. 

Den parlamentariskt sammansatta Kommittén för hälso- och sjukvårdens finansiering och 

organisation (HSU 2000) konstaterar i slutet av 1990-talet att det saknas särskilda 

regler för vård av barn (SOU 1997:154). I fråga om samtycke anför utredningen 

att barn kan vara beslutskompetenta i en viss vårdfråga, men att detta beror på 

barnets mognadsgrad och utveckling. Det är dock, menar utredningen, normalt 

att det är vårdnadshavare som bestämmer i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter, utifrån föräldrabalkens 6 kapitel. Vidare menar utredningen att 

när ”det rör sig om barn som uppnått en viss mognadsgrad, men ändå inte anses 

kompetenta att själva bestämma, kan det behövas samtycke både från barnet och 

vårdnadshavaren” (SOU 1997:154, s. 60). Det finns emellertid gränser för denna 
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bestämmanderätt från vårdnadshavares sida i de fall då barnets hälsa och eller 

utveckling riskerar att skadas om vårdnadshavare förvägrar barnet vård. I sådana 

fall kan det offentliga, i form av socialnämnden, vara tvungna att gripa in (SOU 

1997:154, s. 60).  

Kommittén mot barnmisshandel tar upp frågan om barns ställning som patienter några 

år senare och konstaterar också att barn som är patienter inte har någon särskild 

ställning inom hälso- och sjukvården (SOU 2001:72). Även denna utredning 

betonar föräldrars bestämmanderätt, men att denna juridiska rätt för 

vårdnadshavare, och den samtidiga avsaknaden av rättsregler som styr barnets 

inflytande i hälso- och sjukvården, kan få konsekvenser för barnets 

handlingsutrymme att göra sin röst hörd (SOU 2001:72, s. 263): 

Föräldrarnas bestämmanderätt i förening med det faktum att hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen saknar särskilda bestämmelser om barns ställning 

innebär emellertid att barnen själva, särskilt de som är lite yngre, riskerar 

att få ett otillräckligt eget utrymme att göra sig hörda och att få sina egna 

intressen beaktade. Risken är också att barnets och föräldrarnas behov och 

intressen blandas samman. 

Utredningen föreslår därför att en bestämmelse om barnets bästa ska införas i 

hälso- och sjukvårdslagen. Införandet av en sådan bestämmelse är i första hand 

pedagogisk, menar utredningen, och ”innebär inte att vårdnadshavarnas – i 

praktiken föräldrarnas – beslutanderätt sätts ur spel” (SOU 2001:72, s. 266). 

Bestämmelsen ska istället syfta till att ”öka medvetenheten och kunskaperna om 

barns och ungdomars behov och rättigheter” (SOU 2001:72, s. 264). Vidare 

föreslås en bestämmelse om att när åtgärder rör barn ska barnets inställning 

klarläggas så långt det är möjligt och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande 

av dess ålder och mognad. En sådan bestämmelse ska föras in i lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, 1998:531). Utredningen 

konstaterar att en bedömning av vilken tyngd barnets åsikter ska ges, och när 

barnet själv övertar rätten att besluta, inte går att fastställa. Det blir, enligt 

utredningen, en bedömning som hälso- och sjukvårdspersonal måste göra i varje 

enskilt fall (SOU 2001:72, s. 268).  

Även om dessa utredningar på olika sätt uppmärksammar barn resulterar de inte 

i några uttryckliga bestämmelser i gällande rätt rörande barn. Istället är det 
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föräldrabalkens regler om vårdnadsansvaret som anges som vägledning för hur 

barn som patienter ska behandlas (Rynning, 2011a). Genom de luckor och 

oklarheter som finns i lagstiftningen kring barn som patienter får barn därmed 

enligt Rynning (2011a, s. 132) fortsatt en oklar ställning i hälso- och 

sjukvårdsrätten i Sverige. Det skiljer sig från de nordiska grannländerna vars 

patientlagar reglerar barns bestämmanderätt som patienter. Danmark, Island och 

Norge har i sina lagar åldersgränser för när barns samtycke ska inhämtas. Den 

danska patientlagstiftningen anger att barn som fyllt 15 år kan ge samtycke till 

behandling och har rätt att ta del av sin journal. Enligt den isländska och norska 

patientlagen ska barnets vårdnadshavare samtycka om barnet är under 16 år. I 

Finland är det istället ålder och mognad som avgör om barn kan fatta beslut om 

den egna vården. Det finns inte här utrymme att närmare gå in på dessa lagar och 

hur de i övrigt förhåller sig till barn som patienter (SOU 2013:2, s. 88ff.).  

Patientmaktsutredningens förslag om barnspecifika bestämmelser 

Mer än ett decennium efter det att Kommittén mot barnmisshandel föreslagit att barns 

ställning som patient ska synliggöras och stärkas i lagstiftningen, föreslår så 

Patientmaktsutredningen genom ett förslag om en ny patientlagstiftning särskilda 

bestämmelser som rör barn som patienter (SOU 2013:2). Ett av de områden som 

utredningen har haft att utreda är vård på barns villkor (dir. 2011:25). Av 

direktiven framgår att utredaren ska kartlägga barnets ställning som patient inom 

hälso- och sjukvården.  

Patientmaktsutredningen lämnar förslag på ett antal bestämmelser som rör barn 

som patienter (SOU 2013:2, s. 184ff.). Utredningen föreslår att barnets bästa ska 

beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn (SOU 2013:2, s. 22). Bestämmelsen ska 

enligt utredningen vara vägledande i de svåra etiska överväganden som behöver 

göras inom hälso- och sjukvårdens verksamheter när lagstiftningen inte kan ge 

entydig vägledning (SOU 2013:2, s. 185). Vidare lämnar utredningen ett förslag 

om barnets inställning: I samband med att hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets 

inställning till den aktuella åtgärden så långt det är möjligt klarläggas. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad (SOU 2013:2, s. 24).27 

Barn som har tillräcklig mognad för att tillgodogöra sig den behövliga 

                                                           
27 Det kan noteras att denna bestämmelse har stora likheter med det förslag till bestämmelse som 
Kommittén mot barnmisshandel lämnat några år tidigare (SOU 2001:72). 
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informationen och överblicka konsekvenserna av sitt beslut i en viss vårdfråga 

bör också, enligt utredningen, ha rätt att bestämma i den aktuella frågan. 

Utredningen betonar att även när ett barn är moget att ensamt fatta beslut bör 

hälso- och sjukvården eftersträva att involvera vårdnadshavarna om inte patienten 

motsätter sig det. Utredningen talar i det sammanhanget om att ha ett 

familjeperspektiv på vården och inte se barnet som en isolerad individ. 

Utredningen för också ett resonemang om positiv respektive negativ 

bestämmanderätt och menar att ett barn i vissa fall kan anses tillräckligt moget för 

att kunna motsätta sig en vårdåtgärd, samtidigt som barnet inte har den mognad 

som krävs för att själv få besluta att åtgärden ska utföras. Utredningen föreslår 

också att upplysningsbestämmelser förs in i lagen om att regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur 

bedömningar om barns mognad kan genomföras i hälso- och sjukvården (SOU 

2013:2, s. 188ff.). 

Den tredje barnspecifika bestämmelsen som utredningen föreslår innebär ett 

förtydligande av informationsbestämmelserna i förslaget till patientlag genom att 

betona att när patienten är ett barn ska också vårdnadshavare få information, med 

vissa begränsningar (SOU 2013:2, s. 23).28 I utredningsbetänkandet behandlas i 

anslutning till detta lagförslag att barn, i likhet med andra patienter, i princip alltid 

ska informeras om bl.a. vård och behandling, och vikten av att hälso- och sjuk-

vårdspersonal inte enbart vänder sig till vårdnadshavare, utan att barn också får 

information som är anpassad till barnets ålder och mognad (SOU 2013:2, s. 

193ff.).  

Vid sidan av dessa tre bestämmelser föreslår utredningen ytterligare en 

bestämmelse om att den som tillhandahåller hälso- och sjukvård ska när det inte är 

olämpligt samverka med barnets vårdnadshavare (SOU 2013:2, s. 25). Utredningen 

menar att hälso- och sjukvårdspersonal bör eftersträva samverkan med barnets 

vårdnadshavare, men att principen om barnets bästa innebär att det kan finnas 

situationer då sådan samverkan inte är lämplig (SOU 2013:2, s. 185ff.).  

                                                           
28 Utredningen förslag lyder i sin helhet: När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få 
information enligt detta kapitel såvida inte 1. patienten motsätter sig det och har uppnått den ålder och mognad när han 
eller hon själv har rätt att bestämma i frågor som rör personliga angelägenheter, 2. det kan antas att den underårige 
lider betydande men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren, 3. det annars anges i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
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Regeringens förslag i förhållande till Patientmaktsutredningens förslag 

Regeringen gör i patientlagspropositionen (prop. 2013/14:106) vissa justeringar 

av utredningens förslag till barnspecifika bestämmelser. Vad gäller utredningens 

förslag om en bestämmelse om barnets bästa, menar regeringen att formuleringen 

av bestämmelsen innebär att barnets bästa även ska ”beaktas vid uppbyggnaden 

av system och rutiner inom hälso- och sjukvården och vid exempelvis utformning 

av lokaler” (prop. 2013/14:106, s. 63), vilket enligt regeringen hamnar utanför 

lagens tillämpningsområde. Bestämmelsen får därför i patientlagspropositionen 

lydelsen att när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas 

(PL 1:8). Regeringen kommenterar inte att ordet ”särskilt” också har lagts till i 

bestämmelsen.  

Regeringens förslag på bestämmelse om att barnets inställning ska klarläggas 

överensstämmer i stort med utredningens förslag. Regeringen använder sig av en 

något annorlunda formulering om att ”barnets inställning till den aktuella vården 

eller behandlingen så långt som möjligt ska klarläggas”.29 Vidare använder sig 

utredningen av begreppen ”inställning” och ”åsikt”, medan regeringen i sitt 

förslag enbart talar om ”inställning”. Dessa skillnader i formuleringar 

kommenteras inte i förarbetena till bestämmelsen i patientlagen (prop. 

2013/14:106, s. 64ff.). Däremot kommenterar regeringen utredningens förslag 

om att föra in en upplysnings-bestämmelse i patientlagen. Regeringen menar att 

en sådan bestämmelse inte är nödvändig utan avser istället att återkomma i frågan 

om vägledning rörande mognadsbedömningar av barn (prop. 2013/14:106, s. 67). 

Patientmaktsutredningens förslag om information till vårdnadshavare skiljer sig 

från det slutgiltiga förslaget i regeringens proposition (2013/14:106). Utredningen 

förslag till bestämmelse är relativt omfattande. Regeringens förslag är att när 

patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få information enligt 1 och 2 §§ (prop. 

2013/14:106). Hänvisningen till 1 och 2 §§ rör de två bestämmelser i lagen som 

reglerar vad för information som patienten ska få (se avsnitt 3.2 och avsnitt 4.3.1). 

Den sammanfattning av de bestämmelser som gäller i andra lagar som 

utredningen föreslår, avvisas av regeringen. Det sker mot bakgrund av de 

                                                           
29 Regeringens förslag lyder i sin helhet: När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården 
eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans 
eller hennes ålder och mognad. Se vidare kapitel 5. 
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remissvar som inkommit, bl.a. från Justitiekanslern som enligt regeringen ifråga-

sätter om den föreslagna bestämmelsen i alla delar kan anses motsvara gällande 

rätt (prop. 2013/14:106, s. 70).  

Slutligen avvisar regeringen utredningens förslag till bestämmelse om samverkan 

med vårdnadshavare (prop. 2013/14:106, s. 74). En sådan bestämmelse anses bli 

tillgodosedd genom bestämmelsen om barnets bästa (PL 1:8) och bestämmelsen 

om att patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet 

av vården om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar 

detta (PL 5:3). 

Som nämnts tidigare införs, som en följd av patientlagen, en ny hälso- och 

sjukvårdslag (HSL, 2017:30). I huvudsak innebär den nya lagen en överföring av 

bestämmelserna från gamla hälso- och sjukvårdslagen (se prop. 2016/17:43), men 

det finns också ett fåtal nya bestämmelser, däribland en bestämmelse om att när 

hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas (HSL 5:3). 

Bestämmelsen om barnets bästa är likalydande med den bestämmelse som finns i 

patientlagen (PL 1:8). I förarbetena till hälso- och sjukvårdslagen anförs att syftet 

med bestämmelsen är att framhålla att hälso- och sjukvårdens aktörer inom alla 

delar av vårdkedjan, även vid rent organisatoriska beslut, ska göra en bedömning 

av vilka konsekvenser besluten har för barn och vad som behövs för att barn ska 

ges hälso- och sjukvård på ett sätt som är anpassat till barnet (prop. 2016/17:43, 

s. 97–98).  

I förhållande till barn sker också förändringar i patientdatalagen. Ett förtydligande 

om att det i patientjournalen även ska finnas uppgifter om den information som 

har lämnat till vårdnadshavare förs in i lagen (PDL 3:6, pkt 5). Vidare införs en 

bestämmelse som innebär att vårdnadshavare till ett barn inte har rätt att spärra 

barnets uppgifter (PDL 4:4).  

4.4. Autonomi och integritet som etiska och 

rättsliga principer 

I patientlagens inledande bestämmelse (PL 1:1) uttrycks, som tidigare nämnts, att 

syftet med lagen bl.a. är att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet. Lagens syfte anknyter till två centrala etiska principer i hälso- och 

sjukvården: principen om respekt för autonomi och principen om mänsklig 
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värdighet. I och med patientlagen införs, som tidigare konstaterats, uttryckliga 

samtyckesbestämmelser för första gången i svensk rätt. Dessa bestämmelser 

tydliggör patientens självbestämmanderätt och hur denna rätt hänger samman 

med respekten för patientens integritet. Bestämmelsen om samtycke (PL 4:2) 

lyder: 

Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat 

följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska 

patienten få information enligt 3 kap. Patienten kan, om inte annat särskilt 

följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på 

annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden. 

Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår 

från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka 

konsekvenser detta kan medföra. 

Bestämmelsen om samtycke riktar sig till vuxna patienter. Det anges visserligen 

inte direkt i bestämmelsen, men följer av att det i samma samtyckeskapitel finns 

en bestämmelse som rör barn som är patienter (PL 4:3) och som uttrycker att 

barnets inställning till den aktuella vården så långt som möjligt ska klarläggas. 

Denna bestämmelse är enligt förarbetena ett komplement till bestämmelsen om 

samtycke i PL 4:2 (prop. 2013/14:106, s. 119). I kapitel 5 analyseras denna 

bestämmelse närmare.  

I förhållande till barn som patienter har barns positiva respektive negativa med- 

eller självbestämmanderätt en tydlig koppling till principerna om respekt för 

autonomi och mänsklig värdighet. Den negativa bestämmanderätten innebär en 

rätt att motsätta sig en vårdinsats eller behandlingsåtgärd, medan den positiva 

bestämmanderätten omfattar möjligheten att bl.a. initiera vård- eller 

behandlingsinsatser. När barn är patienter är dessa positiva och negativa 

rättigheter komplicerade och föremål för bedömningar och intresseavvägningar. 

I de följande två avsnitten behandlas närmare principen om respekt för autonomi 

och principen om mänsklig värdighet och hur dessa principer förhåller sig till 

barns rättsliga ställning som patienter. 
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4.4.1. Principen om respekt för autonomi 

Principen om respekt för autonomi är central inom hälso- och sjukvårdsrätten 

och i hälso- och sjukvårdens praktik (bl.a. Beauchamp & Childress, 2013; 

Rynning, 1994). Denna princip innefattar enligt Beauchamp och Childress dels en 

negativ skyldighet, dels en positiv skyldighet. Som negativ skyldighet innebär 

principen att autonoma handlingar inte får underställas andras kontroll och 

begränsningar. Som positiv skyldighet handlar principen om att bli respektfullt 

behandlad, både avseende information och handlingar, för att möjliggöra 

autonomt beslutsfattande. Skyldigheten att respektera autonomi innebär en 

motsvarande rättighet att välja autonomt, dock inte en skyldighet att göra det 

(Beauchamp & Childress, 2013, s. 107–108). För att ett val ska kunna vara 

autonomt ska handlingen vara medveten. Vidare ska personen förstå handlingen 

och också vara fri från kontroll, det sistnämnda avser såväl inre (t.ex. psykisk 

sjukdom) som yttre inflytande (t.ex. påverkan från en annan person). Medan en 

handling antingen är medveten eller inte är medveten, kan de två andra villkoren 

om att förstå handlingen och att handlingen är fri från kontroll, röra sig på ett 

kontinuum. Därmed kan handlingar vara autonoma i olika utsträckning 

(Beauchamp & Childress, 2013, s. 101ff.). 

En individs förmåga att göra autonoma val är kopplad till förmågan att fatta 

beslut, vad som också brukar benämnas som beslutskompetens. Det som 

kännetecknar en beslutskompetent person motsvarar också de egenskaper som 

en autonom person anses vara i besittning av. För att kunna avgöra om en patient 

kan göra autonoma val eller inte behöver därför en personens kompetens eller 

förmåga att fatta beslut bedömas.30 Bedömningar av en persons förmåga eller 

kompetens har därför beskrivits som autonomins grindvakt bl.a. Beauchamp & 

Childress, 2013, s. 114). Även om en persons förmågor varierar vilar sådana 

bedömningar på tröskelnivåer. Det innebär att en person med en viss nivå av 

förmågor för en viss uppgift anses vara kompetent, medan en person som inte 

uppnår denna nivå hamnar under tröskeln och bedöms som inkompetent. 

Bedömningar av en individs kompetens blir i hälso- och sjukvården helt centrala 

                                                           
30 Beauchamp & Childress (2013) menar att även om begreppen ”kompetens” och ”förmåga” kan 
skiljas åt och knyter an till olika diskurser, och därmed till olika sätt att använda språket, finns i 
praktiken ingen distinktion. De menar att i hälso- och sjukvården är förmågan att fatta beslut liktydigt 
med beslutskompetens, och en sammantvinning sker av de bägge begreppen. 
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eftersom dessa gör det möjligt att skilja ut de människor vars beslut hälso- och 

sjukvårdspersonal ska respektera, och de människor vars beslut man kan 

åsidosätta (Beauchamp & Childress, 2013, s. 114ff.). Det gör att beslutskompetens 

också blir ett centralt begrepp i ett rättsligt perspektiv, och kopplar till frågor om 

rättsligt giltigt samtycke.  

Beslutskompetens definierar Rynning (1994, s. 279) som ”att med rättslig verkan 

i en given situation besluta rörande en viss vård- eller behandlingsåtgärd”. 

Patienten måste ha förmågan att tillgodogöra sig relevant information och 

överblicka konsekvenserna av sitt beslut (Rynning, 1994, s. 280). Dessa kriterier 

kan närmast ses som en definition av medicinrättslig beslutskompetens och har 

fått genomslag i den juridiska diskussionen om patienters rättsliga ställning (se 

bl.a. Fridström Montoya, 2017), och återkommer i förarbetena i patientlag (prop. 

2013/14:106, se kapitel 5).31 Beslutskompetens är enligt Rynning beroende av 

”patientens personliga förutsättningar” i form av ”patientens individuella 

mognad, fysiska och psykiska hälsa” samt även ”beslutets svårighetsgrad och 

konsekvenser” (Rynning, 1994, s. 280). En vuxen patient antas inom 

medicinrätten som regel vara kompetent att fatta egna beslut, eller annorlunda 

uttryckt, göra autonoma val (Beauchamp & Childress, 2013; Rynning, 1994). Det 

ger uttryck för ett aktörskap som är kopplat till förmågan att handla och som i sin 

tur är nära förknippat med förmågan att ta ansvar för dessa handlingar. Oförmåga 

att ta ansvar (genom oförmåga att förstå handlingar och deras konsekvenser) 

kopplas till den viljesvaga, beslutsinkompetenta, icke fullt autonoma individen 

(Fridström Montoya, 2017, s. 173ff.).  

Barnets autonomi och beslutskompetens  

I kapitel 1 har jag konstaterat att autonomi är kopplat till barns aktörskap och kan 

förstås som barns utrymme att få bestämma, själv, eller tillsammans med andra. I 

ett rättsligt perspektiv uttrycks det i termer av självbestämmanderätt respektive 

medbestämmanderätt. I förhållande till patientens autonomi talar Rynning om en 

relativ beslutskompetens som för vuxna bygger på en presumtion om att vuxna 

patienter är beslutskompetenta. Motsatsen, åtminstone, när det gäller yngre barn, 

är presumtionen beslutsinkompetens (Rynning, 1994, s. 286ff.). Det är, enligt 

                                                           
31 Det finns dock inte, som bl.a. Kindström Dahlin (2016) och Svensson (2007) uppmärksammar, 
någon definition av beslutskompetens genom bestämmelse i lag. 
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Rynning, mognadsbedömningen som hälso- och sjukvårdspersonalen gör, som 

bestämmer vilken ställning barn får i hälso- och sjukvården. Vad som anses vara 

tillräcklig mognad beror på arten och angelägenhetsgraden av den vårdåtgärd 

beslutet avser (Rynning, 2010, s. 136). Mognadsbedömningar bör ta sin utgångs-

punkt i vad Rynning benämner som vetenskapligt tillfredsställande underlag 

”innefattande bland annat tillförlitliga forskningsresultat rörande barns mognad 

och utveckling i olika avseenden” (Rynning, 2010, s. 137).  

Det finns situationer då det krävs samtycke både från barnet och från 

vårdnadshavaren för att åtgärden ska vara rättsenlig. Det handlar om situationer 

då barnet inte har tillräcklig mognad att ensamt fatta ett beslut, men tillräckligt 

moget för att inte enbart vårdnadshavares samtycke anses räcka (Rynning, 1994, 

s. 287). Den relativa beslutskompetensen innebär att om ”patienten befinnes 

besitta sådan mognad att hon/han kan tillgodogöra sig informationen och 

överblicka konsekvenserna av sitt beslut, tillkommer också beslutanderätten 

henne/honom ensam”, vilket enligt Rynning innebär att vårdnadshavarens 

inställning inte behöver klarläggas (Rynning, 1994, s. 286). I vilken utsträckning 

det är tillräckligt med vårdnadshavares samtycke när barn motsätter sig vård eller 

behandling är en bedömningsfråga, särskilt då barnet är nära den ”tillräckliga 

mognad” som krävs för att samtycka själv (Rynning, 1994, s. 295). Rynning menar 

dock att när det gäller ”de allra svåraste och mest ödesdigra besluten kan det 

tänkas att presumtionen för kompetens inte inträder förrän på själva 18-årsdagen” 

(Rynning, 1994, s. 288). Åtgärdens art har alltså betydelse för mognads-

bedömningen, medan ålder enligt Rynning inte har direkt relevans (Rynning, 1994, 

s. 288). Däremot används ålder såväl i lagstiftning som i praxis och kopplas till 

bedömningar av barns mognadsgrad och därmed av barns beslutskompetens 

(bl.a. Fridström Montoya, 2017, s. 105).  

Bedömningar av en patients beslutskompetens i hälso- och sjukvården bygger på 

normativa antaganden om vad som anses vara kompetens och vad som inte anses 

vara det (Beachamp & Childress, 2013; Fridström Montoya, 2017). Sådana 

normativa antaganden ligger till grund för de subjektiva bedömningar av besluts-

kompetens som hälso- och sjukvårdspersonalen gör i konkreta vårdsituationer, 

vilket blir särskilt tydligt i förhållande till barn (jfr Iversen, 2014). Det går inte att 

fastställa gränsen mellan vad som bedöms vara beslutskompetens respektive 

beslutsinkompetens (Fridström Montoya, 2017, s. 187–188): 
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Ju längre från ”idealtillståndet” som en individ kan sägas befinna sig vad 

gäller ålder, viljestyrka, intellektuell förmåga eller praktiska kompetenser, 

desto mer tveksamt blir det om aktörsförmåga föreligger. Men när en 

person så att säga kliver över gränsen till att inte bedömas ha praktisk, 

intellektuell eller moralisk kompetens är omöjligt att säga i generella 

termer. 

Beslutskompetens blir, när det gäller barn som är patienter, vid sidan av ålder, en 

fråga om beslutsmognad, som avgörs genom vuxnas subjektiva bedömningar, såväl 

i rättstillämpningen (jfr Mattsson, 2006, s. 152) som i faktiska vårdsituationer (jfr 

Rynning, 2010, s. 137).  

Barnets utrymme till autonomi i förhållande till barnkonventionen  

Barnets utrymme till autonomi beror på barnets ålder och mognad. Det uttrycks 

i svensk rätt genom bestämmelser där barnets åsikter, vilja eller inställning ska 

beaktas, utifrån barnets ålder och mognad eller utveckling.32 Det uttrycks också 

genom barnkonventionens artikel 12:  

1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda 

egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad.  

2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och 

administrativa förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att 

höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt organ 

och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler.  

Det är särskilt artikel 12.1 som gett avtryck i svensk lagstiftning. Artikel 12.1 

uttrycker en rätt för varje barn att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

barnet. Det är en rättighet som omfattar de barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter. Barnrättskommittén betonar att detta inte ska tolkas som en begränsning, 

                                                           
32 Några exempel: I PL 4:3 stadgas att barnets ”inställning (…) ska tillmätas betydelse i förhållande till 
hans eller hennes ålder och mognad.” Av SoL 11:10 framgår att barnets (…) ”åsikter och inställning 
ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Av lag om stöd och service 
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Ju längre från ”idealtillståndet” som en individ kan sägas befinna sig vad 
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utan snarare som en skyldighet för staten att i största möjliga utsträckning bedöma 

barnets förmåga att bilda en egen åsikt. Utgångspunkten ska vara att barnet kan 

bilda egna åsikter och att det inte vilar på barnet att först bevisa sin förmåga. 

Dessa åsikter kan uttryckas på såväl ett verbalt som ett icke-verbalt sätt 

(CRC/C/GC/12, p. 20 och p. 21). Att barnet fritt ska få uttrycka sina åsikter 

handlar bl.a. om att ge barnet förutsättningar att kunna uttrycka sina åsikter, 

innefattande information om varför barnets åsikter efterfrågas, och att barnet inte 

ska utsättas för påtryckningar (CRC/C/GC/12, p. 22 och p. 25).  

Rätten att fritt uttrycka sina åsikter är absolut. När barnets åsikter ska värderas 

och tillmätas betydelse ska dock barnets ålder och mognad vägas in 

(CRC/C/GC/12, p. 29). Vad gäller mognad konstaterar barnrättskommittén att 

detta begrepp är svårt att definiera, men att det handlar om att ”förstå och bedöma 

konsekvenserna av en särskild fråga” och att barnet ska ha förmåga att ”uttrycka 

sina åsikter om frågor på ett rimligt och självständigt sätt” (CRC/C/GC/12, p. 

30).  

När barn är patienter ska enligt barnrättskommittén även yngre barn, ”tas med i 

beslutsfattande på ett sätt som överensstämmer med den fortlöpande 

utvecklingen av deras förmågor” och ”få information om föreslagen behandling, 

dess effekter och resultat” (CRC/C/GC/12, p. 100). Barnrättskommittén är 

positiv till åldersgränser som anger när ”rätten till samtycke till medicinsk 

behandling går över till barnet”, vilket enligt kommittén innebär att barn från en 

viss ålder har ”rätt att ge sitt samtycke utan krav på någon enskild professionell 

bedömning av deras förmåga” (CRC/C/GC/12, p. 102). När ett yngre barn ”kan 

uppvisa förmågan att uttrycka en informerad åsikt om sin behandling”, menar 

kommittén att även denna åsikt ska beaktas (CRC/C/GC/12, p. 102).  

I förhållande till barns rätt till hälso- och sjukvård enligt artikel 24 i 

barnkonventionen har barnrättskommittén uttalat att barnets utveckling av sina 

förmågor har betydelse för i vilken utsträckning barn kan fatta självständiga 
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beslut. Kommittén har betonat vikten av att ge barnet förutsättningar i form av 

stöd för att utöva rätten att uttrycka sina åsikter (CRC/C/GC/15, p. 21). 33  

Vad som blir tydligt, både i den rättsliga diskussionen av barns autonomi, och i 

förhållande till barns rätt att få uttrycka sina åsikter enligt barnkonventionen, är 

att barns autonomi i en vårdsituation innefattar flera olika typer av överväganden, 

både mognadsbedömningar och intresseavvägningar, liksom vad det rör sig om 

för vårdinsats eller behandlingsåtgärd. Dessa överväganden har också att göra 

med om det i förhållande till barnet rör sig om en positiv eller en negativ 

bestämmanderätt, och hur denna rätt förhåller sig till vårdnadshavares positiva 

eller negativa bestämmanderätt. 

Barnets autonomi och vårdnadshavares bestämmanderätt 

Det är särskilt bestämmelserna i föräldrabalkens 6 kapitel om vårdnad, boende 

och umgänge som är relevant för barns rättsliga ställning som patienter. Av FB 

6:2 framgår bl.a. att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets 

personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir 

tillgodosedda. Utifrån denna bestämmelse har vårdnadshavare ett långtgående 

tillsynsansvar för sitt barn (Schiratzki, 2019, s. 90ff.).  

I föräldrabalken 6 kapitel uttrycks barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och bli 

hörd, i två olika kontexter. Den ena är i FB 6:2a som anger att barnets bästa ska 

vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Inom ramen 

för en bedömning av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets vilja, med beaktande 

av barnets ålder och mognad. I bestämmelsen knyts därmed barnets vilja till 

bedömningen av barnets bästa. Den andra kontexten där barnets åsikter uttrycks 

är i den bestämmelse som reglerar vårdnadshavares bestämmanderätt, FB 6:11: 

Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt 

                                                           
33 Barnets fortlöpande utveckling av sina förmågor är ett centralt begrepp i barnkonventionen (se bl.a. 
Lansdown, 2005). Av artikel 5 i barnkonventionen framgår att konventionsstaterna ska respektera det 
ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar eller, där så är tillämpligt, 
medlemmar av den utvidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller 
andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den 
fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i 
denna konvention. 
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med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets 

synpunkter och önskemål.  

Barn ges inte någon formell bestämmanderätt genom FB 6:11 (se vidare bl.a. 

Schiratzki, 2019; Singer, 2017). Vad barnet ges för inflytande genom FB 6:11 har 

beskrivits som komplicerad och som beroende av hur bestämmelsen ska tolkas 

(se bl.a. Kindström Dahlin, 2016). Genom rättspraxis framkommer att 

bestämmelsen har inneburit en med- och till och med självbestämmanderätt, bl.a. 

inom hälso- och sjukvården (Svensson, 2007 med referens till bl.a. RÅ 1996 ref. 

65, även SOU 2013:2). För yngre barn anses, utifrån sådan rättspraxis, 

vårdnadshavaren förfoga över bestämmanderätten, medan äldre tonåringar kan 

ha en bestämmanderätt, däremellan finns en gråzon som öppnar för tolkningar 

när vårdnadshavares bestämmanderätt går över till barnet. Det anses dock inte 

räcka med enbart vårdnadshavares samtycke när barnet fyllt 15 år, förutsatt att 

barnet är i stånd att göra en rimlig bedömning av samtyckets innebörd och verkan 

(se Svensson, 2007, med referens till JO 1975/76, s. 244, även SOU 2013:2, s. 

189). Det har inom vissa områden som rör hälso- och sjukvård, bl.a. abort, 

transplantation och omskärelse av pojkar, utformats särskilda regler om barns 

självbestämmanderätt (se Svensson, 2007). 

Barns positiva respektive negativa bestämmanderätt ställs alltså i relation till 

vårdnadshavares bestämmanderätt över sitt barn. Det finns flera olika 

dimensioner av detta förhållande. Barn kan vilja att en vårdåtgärd genomförs, eller 

ta initiativ till en sådan vårdåtgärd. Om vårdnadshavare samtycker, uppstår inga 

problem. Om vårdnadshavare däremot motsätter sig vårdåtgärden, blir en 

bedömning av barnets mognad och barnets bästa, liksom vad det rör sig om för 

åtgärd, central för i vilken grad barnets vilja ska tillmätas betydelse. Om barnet 

motsätter sig en vårdåtgärd och vårdnadshavare samtycker, behöver också denna 

typ av bedömning göras. Om vårdnadshavare däremot motsätter sig en vård-

åtgärd som anses vara nödvändig för att undvika en påtaglig risk för att barnets 

hälsa eller utveckling skadas, kan förvaltningsrätten, på initiativ av socialnämnden 
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fatta beslut om omhändertagande av barnet enligt lag om särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU, 1990:52), 2§.34 Detta kan ske oberoende av barnets vilja.  

4.4.2. Principen om mänsklig värdighet 

Principen om respekt för autonomi är nära förknippad med frånvaron av tvång, 

som har sin grund i principen om mänsklig värdighet, eller människo-

värdesprincipen. Av regeringsformen framgår att den offentliga makten ska 

utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans frihet och värdighet (RF 1:2). Varianter av människovärdesprincipen 

återfinns i bl.a. PL 1:6, HSL 3:1 och SoL 1:1. I förarbetena till bestämmelsen i 

patientlagen motiveras inte denna princip närmare, utan införandet av 

bestämmelsen görs med anledning av att motsvarande bestämmelse finns i 1982 

års hälso- och sjukvårdslag (prop. 2013/14:106, s. 39ff.).  

Människovärdet eller mänsklig värdighet är ett centralt etiskt begrepp och 

grundläggande inom hälso- och sjukvårdsrätten. Människovärdet är nära 

förknippat med integritet och det används ibland närmast synonymt, inte minst i 

lagstiftningssammanhang. Det finns inga tydliga skiljelinjer mellan begreppen (se 

bl.a. SMER, 2012). Medan autonomi är beroende av en persons kompetens, är 

integritet inte det. Autonomi kräver att vissa kriterier är uppfyllda och den kan 

minska/öka, integritet utgör däremot ett grunddrag hos en människa 

(Bischofberger, 2004a, s.78). En människas integritet kan skyddas genom andra, 

men även kränkas av andra. 

Integritet är i likhet med människovärdet konstant, den går inte att gradera och 

inte heller att avstå ifrån och ”helt oberoende av kroppens tillstånd och aktörens 

förmågor” (Bischofberger, 2004b, s. 95). Precis som värdighet kan delas in i flera 

olika dimensioner (se bl.a. Nordenfelt, 2010), går det att tala om olika former av 

integritet, såsom fysisk, mental och moralisk integritet (Hermerén, 2012). Fysisk 

integritet kan beskrivas i termer av kroppen som ett territorium: ”Ingen har rätt att 

invadera detta territorium, eller skada det, utan tillstånd” (Hermerén, 2012, s. 71). 

I regeringsformen är denna fysiska integritet skyddad genom ett grundlagsstadgat 

                                                           
34 I detta sammanhang kan även FB 6:13a nämnas. Bestämmelsen anger bl.a. att psykiatrisk eller 
psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen kan ske utan 
samtycke från bägge vårdnadshavare och beslut tas då av socialnämnden, med stöd av en av 
vårdnadshavarna, om att vidta åtgärder. Bestämmelsen omfattar dock inte somatisk vård. 
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34 I detta sammanhang kan även FB 6:13a nämnas. Bestämmelsen anger bl.a. att psykiatrisk eller 
psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen kan ske utan 
samtycke från bägge vårdnadshavare och beslut tas då av socialnämnden, med stöd av en av 
vårdnadshavarna, om att vidta åtgärder. Bestämmelsen omfattar dock inte somatisk vård. 
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förbud mot påtvingade kroppsliga ingrepp (RF 2:6). Mental eller psykisk integritet 

handlar också om en människas gränser, men då kopplat till sådant som känslor, 

attityder och tankar. Dessa får inte manipuleras, då kränks en människas integritet 

(Hermerén, 2012, s. 71). Moralisk integritet förknippas med rätten att hålla fast vid 

sina (moraliska) övertygelser (Hermerén, 2012, s. 71). Ett ytterligare sätt att 

beskriva integritet är genom begreppet personlig integritet som associeras till den 

privata sfären. Sådan integritet kan dels avse skyddet för sitt privatliv, dels ha en 

fysisk betydelse och bl.a. omfatta skyddet för kroppslig integritet (Hermerén, 

2012, s. 71; Mattsson, 2002, s. 32). Oavsett typ av integritet finns kopplingar till 

människo-värdet och mänskliga rättigheter (bl.a. SMER, 2012).  

Av förarbetena till samtyckesbestämmelsen i patientlagen (prop. 2013/14:106, s. 

56) framgår att bestämmelsen om samtycke grundas i regeringsformens 

bestämmelse om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp (RF 2:6). Vid sidan av 

denna rätt anges i RF 2:8 att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot 

frihetsberövanden. Dessa två bestämmelser i regeringsformen kan vara nära 

kopplade till varandra i konkreta vårdsituationer (se bl.a. Kindström Dahlin, 2016; 

Rynning, 1994), men fokus är här på RF 2:6 om skydd mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp.35 Till kroppsliga ingrepp hör bl.a. kirurgiska ingrepp och läkarunder-

sökningar samt sjukvård i mer allmän bemärkelse, som kan handla om mindre 

ingripande omvårdnads- och behandlingsåtgärder (Rynning, 1994, s. 99ff.). Vad 

som är påtvingat kroppsligt ingrepp enligt regeringsformen är inte helt tydligt utan 

är föremål för olika tolkningar. Det handlar om gränsdragningar mellan frivillighet 

och tvång, som bl.a. har att göra med hur människor uppfattar handlingar mot 

dem själva. Tvång har ”ett starkt subjektivt inslag” (Kindström Dahlin, 2014, s. 

12) som gör dessa gränsdragningar svåra och som också innebär svårigheter att i 

lagstiftning avgränsa och definiera vad som är tvång (Kindström Dahlin, 2014 

11ff., även Leviner, 2017). Dessa gränsdragningar är i sin tur kopplade till bedöm-

ningen av vad som är ett rättsligt giltigt samtycke, vilket i sin tur sammanhänger 

med den medicinrättsligt definierade beslutskompetensen (se bl.a. Kindström 

Dahlin, 2014; 2016; Leviner, 2017; Warnling-Nerep, 2002).  

                                                           
35 Skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp ges även i EU:s stadga. I artikel 3 om människans rätt till 
integritet, anges bl.a. att var och en har rätt till fysisk och mental integritet. 
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Av RF 2:6 framgår att skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp enbart får 

begränsas genom lag. Ett sådant lagstöd för åtgärder utan patientens samtycke 

finns i PL 4:4 som anger att patienten ska få den hälso- och sjukvård som behövs 

för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa, även om 

hans eller hennes vilja på grund av medvetslöshet eller av någon annan orsak inte 

kan utredas. Vidare ger speciallagstiftning möjligheter till vård utan patientens 

samtycke, genom bl.a. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen 

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och lagen (1988:870) om vård av miss-

brukare i vissa fall. 36  

Barnets integritet och barnets bästa  

Integritet är, som framgått, ett mångfacetterat begrepp. I förhållande till 

patientlagen kan förenklat skiljas mellan två former av skydd. Å ena sidan sådant 

skydd för barnets integritet som uttrycks genom RF 2:6 om skydd mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp. Denna form av integritet omfattar respekten för personens 

åsikter. Det är denna form av integritetsskydd som främst aktualiseras i 

avhandlingen. Å andra sidan kan med integritetsskydd avses skydd för privat- och 

familjeliv, heder och anseende, som regleras bl.a. genom offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL, 2009:400). I förhållande till barn som är patienter 

aktualiseras sådant integritetsskydd bl.a. i frågor som rör utlämnande av 

information om barnets hälsotillstånd till vårdnadshavare. Denna form av 

integritetsskydd blir aktuell genom en av bestämmelserna i patientlagen, om att 

även vårdnadshavare ska få information (PL 3:3). I de följande två avsnitten 

behandlas barnets integritet i förhållande till principen om barnets bästa och i 

förhållande till vårdnadshavares bestämmanderätt.  

Att en vuxen människa motsätter sig vård ska respekteras utifrån principen om 

respekt för autonomi. I relation till barn som är patienter blir denna fråga, som 

konstaterats, komplicerad, och handlar om vad som bedöms vara tillräckligt 

autonomt handlande för att principen om respekt för autonomi ska respekteras 

                                                           
36 Det kan nämnas att en statlig utredning har utrett frågan om beslutsoförmögna personers ställning 
i vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80). Utredningen har arbetat utifrån två avgränsningar; 
förslagen får inte innebära tvångsåtgärder och ska inte omfatta barn, med undantag för om det behövs 
hänvisningsbestämmelser till FB (SOU 2015:80, s. 116). Vidare kan också nämnas att en statlig 
utredning har lämnat förslag på att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den psykiatriska 
tvångsvården för barn (SOU 2017:111). 
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(jfr Beauchamp & Childress, 2013; Fridström Montoya, 2017). Andra 

medicinetiska principer, som principerna om att göra gott och att inte skada, kan 

aktualiseras för att säkerställa patientens integritet när en person inte anses vara 

tillräckligt autonom/beslutskompetent (se Beauchamp & Childress, 2013). Dessa 

två principer kan tillsammans benämnas som omsorgsprincipen (Rynning, 1994, 

s. 75). I förhållande till barn som är patienter har en sådan omsorgsprincip en 

tydlig koppling till principen om barnets bästa. Principen om barnets bästa finns 

uttryckt i en rad lagar och med olika styrka. I barnkonventionen uttrycks denna 

princip genom artikel 3:37 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 

sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 

bästa. 

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 

rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 

vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, 

och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och 

administrativa åtgärder. 

Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och 

inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av 

behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, 

hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn. 

Principen omfattar alla offentliga eller privata välfärdsinstitutioner, däribland 

hälso- och sjukvården, och ska tillämpas vid vård och behandling av enskilda barn 

liksom i hälso- och sjukvården som verksamhet (se Barnrättskommitténs 

                                                           
37 Översättningen till svenska av dessa principer har, i och med beslutet om att barnkonventionen ska 
bli svensk lag från 1 januari 2020 varit föremål för översyn (se prop. 2017/18:186) och som resulterat 
i formuleringar som skiljer sig från den översättning av artiklarna som gjordes i samband med att 
Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 (prop. 1989/90:107). Det är denna nu gällande 
översättning av artiklarna som används, men som alltså skiljer sig från den översättning som gällde vid 
patientlagens tillkomst 2015. 
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allmänna kommentarer CRC/C/GC/14 och CRC/C/GC/15). Det är särskilt 

artikel 3.1 som har omvandlats till bestämmelser i svensk rätt.38  

Principen om barnets bästa ska enligt barnrättskommittén användas som 

vägledning i alla frågor som rör enskilda barn eller grupper av barn och vid 

eventuella konflikter mellan de olika rättigheterna i konventionen eller i 

förhållande till mänskliga rättigheter i andra avtal (CRC/C/GC/14, p. 33). Enligt 

barnrättskommittén är principen om barnets bästa både en materiell rättighet, en 

rättslig tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser. Som materiell 

rättighet innebär det en rätt att få barnets bästa bedömt och att denna rättighet 

alltid tillämpas, vilket också innebär att barnets bästa ska kunna åberopas i 

domstol (CRC/C/GC/14, p. 6). Som en rättslig tolkningsprincip innebär barnets 

bästa att om ”en rättsregel är öppen för fler än en tolkning ska den tolkning som 

mest verkningsfullt tillgodoser barnets bästa ha företräde” (CRC/C/GC/14, p. 

6). Som tillvägagångssätt är innebörden att barnets bästa ska bedömas i 

beslutsprocesser som rör barn (CRC/C/GC/14, p. 6). Barnrättskommittén anger 

flera olika aspekter för hur denna bedömning och fastställande av barnets bästa 

ska gå till. Helt centralt är enligt kommittén barnets egna åsikter. Det faktum att 

det rör sig om ett mycket ungt barn eller att barnet befinner sig i en utsatt situation 

fråntar inte barnet rätt att uttrycka sina åsikter och minskar inte heller vikten av 

barnets åsikter vid fastställandet av barnets bästa, menar kommittén 

(CRC/C/GC/14, p. 54). Tolkningar av vad som är till barnets bästa får inte 

innebära att andra rättigheter i konventionen kränks (CRC/C/GC/14, p. 4).  

Barnets bästa kan i ett rättsligt perspektiv ges olika betydelser beroende på om det 

är inriktat på att ge barnet grundläggande skydd (barnets bästa i inskränkt 

bemärkelse) eller om barnets bästa signalerar att barn ska ”ges rättigheter och 

skydd utöver vad andra grupper åtnjuter” (barnets bästa i utvidgad betydelse) 

(Schiratzki, 2013, s. 37). Ett exempel på barnets bästa i utvidgad bemärkelse är FB 

6:1 om barnets rätt till bl.a. omvårdnad och trygghet. Barnets bästa i inskränkt 

bemärkelse handlar snarare om att skydda barnet från negativa konsekvenser, t.ex. 

en vårdnadshavare som agerar på ett sådant sätt att barnets hälsa sätts i fara (bl.a. 

FB 6:7, LVU 2§). 

                                                           
38 Barnets bästa har dock innan barnkonventionens tillkomst funnits uttryckt i svensk rätt. 
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38 Barnets bästa har dock innan barnkonventionens tillkomst funnits uttryckt i svensk rätt. 



 

 127 
 

Barnets bästa kan i ett rättsligt perspektiv förstås som ett öppet begrepp, vilket 

skapar en flexibilitet och en möjlighet att bedöma utifrån det enskilda barnets 

intressen. Samtidigt rymmer det också en subjektivitet som står i motsättning till 

en rättstillämpning som grundas i bundna rättsregler och där bedömningen är 

objektiv och i samklang med rättssäkerhetskriterier som förutsägbarhet och likhet 

inför lagen. Tolkningen av denna princip bygger på presumtioner om vad som är 

till barnets bästa, till skillnad från rättstillämpningen av rättsregler generellt, där 

vissa skäl ges mer tyngd eller rättslig relevans än andra. Till detta kommer också 

andra tolkningsgrunder för principen: den objektiva tolkningen av barnets bästa 

som ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, och den subjektiva tolkningen 

som handlar om vad barnet själv anser vara till sitt eget bästa (bl.a. Schiratzki, 

2019, s. 37ff.). Singer uttrycker denna skillnad i termer av barnets intressen, som 

innefattar barnets egna åsikter i en viss fråga, och barnets behov, som läggs fast 

genom vetenskap och beprövad erfarenhet (Singer, 2012a, s. 35). Vad som utgör 

barnets bästa i en given vårdsituation är därmed en bedömningsfråga och 

sammanhänger också med vårdnadshavares bestämmanderätt. 

Barnets integritet och vårdnadshavares bestämmanderätt 

I den inledande bestämmelsen till föräldrabalkens 6 kapitel stadgas att barn har 

rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vidare ska barn behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning 

eller annan kränkande behandling (FB 6:1). Föräldrar har alltså ansvar för att 

upprätthålla barns integritet. Inom den medicinska etiken uttrycks att föräldrar 

”vikarierar” för barns (bristande) autonomi med syftet att säkerställa barnets 

integritet när barn är patienter (Bischofberger, Dahlqvist & Elinder, 1991, s. 44). 

Samtidigt som föräldrar ska se till sitt barns bästa, ska barnets integritet skyddas 

(Rynning, 2010, s. 137–138): 

Ett grundläggande krav är ju att hälso- och sjukvården ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt att ingen ska 

utsättas för tvång i vården utan stöd i lag. Föräldrabalken ger dock 

vårdnadshavarna både rätt och skyldighet att bestämma över barnets 

personliga angelägenheter, och ålägger dem ett ansvar för att barnets 

behov av bland annat hälso- och sjukvård blir tillgodosedda. Samtidigt 

måste barnet behandlas med respekt för sin person och får inte utsättas 
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för kränkande behandling. Ytterst måste både hälso- och 

sjukvårdspersonalen och vårdnadshavarna beakta principen om barnets 

bästa. 

I frågor som rör vård eller behandling kan vad som är till barnets bästa ställas på 

sin spets när barnets intressen ställs mot föräldrars intressen. Rynning (2010, s. 

136) konstaterar att vid livsavgörande beslut ”bör ställas särskilt höga krav på 

bedömningen av patientens beslutskompetens”. Samtidigt kan, enligt Rynning, 

barn som bär på en svår sjukdom ”ha förmåga till mycket insiktsfulla 

överväganden” och i ”vissa fall kanske barnets bedömning av situationen är mer 

realistisk än vårdnadshavarnas”. Rättsvetaren Jameson Garland har i sin 

avhandling kommit fram till att i fall där barn motsatt sig vård har svensk 

rättspraxis gett liten vägledning utifrån barns rättigheter, vilket antas bero på att 

rättstillämparen inte utgått från ett perspektiv, där barns rättigheter är i fokus (se 

Garland, 2016, s. 552). Förhållandet mellan barns och föräldrars bestämmanderätt 

över sina barn kan också påverkas av Europakonventionen som utgör svensk lag. 

Det ligger utanför avhandlingen att närma redogöra för konventionen i 

förhållande till barns rättsliga ställning, men Garland (2016) har konstaterat att 

rättspraxis är begränsad. Det oklara rättsläget innebär att det finns utrymme för 

olika tolkningar av föräldrabalkens regler om föräldrars ansvar.39 

Rätten till integritetsskydd, förstått som rätten till skydd för sitt privat- och 

familjeliv, heder och anseende, finns uttryckt i barnkonventionens artikel 16 och 

i Europakonventionens artikel 8.40 I svensk lagstiftning och i förhållande till barn 

som patienter är denna rätt reglerad genom bl.a. offentlighets- och sekretesslagen. 

Vårdnadshavares bestämmanderätt enligt föräldrabalken innebär att barnets rätt 

till integritetsskydd kan komma i konflikt med vårdnadshavares behov av 

                                                           

39 För närmare diskussion om rättspraxis vad gäller barns positiva och negativa bestämmanderätt, se 
bl.a. Garland, 2016, Kindström Dahlin, 2016, SOU 2013:2 och SOU 2017:111.  

40 Artikel 16 i barnkonventionen anger att inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga 
ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga 
angrepp på sin heder och sitt anseende. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller 
angrepp. 

Artikel 8 i Europakonventionen lyder: 1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, 
sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna 
rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 
till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av 
oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. 
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information om barnets hälsotillstånd, vård och behandlingar. Barnet behöver 

vara tillräckligt moget för att kunna råda över sekretessen (Rynning, 2010, s. 143). 

Barnets integritetsskydd kan också, oavsett ålder och mognad, upprätthållas 

gentemot vårdnadshavare om det finns särskilda omständigheter. Detta regleras 

genom offentlighets- och sekretesslagen (Rynning, 2010, s. 144): 

Enligt 12 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen gäller vidare 

tystnadsplikt i förhållande till vårdnadshavaren, oberoende av barnets 

ålder och mognad, i fall där det ”kan antas att den underårige lider 

betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren”. Bestämmelsen 

är alltså tillämplig även i fråga om mindre barn, men för att risk för 

betydande men ska anses föreligga måste det vara fråga om särskilt 

integritetskänsliga uppgifter, eller andra uppgifter som riskerar att 

missbrukas av vårdnadshavaren på ett sätt som allvarligt skadar barnet. 

Det räcker alltså inte att den unga patienten tycker att det skulle vara 

obehagligt eller befarar att vårdnadshavarna skulle vidta åtgärder som hon 

motsätter sig. 

Vad bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen ger uttryck för är att det 

krävs att det handlar om information, som om den lämnas till barnets 

vårdnadshavare, allvarligt kan skada barnet eller att uppgifterna är så pass 

integritetskänsliga att de innebär betydande men för barnet. I dessa fall kan 

barnets bästa, i inskränkt bemärkelse, därmed gå före vårdnadshavares 

bestämmanderätt. Det ligger utanför avhandlingen att närmare gå in på de 

regleringar som rör barnets integritetsskydd och som regleras genom 

offentlighets- och sekretesslagen. Det som kan konstateras är att detta integritets-

skydd är avhängig barnets ålder och en bedömning av barnets beslutsmognad och 

där vårdnadshavares bestämmanderätt enligt föräldrabalken är av central 

betydelse.  

4.5. Rätten till rättigheter 

Det här kapitlet har beskrivit de rättsliga ramarna för patienter, och särskilt barns 

rättsliga ställning som patienter, med fokus på barns röst. Syftet har varit ge en 

kontext till hur barns rättigheter konstrueras i patientlagen, vilket analyseras i 

kapitel 5.  
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Framväxten av patienträttigheter har karakteriserats av en betoning på hälso- och 

sjukvårdens skyldigheter att tillhandahålla vård, medan patientens rättigheter i 

termer av delaktighet i, och inflytande över sin vård, inte har varit framträdande. 

Genom patientlagens tillkomst har dock sådana frågor hamnat i fokus, liksom 

barns rättsliga ställning som patienter. Genom lagen har bl.a. samtyckes-

bestämmelser införts, liksom bestämmelser som förtydligar vilken information 

patienter ska få. Dessa bestämmelser har sin grund i medicinetiska och medicin-

rättsliga principer om respekten för autonomi och respekten för mänsklig 

värdighet.  

Ett viktigt grundantagande för den rättsliga regleringen av patienters ställning i 

hälso- och sjukvården är att en vuxen person antas vara kompetent att fatta beslut 

som rör den egna kroppen. För barn som är patienter är antagandet att barns 

beslutskompetens behöver bedömas. Barns utrymme att vara autonoma och fatta 

beslut om sin vård eller behandling är avhängig barnets ålder, vuxnas 

bedömningar av barnets mognad, och åtgärdens art. I förhållande till principerna 

om respekt för autonomi och mänsklig värdighet blir också föräldrars rättigheter 

och skyldigheter och vad som anses vara barnets bästa, centrala för vilket 

utrymme till autonomi som barnet ges, och hur barnets integritet hanteras. Vad 

detta får för betydelse för hur barns rättigheter som patienter konstrueras genom 

patientlagen och vilken position barn ges i lagen diskuteras närmare i nästa kapitel.  
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5. Patientlagen och barns rättigheter 

5.1. Inledning 

I det här kapitlet analyseras hur barns rättigheter som patienter konstrueras 

genom patientlagen. Dessa konstruktioner ger uttryck för vilken position barn ges 

som patienter i lagen, och därigenom barns förutsättningar för röst. Det empiriska 

materialet för analysen består av förarbeten i form av propositionstext. 

Regeringens proposition (2013/14:106) Patientlag (patientlagspropositionen) är 

fokus för analysen. Patientlagens konstruktioner av barns rättigheter diskuteras i 

förhållande till de konstruktioner av barns rättigheter som görs genom 

socialtjänstlagen. Utgångspunkten i denna del är regeringens proposition 

(2012/13:10) Stärkt stöd och skydd för barn och unga (socialtjänstlagspropositionen). 

I avsnitt 3.2 beskrivs närmare vilka bestämmelser i socialtjänstlagen som omfattas.  

Analysen visar att patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter 

ger barn som patienter en underordnad position, dels i förhållande till den vuxne 

patienten, dels i förhållande till föräldrar. Barnets position som patient blir 

beroende av vuxnas värdering av barnets röst och barnet som subjekt framträder 

inte. Denna positionering av barnet får betydelse för vad som problematiseras 

och vad som inte gör det, vilket synliggörs i förhållande till hur barns rättigheter 

konstrueras genom socialtjänstlagen.  

Avsnitt 5.2 redogör för hur de tre bestämmelser i patientlagen som särskilt rör 

barn som patienter motiveras i patientlagspropositionen. Fokus är på det explicita 

innehållet i motivtexten. Därefter analyseras i avsnitt 5.3 hur barns rättigheter som 

patienter genom dessa bestämmelser konstrueras. I denna analys används 

socialtjänstlagspropositionens konstruktioner av barns rättigheter för att 

synliggöra vilka förutsättningar för röst barn ges som patienter. I avsnitt 5.4 står 

barnets röst och barnets aktörskap i fokus, för att i avsnitt 5.5 diskutera det 

outtalade i konstruktionerna av barns rättigheter. I avsnitt 5.6 sammanfattas 

analysen och de slutsatser som kan dras från denna.  
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barn som patienter motiveras i patientlagspropositionen. Fokus är på det explicita 
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5.2. De barnspecifika bestämmelserna i 

patientlagen  

Avsnittet behandlar de tre bestämmelser i patientlagen som särskilt rör barn som 

patienter och hur dessa motiveras i patientlagspropositionen. Det gäller 

bestämmelsen om att barnets bästa särskilt ska beaktas (PL 1:8), bestämmelsen 

om att barnets inställning till vård ska klarläggas (PL 4:3) och bestämmelsen om 

information till barn och vårdnadshavare (PL 3:3). Redogörelsen av 

bestämmelserna följer den ordning som bestämmelserna presenteras i 

patientlagspropositionen i avsnittet Barnets inflytande över sin vård.  

5.2.1. Barnets bästa ska särskilt beaktas 

Bestämmelsen om barnets bästa i PL (1:8) lyder:  

När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.  

Motiven till bestämmelsen redovisas under rubriken Barnets bästa, som är uppdelad 

i två underrubriker, Barnets bästa behöver tydliggöras och Stöd och vägledning till hälso- 

och sjukvårdspersonalen. I en inledande text till skälen för regeringens förslag anges 

att det av barnkonventionen följer att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets 

bästa komma i främsta rummet (prop. 2013/14:106, s. 62).41 Därefter redogörs 

kortfattat för regeringens barnrättspolitiska arbete.  

Under rubriken Barnets bästa behöver tydliggöras, upprepas också delar av principen 

om barnets bästa enligt barnkonventionen, och att denna ska vara vägledande för 

såväl offentliga som privata institutioner, som för vårdnadshavare (prop. 

2013/14:106, s. 62). Barnets bästa ska enligt förarbetena ”vara vägledande i de 

svåra ställningstaganden som behöver göras inom hälso- och sjukvårdens 

verksamheter” (prop. 2013/14:106, s. 62). Bedömningar av barnets bästa beskrivs 

som en process med flera steg. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ”beakta 

vetenskap och beprövad erfarenhet, samt, beroende på barnets ålder och mognad, 

inhämta underlag från vårdnadshavare” (prop. 2013/14:106, s. 63). Det kan också 

omfatta inhämtandet av underlag från andra yrkespersoner ”som har kunskap om 

barnet, med de begränsningar som kan finnas på grund av sekretess och 

                                                           
41 Det kan noteras att denna ordalydelse av principen om barnets bästa har ändrats genom en 
nyöversättning av barnkonventionen. Se avsnitt 4.4.2. 
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tystnadsplikt” (prop. 2013/14:106, s. 63). I bedömningsprocessen ska vård-

personalen också ”beakta det som barnet själv ger uttryck för i enlighet med 

barnkonventionens artikel 12” (prop. 2013/14:106, s. 63). Här knyts alltså 

principen om barnets bästa till principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter 

och bli hörd enligt barnkonventionen, vilket utvecklas i förhållande till barnets 

och vårdnadshavarens röst (prop. 2013/14:106, s. 63): 

Principen om barnets bästa får emellertid inte medföra att barns och 

vårdnadshavares åsikter och inställning till en vårdåtgärd åsidosätts. Vid 

bedömningen av barnets bästa i det enskilda fallet bör istället stor vikt 

läggas vid barnets, och även vårdnadshavarens, möjlighet till inflytande. 

Den första meningen ger barnets och vårdnadshavares röst en stark ställning 

eftersom deras åsikter och inställning till en vårdåtgärd inte får åsidosättas. Den 

andra meningen talar dock om betydelsen av att ge barnet och vårdnadshavare en 

möjlighet till inflytande, vilket närmast kan tolkas som att vårdpersonalen bör bereda 

såväl barnet som vårdnadshavare, möjlighet att involveras i den process som ska 

leda fram till att fastställa vad som är barnets bästa i en specifik vårdsituation. I 

motivtexten uttrycks att fastställandet av barnets bästa ”kräver ett aktivt 

övervägande i det enskilda fallet” (prop. 2013/14:106, s. 63). I beskrivningen av 

processen för att bedöma barnets bästa uttalas även att utgångspunkten ”i barnets 

bästa är respekten för barnets fulla människovärde och integritet” (prop. 

2013/14:106, s. 63). Detta uttalande utvecklas inte närmare.  

I motivtexten till bestämmelsen om barnets bästa uttrycks också 

spänningsförhållanden mellan olika intressen. Det kan utläsas av uttalanden om 

att barnets ”liv och hälsa måste skyddas, men barnets integritet, rätt att uttrycka 

sin åsikt och rätt till inflytande måste beaktas vid en bedömning av vad som är det 

enskilda barnets bästa i den aktuella situationen” (prop. 2013/14:106, s. 63). 

Hälso- och sjukvårdspersonal samt vårdnadshavare ska ge barnet möjlighet att 

uttrycka sin inställning och underlätta barnets delaktighet. Vårdpersonalens arbete 

beskrivs i denna del som komplext där olika intressen ställs mot varandra; 

beroende på barnets ålder och mognad ska barnets behov och önskningar 

beaktas, samverkan ske med vårdnadshavare och barnet ska också ges skydd i 

utsatta situationer (prop. 2013/14:106, s. 63). Av författningskommentaren till 

bestämmelsen framgår att så ”långt som möjligt bör såväl långsiktiga som 
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kortsiktiga konsekvenser av att exempelvis ge eller avstå från att ge barnet viss 

vård eller behandling beaktas” (prop. 2013/14:106, s. 112). 

Med anledning av att en av remissinsatserna (Sveriges Psykologförbund) 

efterfrågat vägledning om hur barnets bästa ska bedömas, tas denna fråga upp 

under rubriken Stöd och vägledning till hälso- och sjukvårdspersonalen. Regeringen ställer 

sig avvisande till att ta fram en sådan vägledning och hänvisar dels till ett 

meddelandeblad från Socialstyrelsen som rör barn som söker hälso- och sjukvård 

(se Socialstyrelsen, 2010), dels till en standard för hälso- och sjukvården som 

Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård 

(NOBAB) har tagit fram och som tar sin utgångspunkt i barnkonventionen (prop. 

2013/14:106, s. 63).  

Motivtexten uppehåller sig särskilt vid vårdpersonalens bedömningar av barnets 

bästa och hur dessa ska gå till. I vilka situationer som dessa bedömningar ska göras 

beskrivs i allmänna ordalag: inom hälso- och sjukvårdens verksamheter (prop. 

2013/14:106, s. 62) och i den dagliga verksamheten när barn får vård (prop. 

2013/14:106, s. 63). Bestämmelsen ska även fungera som vägledning inom hälso- 

och sjukvårdsverksamheter i övrigt (prop. 2013/14:106, s. 63). Barnets bästa ska 

bedömas när barnet får vård, och omfattar t.ex. inte sådana delar som faller 

utanför lagens tillämpningsområde, som utformning av lokaler (prop. 

2013/14:106, s. 63, se även avsnitt 4.3).  

5.2.2. Barnets inställning ska klarläggas  

Det här avsnittet behandlar bestämmelsen i PL (4:3) som lyder:  

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården 

eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska 

tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 

Bestämmelsen, som har den mest omfattande motivtexten av de barnspecifika 

bestämmelserna, avhandlas under rubriken Barns inställning till vård, som är 

uppdelad i tre underrubriker: Vårdnadshavarnas ansvar i förhållande till barnets ökande 

bestämmanderätt, Barns inställning till en vårdåtgärd och Mognadsbedömningar.  

Den första meningen i motivtexten refererar till barnkonventionens artikel 12 där 

det ”stadgas en rätt för alla barn som är i stånd att bilda egna åsikter att fritt 
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uttrycka dessa” (prop. 2013/14:106, s. 64). Vad denna rätt innebär i förhållande 

till barnet som patient utvecklas inte närmare. I den inledande texten till 

regeringens skäl för förslaget tas också Europarådets konvention om mänskliga 

rättigheter och biomedicin upp. I motivtexten uttalas bl.a. att denna konvention 

”fastslår att barnets åsikt successivt ska bli en alltmer avgörande faktor i takt med 

att barnet blir äldre och alltmer moget” (prop. 2013/14:106, s. 64). I den inledande 

motivtexten slås också fast att för att en patient ”ska kunna ta ställning till frågan 

om vilken vård som ska ges, och eventuellt lämna samtycke till en vårdåtgärd, 

måste han eller hon ha förmåga att förstå den information som lämnas och 

överblicka konsekvenserna av sitt eget beslut”, vilket enligt förarbetena kan 

benämnas som beslutskompetens (prop. 2013/14:106, s. 64). Utifrån detta 

uttalande uttrycks förhållandet mellan bestämmelsen om att barnets inställning 

ska klarläggas och samtyckesbestämmelsen i patientlagen (prop. 2013/14:106, s. 

64): 

I fråga om vuxna människor, dvs. personer över 18 år, föreslår regeringen 

i avsnitt 8 att hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke om 

inte annat följer av lag. Barn kan också anses vara beslutskompetenta i en 

viss vårdfråga, beroende på deras mognadsgrad och utveckling. 

Det blir genom denna formulering tydligt att samtyckesbestämmelsen avser vuxna 

människor, medan barns röst, i termer av delaktighet i sin egen vård, behandlas 

genom bestämmelsen om att klarlägga barnets inställning. Det bekräftas också 

genom författningskommentaren där det anges att bestämmelsen är ett 

komplement till de bestämmelser i lagen som rör samtycke och att syftet är att 

kodifiera praxis (prop. 2013/14:106, s. 119). Barn kan dock vara besluts-

kompetenta i en viss vårdfråga, men detta är beroende av barnets ”mognadsgrad 

och utveckling” (prop. 2013/14:106, s. 64). I förarbetena hänvisas även till 

speciallagstiftning som närmare reglerar barns bestämmanderätt i vissa specifika 

medicinska frågor.  

Frågan om vilket inflytande barn ska ha över beslut som rör deras vård och 

behandling beskrivs som komplicerad (prop. 2013/14:106, s. 65):  

Centralt i diskussionen om barns möjlighet till inflytande är konflikten 

mellan å ena sidan barnets rätt till självbestämmande och integritet, och å 

andra sidan barns behov av skydd samt vårdnadshavarnas möjlighet att 
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utöva sin skyldighet att tillgodose barnets behov. Regeringen vill 

understryka att principen om barnets bästa är intimt förknippad med 

barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. 

Här beskrivs en konflikt mellan olika intressen och som rör förhållandet mellan 

barn och föräldrar. Vidare betonas att barnets rätt att få uttrycka sina åsikter är 

nära kopplad till principen om barnets bästa. Vad detta innebär utvecklas dock 

inte närmare. Det gör däremot relationen mellan barn och vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarens ansvar i förhållande till barns ökande bestämmanderätt utgör 

ett eget avsnitt i förarbetena till patientlagspropositionen. Relationen mellan barn 

och föräldrar beskrivs i motivtexten i termer av vårdnadshavares ansvar och 

skyldigheter enligt FB 6:11, om att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att 

bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (se även avsnitt 4.4). 

I motivtexten anges att vårdnadshavaren i takt med barnets stigande ålder och 

utveckling, ska ta allt större hänsyn till ”barnets synpunkter och önskemål i de 

beslut som rör barnets personliga angelägenheter” (prop. 2013/14:106, s. 65). 

Genom referat av förarbeten till denna bestämmelse i föräldrabalken (prop. 

1981/82:168), uttalas att barns individuella förutsättningar och typen av 

personliga angelägenheter utgör utgångspunkter för hur långtgående barns 

bestämmanderätt är. Vidare refereras från dessa förarbeten att vårdnadshavare 

inte får vältra över ansvar på barnet att fatta beslut eller tvinga fram beslut som 

barnet inte känner sig mogen för (prop. 2013/14:106, s. 65). Bestämmelsen i 

föräldrabalken beskrivs som grunden för barns inflytande i hälso- och sjukvården 

(prop. 2013/14:106, s. 65): 

Bestämmelsen har kommit att utgöra en grund för att ge barn ett 

medinflytande inom hälso- och sjukvården men även att ge de barn som 

har tillräcklig mognad för att tillgodogöra sig relevant information och 

överblicka konsekvenserna av sitt beslut i en viss vårdfråga rätt att själv 

bestämma i den aktuella frågan. 

Av författningskommentaren till denna bestämmelse (prop. 2013/14:106, s. 119–

120) framgår att vårdnadshavarens beslutanderätt är utgångspunkt för 

bestämmelsen (prop. 2013/14:106, s. 119). Bedömningar av barnets besluts-

kompetens är beroende av åtgärdens art, men som ”utgångspunkt är det 

vårdnadshavaren som har beslutanderätt i frågor som rör barnet”, dock med 

tillägget att det inte alltid är nödvändigt att inhämta samtycke från vårdnadshavare 
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utöva sin skyldighet att tillgodose barnets behov. Regeringen vill 
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(prop. 2013/14:106, s. 120). Även av författningskommentaren framgår att 

barnets ”möjlighet att bestämma får inte medföra att vårdnadshavaren frånsäger 

sig sitt ansvar som beslutsfattare utan att barnet känner sig moget för det” (prop. 

2013/14:106, s. 120). 

I propositionen refereras delar av den genomgång som Patientmaktsutredningen 

(SOU 2013:2) har gjort av praxis. Här återkommer den rättsliga regleringen av 

relationen mellan barn och föräldrar. Enligt motivuttalandena visar denna 

genomgång att vårdnadshavare som huvudregel har bestämmanderätt över yngre 

barn, och att huvudregeln för barn över 15 år är det motsatta, medan ”den långa 

period av barndomen då barnet varken är mycket litet eller äldre tonåring” 

uppvisar, utifrån utredningens genomgång, varierande praxis (prop. 2013/14:106, 

s. 66). Vidare framgår att i ”flera ärenden och uttalanden på området som 

utredningen tagit del av läggs stor vikt vid vilken åtgärd som är i fråga och vid det 

enskilda barnets mognad” (prop. 2013/14:106, s. 66). Åtgärdens art, liksom 

barnets mognad lyfts alltså fram. Ålder som ett bedömningskriterium behandlas i 

motivtexten, men då utifrån att åldersgränser är olämpliga att använda i lagen. 

Skälen som anförs, och som tar sin utgångspunkt i utredningens bedömningar, är 

bl.a. att ålder och mognad inte behöver gå hand i hand och att fasta åldersgränser 

försvårar möjligheten att väga in typen av åtgärd och hur angelägen åtgärden är 

(prop. 2013/14:106, s. 67).  

Med utgångspunkt i detta resonemang delar regeringen utredningens uppfattning 

om att ”de barn som har tillräcklig mognad för att tillgodogöra sig den behövliga 

informationen och överblicka konsekvenserna av sitt beslut i en viss vårdfråga 

också bör ges möjlighet att ge sitt samtycke till en vårdåtgärd” (prop. 

2013/14:106, s. 66). Utifrån detta konstaterande föreslår regeringen bestämm-

elsen om att barnets inställning ska klarläggas. I samband med detta uttalas att 

barnet har möjlighet att initiera en åtgärd. Vad denna initiativrätt närmare består 

i utvecklas inte, men som exempel på en sådan initiativrätt nämns genomförande 

av abort och tillgång till preventivmedel (prop. 2013/14:106, s. 66). 

I förarbetena till bestämmelsen slås fast att hälso- och sjukvårdspersonalen 

tillsammans med vårdnadshavare har ett ansvar för att klarlägga barnets 

inställning (prop. 2013/14:106, s. 66): 
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Att det inte blir aktuellt när patienten är ett spädbarn torde stå klart. Det 

betyder dock inte att mycket små barn inte kan ha en inställning till en 

åtgärd och det är således viktigt att ge även dessa barn utrymme att få 

uttrycka sin åsikt. 

Det betonas att även om barnet är moget att fatta ett beslut själv, bör hälso- och 

sjukvårdspersonalen ”sträva efter att ändå involvera vårdnadshavarna om inte 

barnet motsätter sig det eller att det inte kan anses vara till barnets bästa” (prop. 

2013/14:106, s. 66). I förarbetena påminns också om att vårdnadshavarna ”även 

fortsättningsvis har ett lagstadgat ansvar för barnet” (prop. 2013/14:106, s. 66). 

I förarbetena finns ett särskilt avsnitt om mognadsbedömningar. Den individuella 

mognadsbedömningen får ”ofta en helt avgörande betydelse för barns ställning i 

vården” (prop. 2013/14:106, s. 67). Vilken mognad som krävs beror på åtgärdens 

art och hur angelägen åtgärden är (prop. 2013/14:106, s. 67). Vad som anses 

utgöra tillräcklig mognad för att barnets inställning ska tillmätas betydelse ska 

bedömas från fall till fall och är beroende av vad det handlar om för åtgärd och 

hur angelägen åtgärden är, ett uttalande som återkommer i motivtexten. Det är 

dock otydligt vad för krav som ska ställas på barnet och som vårdpersonalen ska 

utgå ifrån i sina bedömningar. Å ena sidan anges att barn som har tillräcklig 

mognad dels ska kunna ”tillgodogöra sig den behövliga informationen” (i 

författningskommentaren används ordet ”relevanta”), dels kunna ”överblicka 

konsekvenserna av sitt beslut” (prop. 2013/14:106, s. 66 resp. s. 120). Å andra 

sidan uttalas i motivtexten att med tillräcklig mognad avses att barnet ”förstår hälso-

och sjukvårdsinsatsen” samt ”vilka konsekvenser insatsen kan få” (prop. 

2013/14:106, s. 67). Själva åtgärdens art hamnar i förgrunden för de bedömningar 

av barnets beslutskompetens som ska göras. Barnet behöver exempelvis enligt 

motivuttalandena besitta ”avsevärd mognad för att barnet ska anses ha ett 

självbestämmande över mer omfattande behandlingar och ingrepp” (prop. 

2013/14:106, s. 67, min kursivering). Vad det kan handla om för slags omfattande 

behandlingar eller ingrepp, utvecklas inte.  

Att det är vårdpersonalen som ansvarar för mognadsbedömningar framgår av 

motivtexten (prop. 2013/14:106, s. 67): 

I de flesta fall är det hälso- och sjukvårdspersonalen som får bedöma om 

det enskilda barnet är tillräckligt moget för att själv kunna ta ställning till 
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den aktuella vårdfrågan. Om ett barn har varit sjukt länge har hälso- och 

sjukvårdspersonalen ofta byggt upp en långvarig relation med barnet. En 

sådan relation i kombination med en kunskap om de åtgärder som är 

aktuella ger en bra grund för att bedöma om barnet har den mognad som 

krävs för att hon eller han ska kunna vara delaktig i beslutet om en 

vårdåtgärd. 

Det är hälso- och sjukvårdspersonalens egna bedömningar, innefattande deras 

kunskap om det enskilda barnet, som framhålls när mognadsbedömningar ska 

göras. I författningskommentaren till bestämmelsen betonas också hälso- och 

sjukvårdspersonalens ansvar att ”göra väl avvägda mognadsbedömningar som 

inte resulterar i att barn avkrävs beslut som de inte känner sig mogna att fatta” 

(prop. 2013/14:106, s. 120). Samtidigt framgår det av förarbetena att remiss-

instanser efterfrågat vägledning om hur sådana mognadsbedömningar av barnet 

ska göras och regeringen aviserar att man avser återkomma i denna fråga.42  

5.2.3. Information till barnet och vårdnadshavare  

Förslaget till bestämmelse i PL (3:3) lyder: 

När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få information 

enligt 1 och 2 §§.  

Bestämmelsen avhandlas under rubriken Information till barn och vårdnadshavare, som 

är uppdelad i två underrubriker: Information till vårdnadshavarna och Dokumentation i 

patientjournalen. Motivtexten refererar förarbetena till offentlighets- och sekretess-

lagen, OSL 12:3, om hur sekretess för enskild förhåller sig till FB 6:11 om 

vårdnadshavares rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter (se även avsnitt 4.4). Huruvida barnet själv kan få 

bestämma om information ska lämnas till vårdnadshavare, och därmed förfoga 

över sekretessen, är avhängig barnets ålder och mognad samt åtgärdens art (prop. 

2013/14:106, s. 69): 

Den ålder och mognad som krävs för att barnet själv ska få avgöra om 

information ska lämnas till vårdnadshavarna ska bedömas mot bakgrund 

                                                           
42 Socialstyrelsen får senare ett sådant uppdrag och tar fram ett kunskapsstöd, som riktas till såväl 
hälso- och sjukvårdspersonal, som personal inom socialtjänsten; Bedöma barns mognad för delaktighet. 
Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården (Socialstyrelsen, 2015). 
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42 Socialstyrelsen får senare ett sådant uppdrag och tar fram ett kunskapsstöd, som riktas till såväl 
hälso- och sjukvårdspersonal, som personal inom socialtjänsten; Bedöma barns mognad för delaktighet. 
Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården (Socialstyrelsen, 2015). 
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av den aktuella situationen. Ett barn kan vara moget nog att själv avgöra 

om information om mindre hälso- och sjukvårdsåtgärder ska lämnas till 

vårdnadshavarna, medan samma barn inte kan anses moget nog att avgöra 

information om mer ingripande åtgärder ska lämnas till vårdnadshavarna. 

I motiveringen av bestämmelsen blir, i likhet med hur bestämmelsen om barnets 

inställning motiveras, tillräcklig mognad central för om barnet ska få bestämma över 

den information som lämnas till vårdnadshavare, och det kopplas till 

informationens respektive åtgärdens art. I författningskommentaren till 

bestämmelsen betonas vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter utifrån 

föräldrabalken (FB 6:1, 6:2 och 6:11). Barnets vårdnadshavare ska därför ”i 

egenskap av ställföreträdare för barnet i personliga angelägenheter” också få 

information (prop. 2013/14:106, s. 116). Som tidigare konstaterats föreslås även 

ett förtydligande i patientdatalagen, om att det i patientjournalen ska finnas 

uppgifter om den information som har lämnats till vårdnadshavare (prop. 

2013/14:106, s. 70). 

Barnets rätt till information behandlas kortfattat i motivtexten, främst genom att 

hänvisa till 3 kapitlet patientlagen där information till patienten om bl.a. 

hälsotillstånd och behandlingar regleras, bestämmelser som även omfattar barn 

(prop. 2013/14:106, s. 68):  

Även barn ska därmed i princip alltid informeras om bl.a. sitt 

hälsotillstånd, metoder för undersökning, vård och behandling samt det 

förväntade vårdförloppet.  

Att barn i princip alltid ska informeras, förklaras med att informationen behöver 

anpassas till barnets ålder, mognad och andra individuella förutsättningar. 

Principen om barnets bästa ska vara vägledande när information ges till barnet 

(prop. 2013/14:106, s. 68). I författningskommentaren till bestämmelsen anges 

att barn har samma rätt till information som vuxna, men att denna information 

ska anpassas till barnets ålder och mognad (prop. 2013/14:106, s. 116). Utöver 

dessa uttalanden behandlas inte barnets rätt till information ytterligare i anslutning 

till denna bestämmelse.  

Däremot hänvisas i PL 3:3 till två andra bestämmelser i lagen som anger vad för 

information som patienten ska få i kontakter med hälso- och sjukvården: PL 3:1 
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och PL 3:2. PL 3:1 rör patientens information om vård och behandling, vilket 

bl.a. omfattar information om sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för 

undersökning, vård och behandling och det förväntade vård- och behandlings-

förloppet. Av förarbetena till denna bestämmelse framgår att patienten ska få 

sådan information för att kunna utöva sitt självbestämmande och ”ta ställning till 

om han eller hon vill acceptera den vård som erbjuds” (prop. 2013/14:106, s. 47). 

Den andra informationsbestämmelsen som refereras till i PL 3:3 är PL 3:2 om att 

patienten ska få information i frågor som rör valfrihet och vårdgarantin, vilket 

bl.a. omfattar möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt 

vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Förarbetena 

till de två informationsbestämmelser som PL 3:3 hänvisar till, och som därmed 

anger vad för information som även vårdnadshavaren ska få, tar inte specifikt upp 

barn som patienter.  

5.3. Förutsättningar för barnets röst  

Hur kan barns förutsättningar för röst som patienter förstås? I det här avsnittet 

analyseras hur barns rättigheter som patienter konstrueras genom de tre 

bestämmelserna i patientlagen. Dessa konstruktioner av rättigheter diskuteras i 

förhållande till de konstruktioner av barns rättigheter som görs genom två 

bestämmelser i socialtjänstlagen: SoL 1:2 och SoL 11:10 (se närmare avsnitt 3.2). 

I analysen är fokus på vad som adresseras och problematiseras och vad som inte 

gör det, vad som uttalas och vad som inte gör det (Bacchi, 2008). 

5.3.1. Barnets röst som egenvärde eller föremål för 

värdering 

I motivtexten till bestämmelsen om att barnets inställning ska klarläggas, framgår 

att barnets mognad behöver utredas för att på så sätt fastställa vad barnets röst 

ska ges för betydelse. Vad gäller värderingen av barnets röst är det otydligt vad 

för krav som ställs på barnet för att barnet ska anses ha tillräcklig mognad, det är 

en fråga som avgörs av vuxna i varje enskilt fall. I patientlagspropositionen har 

praxis betydelse eftersom det är värderingen av barnets röst, eller annorlunda 

uttryckt, i vilken utsträckning barnet ska få bestämma över vård- och 

behandlingsinsatser, som är i fokus.  
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Medan motivtexten i patientlagspropositionen tar avstamp i rättsliga förhållanden 

rörande gränserna för barns bestämmanderätt i förhållande till vårdnadshavares 

bestämmanderätt över barnet, är utgångspunkten i socialtjänstlagspropositionen 

barns rättigheter enligt barnkonventionen. I socialtjänstlagspropositionen 

används barnkonventionen och barnrättskommitténs uttalanden genomgående 

(utan att det refereras till specifika allmänna kommentarer). Detta 

rättighetsperspektiv signaleras också i rubrikerna till det avsnitt som behandlar 

bestämmelserna i SoL 1:2 och SoL 11:10: ”Barns rättigheter” och ”Principen om 

barnets bästa och barnets rätt att komma till tals” (prop. 2012/13:10, s. 34ff.). I 

ett särskilt avsnitt tas begreppen ålder och mognad upp, men det sker med 

utgångspunkt i barnrättskommitténs uttalanden (prop. 2012/13:10, s. 38–39). Det 

finns visserligen ett resonemang kring hur barnets röst ska värderas, utifrån ålder 

och mognad, men också detta tar avstamp i barnkonventionen och i de uttalanden 

som barnrättskommittén har gjort. Barnkonventionens artikel 5 om barns 

fortlöpande utveckling av sina förmågor (se även avsnitt 4.4) kopplas till artikel 

12 om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och bli hörd (prop. 2012/13:10, s. 

39):  

Respekten för små barns fortlöpande utveckling av sin förmåga är 

väsentlig för att deras rättigheter ska förverkligas och är särskilt 

betydelsefull under deras tidiga utveckling (…). 

I motivtexten till bestämmelserna i socialtjänstlagen talas vidare om de snabba 

förändringar i barns fysiska, kognitiva, sociala och känslomässiga utveckling som 

sker från spädbarnsålder till skolålder och att stöd och vägledning för barnet 

ständigt behöver anpassas till barnets fortlöpande utveckling av sin förmåga 

(prop. 2012/13:10, s. 39). Betoningen är på socialtjänstens kunskap om barns 

utveckling och behovet av att anpassa stöd och vägledning på ett sätt ”som tar 

hänsyn till barnets intressen och önskningar liksom barnets förmåga att fatta 

självständiga beslut” och som visar att det finns en ”förståelse för vad som är bäst 

för barnet” (prop. 2012/13:10, s. 39). Den fortlöpande utvecklingen av barnets 

förmåga bör enligt motivtexten ”ses som en positiv process som ger möjligheter, 

inte en begränsning av barnets självständighet och uttrycksförmåga” (prop. 

2012/13:10, s. 39). Dessa formuleringar motsvarar i stort de uttalanden som barn-

rättskommittén gör i sin Allmänna kommentar om genomförandet av barnets 

rättigheter under tidig barndom (CRC/C/GC/7, p. 17). Mognad handlar enligt 
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motivtexten i socialtjänstlagspropositionen ”om förmågan att förstå och bedöma 

vilka konsekvenser den aktuella frågan medför” (prop. 2012/13:10, s. 39), en 

definition som i stort motsvarar barnrättskommitténs definition i kommitténs 

Allmänna kommentar avseende artikel 12 (se CRC/C/GC/12, p. 30). Den 

uttalade kopplingen till artikel 5 i barnkonventionen förstärker bilden av att det är 

en rättighet för barnet att få uttrycka sina åsikter. Att endast referera de delar av 

artikel 5 som rör barnets fortlöpande utveckling av sina förmågor, och inte den 

del som anger att staten ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som 

tillkommer föräldrar, bidrar till denna bild.  

I socialtjänstlagspropositionen är därmed den rättsliga aspekten av barnets röst 

inte lika uttalad som i patientlagspropositionen. Det är rätten att få uttrycka sina 

åsikter, inte hur dessa åsikter ska påverka beslut som rör barnet, som är fram-

trädande. Syftet med tillägget i bestämmelsen i SoL 11:10 om att ett barn ska ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet, är att ”tydliggöra 

barnets rätt att komma till tals enligt artikel 12” i barnkonventionen (prop. 

2012/13:10, s. 135) och det är denna rätt som genomgående betonas i förarbetena. 

Det finns dock i bestämmelsen i SoL 11:10 en uttalad åldersgräns som anger att 

ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt 

socialtjänstlagen. Vidare får yngre barn höras i domstol, om barnet inte kan antas 

ta skada av det. Dessa formuleringar ger uttryck för den rättsliga regleringen av 

barnets röst. Det sker också genom att i samma bestämmelse ange specifika 

situationer när barnet är särskilt utsatt då barnet kan höras utan vårdnadshavarens 

samtycke och närvaro.  

I förhållande till barnkonventionens artikel 12 om barnets rätt att få uttrycka sina 

åsikter och bli hörd är betoningen i patientlagspropositionen på vilken betydelse 

barnets åsikter ska få när vård eller behandling ska ges. När det gäller mognads-

bedömningar är det personalens kunskap om barnet som har betydelse. Om 

barnet bär på en långvarig sjukdom är det enligt förarbetena vårdpersonalens 

kunskap om barnet som kan underlätta mognadsbedömningen, medan barnets 

egna erfarenheter och kunskaper inte adresseras. Likaså är det vårdpersonalens 

kunskap om den vårdinsats som ska genomföras som är i förgrunden när 

mognadsbedömningen ska genomföras, inte barnets kunskaper om vårdåtgärden 

(prop. 2013/14:106, s. 66–67).  
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Även motivtexten i socialtjänstlagspropositionen vänder sig till professionen, men 

utifrån socialtjänstens förhållningssätt till barn och hur synen på barn, utifrån 

barnkonventionen, borde vara. Det framträder bl.a. genom uttalanden om att 

barnkonventionen ”har blivit ett verktyg för att skapa ett samhälle som i alla sina 

delar utgår från ett tydligt barnrättsperspektiv” (prop. 2012/13:10, s. 35). I 

patientlagspropositionen hänvisas visserligen till barnkonventionens rättigheter, 

men dessa hänvisningar fungerar snarare som en bakgrund till de motivuttalanden 

som följer, än som motiv till bestämmelserna.  

5.3.2. Barnets röst som passiv eller som aktiv 

Av bestämmelsen i patientlagspropositionen framgår bl.a. att barnets inställning ska 

klarläggas, så långt det är möjligt. Det är en närmast passiv formulering av hur barnets 

röst ska komma till uttryck. Barnets aktörskap framträder inte i denna 

formulering, snarare är det vuxna som är aktörer. Det understöds av att det i 

motivtexten uttalas att det är hälso- och sjukvårdspersonal som tillsammans med 

vårdnadshavare ansvarar för att barnets inställning blir klargjord (prop. 

2013/14:106, s. 66).  

Barnets förutsättningar att göra sin röst hörd lämnas utanför framställningen i 

patientlagspropositionen, vilket bidrar till bilden av att det inte är barnets 

aktörskap, eller utrymme för röst, som är i fokus. Hur barnets inställning ska 

klarläggas och vad som avses med att det ska göras ”så långt det är möjligt”, 

framgår inte. Fokus är istället på hur barnets inställning ska värderas, av vuxna. 

Även i motivuttalandena till motsvarande bestämmelse i socialtjänstlags-

propositionen betonas professionens ansvar i förhållande till barns röst, men då 

för att skapa förutsättningar för barnet att kunna uttrycka sina åsikter, snarare än 

att utreda dessa åsikters värde (prop. 2012/13:10, s. 37–38). Formuleringen av 

bestämmelsen, som bl.a. uttrycker att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i 

frågor som rör barnet, framställer barnet som subjekt och som aktör, som ska ges 

möjligheter till röst. 

I patientlagspropositionen framträder också barnets röst som passiv genom det 

som inte uttalas. Gränserna för när barnets inställning ska klarläggas eller i vilka 

situationer som det är särskilt angeläget att klarlägga barnets inställning diskuteras 

överhuvudtaget inte. Det kan sättas i relation till motivtexten i socialtjänstlags-

propositionen där det framgår att behovet av att ta reda på barnets inställning 
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anses vara särskilt angeläget när barnet är i behov av skydd (prop. 2012/13:10, s. 

38).  

Av bestämmelsen i patientlagen framgår att barnets inställning till den aktuella 

vården eller behandlingen ska klarläggas. Det kan förstås utifrån att bestämmelsen är 

ett komplement till samtyckesbestämmelsen i patientlagen (PL 4:2) om att 

patienten ska ge sitt samtycke innan vård eller behandling sker. För barnet handlar 

det alltså om att få sin inställning klarlagd i förhållande till en specifik vård- eller 

behandlingsinsats. Av det följer att åtgärdens art och angelägenhetsgrad får 

betydelse för hur barnets inställning ska värderas. Det kan relateras till 

bestämmelsen i socialtjänstlagen som uttrycker att barnet ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet (SoL 11:10). I motivtexten till denna 

bestämmelse är barnets röst inte på samma sätt kopplad till (graden av) 

bestämmanderätt, utan betoningen är på att barnet ska få ge uttryck för sina 

åsikter. 

Genom att det i patientlagspropositionen inte problematiseras vad som avses med 

barnets inställning, hur denna inställning ska klarläggas och inom vilka gränser 

detta ska ske, öppnar också bestämmelsen upp för en tolkning där barnets 

inställning kan klarläggas utan att tala med barnet. Det är denna innebörd av 

barnets inställning som uttrycks i socialtjänstlagen (SoL 11:10). Enligt social-

tjänstlagspropositionen är det först när barnet inte framför några åsikter som 

barnets inställning ska klarläggas. Detta klarläggande innebär enligt förarbetena 

att inhämta uppgifter från barns närstående eller någon annan företrädare för 

barnet eller genom att ta del av dokumentation där barnet tidigare uttryckt sig i 

frågan (prop. 2012/13:10, s. 38). Därmed görs i socialtjänstlagen en åtskillnad 

mellan situationer då barnet själv ger uttryck för sina åsikter och situationer då 

barnets inställning ska klarläggas av andra, en skiljelinje som inte finns i 

patientlagen. Att ”barnets inställning” på detta sätt ges olika innebörder inom två 

närliggande välfärdsrättsliga områden väcker principiella frågor om hur barns 

rättigheter konstrueras i lagstiftning. 

5.3.3. Information som barnets eller föräldrars rättighet  

I bestämmelsen om att barnets inställning ska klarläggas framgår inte att barnet, 

för att kunna uttrycka en inställning, ska ges information om vård- eller 

behandlingsåtgärden. Det kan jämföras med hur samtyckesbestämmelsen (PL 4:2) 
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i samma kapitel i patientlagen är formulerad där det framgår att innan samtycke 

inhämtas ska patienten få information enligt 3 kapitlet, det kapitel där 

informationsbestämmelserna finns samlade.  

I motivuttalandena till bestämmelsen om att även vårdnadshavare ska få 

information (PL 3:3) framgår visserligen att det finns ”inget undantag från 

skyldigheten att lämna information enbart på den grunden att patienten är ett 

barn” och att informationen ska anpassas till ”barnets ålder, mognad och andra 

individuella förutsättningar” (prop. 2013/14:106, s. 68). Eftersom dessa 

uttalanden rör vårdnadshavares rätt att också få information, och inte kopplas till 

bestämmelsen om att barnets inställning ska klarläggas, uppehåller sig 

motivuttalandena främst vid när information ska respektive inte ska lämnas till 

vårdnadshavare. Motivuttalandena kan tolkas som att utgångspunkten är 

vårdnadshavares fulla insyn i barnets vård och behandling.  

I förhållande till informationsbestämmelserna i patientlagen kan noteras att PL 

3:6 anger att informationen ska anpassas till mottagaren och att mottagarens 

önskan om att avstå från information ska respekteras. Av 

författningskommentaren till denna bestämmelse framgår att med mottagare 

avses även vårdnadshavare (prop. 2013/14: 106, s. 118). I vilken utsträckning det 

är vårdnadshavare som bestämmer över huruvida information ska lämnas, dvs. 

möjligheten att avstå från information, utvecklas inte närmare. I 

författningskommentaren uttrycks dock barns rätt till information och att denna 

information ska anpassas till barnets ålder och mognad (prop. 2013/14:106, s. 

118): 

När patienten är ett spädbarn är det naturligtvis tillräckligt att 

vårdnadshavarna får information. Även mycket små barn kan emellertid 

ta till sig viss information, exempelvis om sitt hälsotillstånd. 

Informationen ska utformas med omsorg och ges på ett hänsynsfullt sätt 

utifrån barnets mognad och situation i övrigt. 

I detta uttalande uttrycks att information ska ges och att denna ska anpassas, men 

det sker ingen koppling till lämnandet av information och barnets möjligheter att 

ge uttryck för sin inställning. 
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Det skiljer sig från hur bestämmelsen i SoL 11:10 är formulerad och motiverad. 

Denna bestämmelse inleds med att när en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant 

information. I förarbetena betonas att det är vuxna som ska ge barnet förut-

sättningar att kunna uttrycka en åsikt eller ha en inställning genom att ge relevant 

information till barnet. Information till barnet som en förutsättning för barnet att 

uttrycka sina åsikter är därmed uttryckt såväl i motivtexten som i bestämmelsen i 

socialtjänstlagen. Information till barnet liksom den information som barnet ger 

till vuxna, är i socialtjänstlagspropositionen också framträdande i argumenta-

tionen kring att se barnet som en individ i sin egen rätt. Det är vuxnas ansvar att 

se till att barnet får individuellt anpassad information för att kunna uttrycka en 

åsikt (prop. 2012/13:10, s. 37ff.).  

I diskussionen om gränserna för när vårdnadshavare har rätt att ta del av 

information om barnet liknar motivtexterna i de två propositionerna varandra och 

rör framförallt gränserna för professionens informationsplikt och vårdnads-

havares rätt till information om sitt barn utifrån föräldrabalken och offentlighets- 

och sekretesslagen. Propositionstexterna skiljer sig dock alltså åt i hur information 

till barnet och barnet som informationskälla framställs. I patientlagspropositionen 

blir det barnets förståelse av information som får betydelse för hur barnets röst 

ska värderas, bl.a. i förhållande till mognadsbedömningar där barn som har 

tillräcklig mognad kan tillgodogöra sig den behövliga informationen (prop. 

2013/14:106, s. 66). I socialtjänstlagspropositionen är information en förut-

sättning för att barnet ska kunna uttrycka en åsikt (prop. 2012/13:10, s. 39). 

5.3.4. Barnets intressen uttryck för barnets eller vuxnas röst   

Beskrivningen av hur barnets bästa ska bedömas är mycket lika varandra i 

patientlagspropositionen och socialtjänstlagspropositionen. I bägge propo-

sitionerna konstateras att det inte finns någon definition av barnets bästa och att 

bedömningen av barnets bästa är en process i flera steg. Beskrivningen utgår också 

i bägge propositionerna från barnets bästa som ett tillvägagångssätt i besluts-

processer, där barnets intressen ska bedömas och fastställas (se avsnitt 4.4). Det 

handlar om att beakta vetenskap och beprövad erfarenhet, att inhämta underlag 

från närstående/vårdnadshavare samt att beakta det som barnet själv ger uttryck 

för i enlighet med barnkonventionens artikel 12. Detta uttalas, men utan att 

utvecklas närmare. I socialtjänstlagspropositionen är dock dokumentation av hur 
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bedömningen av barnets bästa har gått till, innefattande barnets berättelse och 

önskemål, en central del av processen att fastställa vad som är barnets bästa (prop. 

2013/14:106, s. 62–63 respektive prop. 2012/13:10, s. 36–37). 

I patientlagspropositionen är det otydligt vad som är syftet med bestämmelsen 

om barnets bästa, liksom när den ska tillämpas. En av rubrikerna till motivtexten 

anger att barnets bästa behöver tydliggöras. Det förklaras inte närmare vad som 

avses med detta tydliggörande. I propositionen görs hänvisningar till barn-

konventionen genom att referera den strategi som regeringen tagit fram för att 

stärka barnets rättigheter i offentlig verksamhet och som bl.a. anger att lagstiftning 

som rör barn ska vara i överensstämmelse med barnkonventionen.43 Det skulle 

kunna tolkas som att syftet med bestämmelsen är en bättre överensstämmelse 

med barnkonventionen. Det är dock inte något som uttalas i förarbetena. Av 

motivtexten framgår att bestämmelsen ska fungera som vägledning för 

vårdpersonalen. Vad införandet av bestämmelsen kan ha för betydelse för barnets 

rättsliga ställning som patient behandlas inte (prop. 2013/14:106, s. 62–63). I detta 

sammanhang kan nämnas att vårdnadshavares delaktighet i barnets vård och 

behandling särskilt tas upp i de motivuttalanden som görs till bestämmelsen i 

patientlagen (PL 5:3) om att patientens närstående ska få möjlighet att medverka 

vid utformningen och genomförandet av vården. I förarbetena till denna 

bestämmelse betonas samverkan med vårdnadshavare, men att det kan finnas 

situationer där sådan samverkan är olämplig utifrån barnets bästa (prop. 

2013/14:106, s. 122). 

I kontrast till bestämmelsen i patientlagen är bestämmelsen om barnets bästa i 

socialtjänstlagen inte ny. Motivtexten i socialtjänstlagspropositionen uppehåller 

sig därför främst kring skärpningen av denna bestämmelse som innebär att 

barnets bästa ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 

behandlingsinsatser. Vid andra åtgärder ska barnets bästa särskilt beaktas. Av 

förarbetena framträder att motivet till att omformulera barnets bästa i 

socialtjänstlagen i förhållande till vård- och behandlingsinsatser är att stärka 

barnets ställning i socialtjänsten. Lagändringen motiveras också utifrån att sådana 

skärpningar har skett i föräldrabalken och i lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). I motiven till skärpningen hänvisas till tidigare förarbeten då 

                                                           
43 Prop. 2009/10: 232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 

 

148  
 

bedömningen av barnets bästa har gått till, innefattande barnets berättelse och 

önskemål, en central del av processen att fastställa vad som är barnets bästa (prop. 

2013/14:106, s. 62–63 respektive prop. 2012/13:10, s. 36–37). 

I patientlagspropositionen är det otydligt vad som är syftet med bestämmelsen 

om barnets bästa, liksom när den ska tillämpas. En av rubrikerna till motivtexten 

anger att barnets bästa behöver tydliggöras. Det förklaras inte närmare vad som 

avses med detta tydliggörande. I propositionen görs hänvisningar till barn-

konventionen genom att referera den strategi som regeringen tagit fram för att 

stärka barnets rättigheter i offentlig verksamhet och som bl.a. anger att lagstiftning 

som rör barn ska vara i överensstämmelse med barnkonventionen.43 Det skulle 

kunna tolkas som att syftet med bestämmelsen är en bättre överensstämmelse 

med barnkonventionen. Det är dock inte något som uttalas i förarbetena. Av 

motivtexten framgår att bestämmelsen ska fungera som vägledning för 

vårdpersonalen. Vad införandet av bestämmelsen kan ha för betydelse för barnets 

rättsliga ställning som patient behandlas inte (prop. 2013/14:106, s. 62–63). I detta 

sammanhang kan nämnas att vårdnadshavares delaktighet i barnets vård och 

behandling särskilt tas upp i de motivuttalanden som görs till bestämmelsen i 

patientlagen (PL 5:3) om att patientens närstående ska få möjlighet att medverka 

vid utformningen och genomförandet av vården. I förarbetena till denna 

bestämmelse betonas samverkan med vårdnadshavare, men att det kan finnas 

situationer där sådan samverkan är olämplig utifrån barnets bästa (prop. 

2013/14:106, s. 122). 

I kontrast till bestämmelsen i patientlagen är bestämmelsen om barnets bästa i 

socialtjänstlagen inte ny. Motivtexten i socialtjänstlagspropositionen uppehåller 

sig därför främst kring skärpningen av denna bestämmelse som innebär att 

barnets bästa ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 

behandlingsinsatser. Vid andra åtgärder ska barnets bästa särskilt beaktas. Av 

förarbetena framträder att motivet till att omformulera barnets bästa i 

socialtjänstlagen i förhållande till vård- och behandlingsinsatser är att stärka 

barnets ställning i socialtjänsten. Lagändringen motiveras också utifrån att sådana 

skärpningar har skett i föräldrabalken och i lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). I motiven till skärpningen hänvisas till tidigare förarbeten då 

                                                           
43 Prop. 2009/10: 232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 



 

 149 
 

bestämmelsen infördes. Det uttalas att bestämmelsen ”fick sin utformning utifrån 

principen att barnets bästa måste vägas mot andra intressen och att 

barnperspektivet ibland står i motsatsförhållande till vuxenperspektivet” (prop. 

2012/13:10, s. 36). Vidare anges att det av tidigare förarbeten till bestämmelsen 

framgår att ”barnets intresse måste ha företräde vid en intressekonflikt mellan de 

vuxna och barnet” (prop. 2012/13:10, s. 36).  

I patientlagspropositionen talas om flera olika intresseavvägningar som behöver 

göras när barnets bästa ska bedömas; skydd av barnets liv och hälsa ska vägas i 

förhållande till barnets integritet, rätt att uttrycka sin åsikt och rätt till inflytande 

(prop. 2013/14:106, s. 63). Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utifrån barnets 

ålder och mognad ”beakta barnets behov och önskningar, samverka med barnets 

vårdnadshavare och ge barnet skydd i utsatta situationer” (prop. 2013/14:106, s. 

63). Vad som avses med dessa uttalanden utvecklas inte närmare. Att ”barnets liv 

och hälsa måste skyddas”, och att ”ge barnet skydd i utsatta situationer” (prop. 

2013/14:106, s. 63) ger uttryck för barnets bästa i inskränkt bemärkelse (se avsnitt 

4.4.2). Det är skyddet av barnet, snarare än det barnet ger uttryck för, som är i 

fokus. De svåra ställningstaganden, och det komplexa arbete som uttrycks i 

motivtexten, och som rör processen att komma fram till vad som är det enskilda 

barnets bästa, blir en fråga för den vårdpersonal som möter barnet. Det är därmed 

hälso- och sjukvårdspersonalens förmågor och kompetens som antas ligga till 

grund för att kunna ta reda på vad som är barnets bästa. I motivtexten betonas 

också att vårdpersonalen behöver ha kunskap om ”vilka regler som styr barnets 

bästa och barnets rätt till inflytande och information inom hälso- och sjukvården” 

(prop. 2013/14:106, s. 63).  

I patientlagspropositionen är det inte avvägningen av barnets intressen i 

förhållande till andra intressen, eller, som det uttrycks i socialtjänstlags-

propositionen, det motsatsförhållande som kan uppstå mellan barnperspektivet 

och vuxenperspektivet, som är i fokus. Snarare är det vuxnas intressen av att 

komma fram till vad som är bäst för barnet som är centralt. I socialtjänstlags-

propositionen är, som tidigare nämnts, barnets röst främst en fråga om barnets 

rätt att få uttrycka sina åsikter, medan dessa åsikters betydelse i förhållande till 

beslut som rör barnet inte närmare problematiseras. Genom bestämmelsen om 

barnets bästa i socialtjänstlagen blir det däremot tydligt att barnets intressen väger 

tungt i förhållande till andras intressen, också när barnets intressen inte är 
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avgörande (som i förhållande till vård- och behandlingsinsatser), utan särskilt ska 

beaktas (vid andra åtgärder som rör barn). Barnets röst knyts därmed tydligare till 

bedömningen av barnets bästa, än vad som är fallet i patientlagspropositionen. 

Det märks bl.a. i hur bedömningen av barnets bästa i socialtjänstlags-

propositionen kopplas till den information som barnet kan ge, genom att uttrycka 

sina åsikter. Information från barnet kan enligt förarbetena ”påverka både 

bedömningen av barnets bästa och hur barnet ska ges möjlighet att uttrycka sina 

åsikter” (prop. 2012/13:10, s. 37).  

I både patientlagspropositionen och socialtjänstlagspropositionen uttalas att 

utgångspunkten i ”barnets bästa är respekten för barnets fulla människovärde och 

integritet” (prop. 2013/14:106, s. 63 respektive prop. 2012/13:10, s. 36). Vad som 

avses med detta uttalande, som knyter an till principen om mänsklig värdighet (se 

avsnitt 4.4.2), utvecklas inte. Hur detta uttalande ska tolkas i förhållande till 

barnets röst och vad denna röst är värd när barnets egna intressen är andra än de 

vuxnas intressen problematiseras inte heller närmare. Genom de andra uttalanden 

som görs i socialtjänstlagspropositionen och som ger uttryck för att barnet ska ses 

som en individ med egna rättigheter, som ska respekteras av vuxna (bl.a. prop. 

2012/13:10, s. 35), framstår dock grunden för detta uttalande tydligare, än vad 

som är fallet i patientlagspropositionen.  

5.4. Barnets röst och aktörskap  

I patientlagspropositionen är det värderingen av barnets röst som är framträdande 

och barnets röst ställs i relation till den vuxnes röst. Inte bara det, barnets röst 

underordnas vuxnas röst och barnet som subjekt framträder inte. Genom 

patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter framträder hur 

barnet ges en underordnad objektposition. Den underordnade positionen 

uttrycks, som tidigare nämnts, i själva syftet med bestämmelsen som ska vara ett 

komplement till samtyckesbestämmelserna och kodifiera praxis (prop. 

2013/14:106, s. 119). I patientlagspropositionen behandlas barn som patienter 

separat och särskiljs därmed från vuxna patienter. Barns underordnade position 

uttrycks också i den inledande motivtexten där det framgår att ”i fråga om vuxna 

människor” föreslås en samtyckesbestämmelse (prop. 2013/14:106, s. 64), medan 
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det för barn formuleras en bestämmelse där barnets inställning ska klarläggas, 

underförstått, av vuxna.44  

I patientlagspropositionen är det samtidigt otydligt hur barnets röst ska förstås i 

förhållande till vårdnadshavares röst. I motivtexten till bestämmelsen om barnets 

bästa talas å ena sidan om att barnets och vårdnadshavares åsikter inte får 

åsidosättas, å andra sidan om att barn och vårdnadshavare ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter. Genom att tala om att barnets och vårdnadshavarens 

inställning inte får åsidosättas och ska beredas möjligheter att komma till tals, blir 

det otydligt hur barnets röst och vårdnadshavares röst förhåller sig till varandra. 

Barnets och vårdnadshavares röst tycks närmast sammanföras som en enhet, som 

hälso- och sjukvårdspersonalen behöver förhålla sig till. Det förstärks av att det 

inte problematiseras hur barnets röst ska vägas mot föräldrars röst när dessa inte 

sammanfaller med varandra. Det blir därmed otydligt huruvida barnets röst har 

en självständig betydelse.  

Denna vaghet väcker frågor om situationer där barnet motsätter sig vård, men det 

bedöms vara till barnets bästa att vård ändå ska ges. I författningskommentaren 

till PL 1:8 om barnets bästa anges, som tidigare nämnts, att ”såväl långsiktiga som 

kortsiktiga konsekvenser av att exempelvis ge eller avstå från att ge barnet viss 

vård eller behandling” bör beaktas (prop. 2013/14:106, s. 112). Detta uttalande 

tycks dock främst vara riktat till hälso- och sjukvårdspersonalen, och det är de, 

snarare än barnet som framstår som aktörer. I patientlagspropositionen behandlas 

inte närmare förhållandet mellan barnets utrymme till autonomi och barnets 

integritet. I motivtexten talas visserligen om de svåra ställningstaganden som 

vårdpersonal ställs inför, och de intresseavvägningar som vårdpersonalen behöver 

göra, mellan barnets självbestämmande och integritet å ena sidan, och barnets 

behov av skydd och föräldrars ansvar för att tillgodose barnets behov å andra 

sidan. Det uttrycks i termer av en konflikt som närmast tycks vara för givet tagen, 

inte något som problematiseras i förhållande till barnets position som patient.  

I jämförelse med denna framställning i patientlagspropositionen framträder 

barnet i socialtjänstlagen tydligare som subjekt och som rättighetsbärare. Det sker 

                                                           
44 Det kan i detta sammanhang noteras att Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk 
vård har lämnat en bedömning om att patientlagen bör kompletteras med en bestämmelse som 
förtydligar barnets rätt att framföra sina åsikter och bli hörd (SOU 2017:11, s. 215 ff.).  
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genom uttalanden som betonar att barnets åsikter ska tas på allvar (prop. 

2012/13:10, s. 35ff.). Detta perspektiv, som förs fram i socialtjänstlags-

propositionen, motiveras utifrån ”socialtjänstens trovärdighet hos barn och 

ungdomar” (prop. 2012/13:10, s. 41), men också utifrån rättssäkerhet; om barn 

märker att de inte tas på allvar och inte blir lyssnade på, finns risken att barn inte 

vänder sig till socialtjänsten när de behöver det (prop. 2012/13:10, s. 41). Det är 

ett perspektiv som understödjs av att det i socialtjänstlagspropositionen refereras 

en rapport från Barnombudsmannen45 som visar på trovärdighetsproblem för 

socialtjänsten, bl.a. att barn inte anser sig bli lyssnade till (prop. 2012/13:10, s. 41). 

Dokumentationen av barnets åsikter blir i det sammanhanget central för att få 

barn att känna tillit till att det de säger tas på allvar och att deras ”åsikter och 

förslag utgör en tydlig del av beslutsunderlaget som läggs fram för dem som fattar 

besluten” (prop. 2012/13:10, s. 41). Att barnets möjligheter att få uttrycka sina 

åsikter handlar om barnets tillit till socialtjänsten märks också i uttalandet om att 

socialtjänsten ska vara lyhörd för att barn vill ha med sig någon som de har 

förtroende för och att socialtjänsten inte har rätt att neka dem det (prop. 

2012/13:10, s. 42). I motivtexten är det därmed särskilt relationen mellan barnet 

och socialtjänstens personal, i termer av vuxnas ansvar att understödja barnet att 

uttrycka sina åsikter, som är framträdande.  

Det perspektiv på barnet, som subjekt och aktör, som framträder i 

socialtjänstlagspropositionen, uttrycks även i själva bestämmelsen om barnets 

åsikter (SoL 11:10). Å ena sidan uttrycker bestämmelsen barnets möjligheter att 

få framföra sina åsikter, å andra sidan att barnets inställning ska klarläggas av 

vuxna om barnet inte vill eller kan uttrycka någon åsikt (prop. 2012/13:10, s. 38). 

Detta klarläggande ska enligt motivtexten ske ”på ett sätt som iakttar respekten 

för barnets integritet och självbestämmanderätt” (prop. 2012/13:10, s. 38). I 

författningskommentaren till bestämmelsen hänvisas till SoL 1:1 som anger att 

socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet (prop. 2012/13:10, s. 135).  

I motivtexten i patientlagspropositionen får barnets röst olika betydelser genom 

att i motivtexten tala om en rätt respektive en möjlighet för barnet. Dessutom 

används olika termer för att beskriva barnets röst, såsom åsikt, inställning, 

                                                           
45 Barnombudsmannen (2012). Signaler. Våld i nära relationer. Barn och unga berättar.  
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samtycke och självbestämmande. I förarbetena framträder dock hur det är barnets 

inflytande över ett beslut, alltså gränserna för barnets självbestämmande, som är 

i fokus. Detta inflytande beskrivs emellertid både som en rättighet och som en 

möjlighet i motivtexten, som utslagsgivande och som ett intresse som ska vägas 

mot andras intressen (det senare i förhållande till bestämmelsen om barnets 

bästa). Det ger uttryck för en ambivalens kring barnets röst och vad denna röst är 

värd. Att det uttalas i förarbetena att barnet kan initiera en åtgärd (prop. 

2013/14:106, s. 66), skulle kunna ge uttryck för barns aktörskap. Detta uttalande 

lämnas dock utan närmare kommentarer, och kan tolkas höra ihop med den 

praxis som har utvecklats på vissa områden. 

I socialtjänstlagspropositionen framställs barnet som en handlande och 

kompetent individ som förtjänar respekt. Motivtexten ger uttryck för barnet som 

en egen individ med egna rättigheter, där rätten att göra sin röst hörd är central. 

Barnet ska få uttrycka sina åsikter oavsett vuxnas (i form av socialnämnden och 

domstolen) bedömningar om dessa åsikter är till nytta eller inte (prop. 

2013/14:10, s. 38). Det synliggörs i uttalanden om att barn inte är något bihang 

till sina föräldrar och att barn ”betraktas inte längre som passiva objekt för vuxnas 

uppfostran och omsorger utan som självständiga och handlande individer med 

tidig förmåga att agera med sin omvärld” (prop. 2012/13:10, s. 35). Det synliggörs 

även genom att knyta an till barnkonventionen som enligt förarbetena ”sätter 

barnets behov framför föräldrarnas” (prop. 2013/14:10, s. 35). Det innebär 

samtidigt, som tidigare konstaterats, att förhållandet mellan barn och 

vårdnadshavare inte är lika framträdande, som i patientlagspropositionen. Det har 

i sin tur att göra med tonvikten på rätten att få uttrycka sina åsikter, snarare än 

frågan om barns bestämmanderätt. 

Utformningen av lagstiftningen både inom hälso- och sjukvårdsområdet och det 

sociala området är samtidigt styrd av hur förhållandet mellan barn och 

vårdnadshavare i föräldrabalken rättsligt regleras (se också kapitel 4). I de delar 

som rör vårdnadshavares rätt att ta del av uppgifter och information om barnet 

liknar, som tidigare nämnts, texterna i patientlagspropositionen och 

socialtjänstlags-propositionen varandra; det är den rättsliga relationen mellan barn 

och vårdnadshavare som då framträder. Samtidigt som barnets rätt att få uttrycka 

sina åsikter lyfts fram i socialtjänstlagspropositionen, ges inte professionen någon 

rätt att tala med barnet mot vårdnadshavarnas vilja, om inte barnet själv har 
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uppnått den ålder som krävs för att själv bestämma om det (prop. 2012/13:10, s. 

38). Därmed uttrycks i både patientlagen och socialtjänstlagen betydelsen av 

föräldrars samtycke för att barn ska kunna göras delaktiga i beslut som rör dem. 

Undantaget från detta, som också refereras i motivtexten i 

socialtjänstlagspropositionen, är vid utredning om behov av ingripande för att 

skydda eller stödja barnet samt utredning på socialnämndens initiativ om 

överflyttning av vårdnaden då barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke 

eller närvaro (prop. 2012/13:10, s. 36).  

Analysen visar hur barns rättigheter konstrueras på olika sätt i 

patientlagspropositionen och socialtjänstlagspropositionen, vilket får betydelse 

för vilken position barn ges. I patientlagspropositionen synliggörs inte barnet som 

subjekt inom den underordnade position som barn ges som patienter, dels i 

förhållande till vuxna patienter, dels i förhållande till vårdnadshavare. Barnet ges 

en underordnad objektposition också genom vad som inte uttalas. Barnets egna 

erfarenheter och kunskaper om sin sjukdom och att vara patient, uttalas inte, 

snarare framträder barnets röst som föremål för vuxnas bedömning och 

värdering. Motivtexten saknar, som tidigare nämnts, resonemang om hur barnets 

röst ska hanteras i förhållande till barnets integritet i situationer då barnet 

motsätter sig vård eller behandling. Att lagen enligt den första paragrafen ska 

stärka patientens självbestämmande, integritet och delaktighet (PL 1:1) förblir 

oklart i förhållande till barn som patienter.  

Detta kan kontrasteras mot hur barns rättigheter konstrueras i socialtjänstlagen. 

Barnet ges en subjektposition där barnet ska ges förutsättningar att göra sin röst 

hörd, och där denna röst ska tas på allvar. Barnets bästa handlar inte bara om att 

säkerställa barnets behov utan också om att respektera barnet som en individ med 

egna rättigheter. Genom att i socialtjänstlagspropositionen betona barnets rätt att 

få uttrycka sina åsikter, oavsett om det är till nytta för utredningen eller domstolen, 

uttrycks också denna subjektposition. Samtidigt är barnets röst inbäddad i en 

större kontext som handlar om att vuxna ska skydda det utsatta barnet. I 

förarbetena uttrycks detta bl.a. genom att barnets röst ses som en förutsättning för 

att skydda barnet (prop. 2012/13:10, s. 35). Motivtexten i socialtjänstlags-

propositionen kan ses som ett svar på kritik om att socialtjänsten inte i tillräcklig 

utsträckning har respekterat barns röst, vilket kan få betydelse för socialtjänstens 

förmåga att skydda barn (se prop. 2012/13:10, s. 41). Genom att fokusera på 
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rätten att uttrycka sina åsikter och bli hörd, grundade i barnkonventionens 

rättigheter, blir barnets röst en förutsättning för att ta reda på barnets behov (men 

inte nödvändigtvis tillgodose dessa behov). Utifrån ett perspektiv där vuxna ska 

skydda barn, underordnas barn vuxna också i de konstruktioner av barns 

rättigheter som görs genom socialtjänstlagen, men det är en underordnad position 

där barnet som subjekt framträder. 

5.5. Det outtalade och kontextens betydelse  

Trots att patientlagspropositionen och socialtjänstlagspropositionen presenteras 

relativt nära i tiden till varandra, konstrueras barns rättigheter på skilda sätt. I det 

här avsnittet diskuteras utifrån analysen av propositionstexterna det outtalade i 

konstruktionerna av barns rättigheter. 

I patientlagspropositionen är synen på rättsförhållandet mellan barn och 

vårdnadshavare, grundat i föräldrabalken, framträdande, medan detta inte är fallet 

i socialtjänstlagspropositionen. Det kan tolkas som att den rättsliga regleringen 

mellan barn och vårdnadshavare är underförstådd i socialtjänstlagspropositionen 

och inte behöver uttalas. Fokus är istället på socialtjänstens relation till barnet, en 

relation som tar sin utgångspunkt i barnkonventionens rättigheter för barnet och 

det offentligas skyldigheter. I patientlagspropositionen finns inga resonemang om 

vad professionen borde förbättra i sin relation till barnet. Professionens 

trovärdighet i förhållande till barnet diskuteras inte. Därmed uttrycks 

professionens relation till barnet inte som skyldigheter att underlätta för barnet 

och att skapa förutsättningar för barnet att göra sin röst hörd. Vårdpersonalens 

skyldigheter handlar istället om att bedöma gränserna för barnets aktörskap. Detta 

går att kontrastera mot socialtjänstlags-propositionens fokus på professionens 

skyldigheter att skapa förutsättningar för barns röst. Samtycke krävs också för 

insatser enligt socialtjänstlagen, men i förhållande till barns rätt till delaktighet är 

frågan om samtycke inte framträdande i motivtexten till bestämmelsen om 

barnets åsikter, trots att denna bestämmelse är placerad i det kapitel i 
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socialtjänstlagen som rör handläggning av ärenden och därmed 

myndighetsutövning från socialtjänstens sida.46  

I patientlagspropositionen antyds att det finns en konflikt mellan olika intressen 

och denna konflikt beskrivs som central i diskussionen om barns möjligheter till 

inflytande (prop. 2013/14:106, s. 65). Uttalat i motivtexten är också de svåra 

ställningstaganden som hälso- och sjukvårdspersonalen behöver göra. Vad dessa 

svåra ställningstaganden kan vara, problematiseras dock inte närmare. Det är 

något som tas för givet, på liknande sätt som det tas för givet att sådana konflikter 

mellan olika intressen finns i socialtjänstens arbete. Det utmynnar dock i olika 

konstruktioner av barns rättigheter; i patientlagspropositionen är det 

vårdpersonalens hantering av dessa konflikter som är i centrum, i 

socialtjänstlagspropositionen handlar det snarare om att utifrån sådana konflikter 

lyfta fram barnet som en individ med egna rättigheter. Det är i socialtjänstlags-

propositionen underförstått att barn och föräldrar, men också barn och 

socialtjänst kan ha olika intressen som hamnar i konflikt med varandra. I 

socialtjänstlagen blir barns röst knuten till möjligheterna att skydda utsatta barn. 

Föräldrars intressen kan i denna kontext stå i konflikt med vad socialtjänsten 

bedömer vara barnets intressen. I socialtjänstlagspropositionen uttrycks denna 

potentiella konflikt.  

Att det handlar om olika kontexter märks även i att det i patientlagspropositionen 

inte talas om dokumentation av barnets röst eller barnets bästa, medan detta lyfts 

fram i socialtjänstlagspropositionen, genom hänvisningar till vägledningar och 

riktlinjer om dokumentation av barnets bästa och barnets berättelse (prop. 

2012/13:10).47 I patientlagspropositionen tycks det vara underförstått att 

bedömningen av barnets bästa och barnets röst sker i mötet mellan barn, föräldrar 

och vårdpersonal. En möjlig tolkning är att i mötet mellan barn och socialtjänst 

blir barnets röst viktig för att avgöra vad det finns för behov och om dessa behov 

ska tillgodoses. I mötet mellan barn och hälso- och sjukvårdspersonal behöver 

barnets röst inte nödvändigtvis vara en förutsättning för att tillgodose barnets 

                                                           
46 Frågan om barns samtycke i socialtjänsten har diskuterats i rättspraxis (se bl.a. Leviner, 2017; 
Schiratzki, 2013). Det är dock en fråga som ligger utanför denna framställning och som inte heller 
närmare tas upp i socialtjänstlagspropositionen. 

47 Det har också att göra med skillnader i styrning av socialtjänst respektive hälso- och sjukvården, 
vilket ligger utanför denna avhandling.  
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behov. Barnets röst får särskild betydelse när barnet motsätter sig det behov av 

vård och behandling som vårdpersonal (och vårdnadshavare) identifierat. Det är 

denna potentiella spänning som motivuttalandena kretsar kring. Det sker dock 

dels utifrån ett perspektiv som utgår från de svårigheter som finns för 

vårdpersonalen att göra bedömningar, dels utifrån de rättigheter och skyldigheter 

som vårdnadshavare har enligt föräldrabalken.  

Hur samverkan mellan barn, vårdnadshavare och hälso- och sjukvårdpersonal ska 

se ut, beror på vem som ska fatta beslutet. Det blir i patientlagspropositionen en 

juridisk fråga, medan frågor om exempelvis bemötande och anpassning av miljön 

utifrån barnets förutsättningar inte formuleras, då detta kan antas hamna utanför 

den juridiska kontexten. Omvänt blir dessa aspekter centrala i 

socialtjänstlagspropositionen där det blir viktigt att betona betydelsen av att lyssna 

på barnet och att skapa förutsättningar för barnet att göra sin röst hörd genom 

att anpassa bl.a. information, miljö, metoder och arbetssätt till varje enskilt barn. 

I patientlagspropositionen förs inget sådant resonemang överhuvudtaget, vilket 

kan tolkas som att det är underförstått att hälso- och sjukvårdspersonalen talar 

med barnet utifrån barnets förutsättningar. En alternativ tolkning är att det ger 

uttryck för det för givet tagna där barn kan bemötas som vilken patient som helst, 

men där den rådande normen är vuxna patienter, vilket leder till en icke-

problematisering av vad barnet behöver.  

I bägge propositionerna anges krav för att barnets åsikter ska få betydelse i beslut. 

I patientlagspropositionen innebär detta att barnet ska bevisa eller leva upp till 

vissa krav för att barnets röst ska tas på allvar. I socialtjänstlagspropositionen ställs 

istället krav på socialtjänstens personal att ge barnet förutsättningar, i form av bl.a. 

information, för att kunna ge uttryck för sina åsikter, medan värderingen av 

åsikterna hamnar i bakgrunden. Att bedömningen av barnets kompetens är i 

förgrunden i patientlagspropositionen kan vara ett uttryck för att barnets röst i en 

hälso- och sjukvårdskontext är helt självklar och inte något som behöver 

motiveras eller utvecklas närmare. När barnet är patient är det också barnet som 

är i centrum för åtgärder från sjukvårdens sida. Ur det perspektivet har barnets 

röst en naturlig plats i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. I motivtexten till 

bestämmelsen om barnets åsikter i socialtjänstlagspropositionen kan barnets rätt 

att få uttrycka sina åsikter, oavsett dessa åsikters betydelse, behöva framhävas. Det 

görs genom uttalanden i socialtjänstlagspropositionen om att socialtjänsten måste 
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ta det barnet säger på allvar, att barn enligt undersökningar upplevt att de inte 

blivit lyssnade till och att socialtjänsten måste blir synligare för barn. Socialtjänsten 

framträder som ifrågasatt och därmed hamnar barns tillit till socialtjänsten i fokus, 

vilket innebär en betoning på barnet som en individ med egna rättigheter som ska 

respekteras. Att socialtjänsten ska ha tillit till barnets röst, innebär dock inte 

nödvändigtvis att barnet ska fatta beslut. I patientlagspropositionen görs ingen 

koppling mellan barns rättigheter och hälso- och sjukvårdens trovärdighet 

gentemot barn. Tilliten till barnets röst är inte uttalad, snarare handlar det om i 

vilken utsträckning barnets kan vara tillförlitlig, vilket i sin tur kopplar till det 

fokus som är på barns beslutskompetens i patientlagspropositionen. 

Vad som uttalas och vad som inte uttalas i förarbetena till patientlagen respektive 

socialtjänstlagen är beroende av själva den sociala kontext som barnet befinner 

sig i, eller annorlunda uttryckt, den sociala praktiken, där mötet mellan barn och 

vuxna sker. Den sociala praktiken innefattande frågor om bl.a. styrning av hälso- 

och sjukvården respektive socialtjänsten, liksom skillnader i professionsperspektiv 

i förhållande till politikens styrning, ligger utanför denna avhandling att 

undersöka. Det som kan konstateras är att kontexten som dessa lagar befinner sig 

har betydelse för vad som uttalas och vad som inte uttalas i propositionerna.  

5.6. Konstruktioner av barns rättigheter i 

patientlagen 

Analysen av patientlagens barnspecifika bestämmelser visar hur barns rättigheter 

konstrueras utifrån vårdnadshavarens bestämmanderätt och i förhållande till den 

vuxne patienten. Det är den rättsliga regleringen av förhållandet mellan barn och 

vårdnadshavare, liksom vårdpersonalens ansvar att bedöma barnets åsikter, som 

är framträdande. Genom detta begränsas barnets röst, dels till att handla om 

gränser för barns beslutskompetens, dels till bedömningar av denna besluts-

kompetens. I förarbetena till de barnspecifika bestämmelserna i patientlagen 

uttalas visserligen barns rättigheter i termer av rätt till inflytande och rätt till 

integritet, och det görs kopplingar till barnkonventionen. Det fungerar dock 

snarare som en bakgrund än som en grund för bestämmelserna.48 Barnets röst, i 

                                                           
48 Garland (2016) drar en liknande slutsats om hur mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen 
hanteras i patientlagen. 
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48 Garland (2016) drar en liknande slutsats om hur mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen 
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termer av en rättighet att få uttrycka sina åsikter och bli hörd, hamnar i skymundan 

i framställningen. Det kan sättas i relation till hur barns rättigheter i socialtjänst-

lagspropositionen konstrueras, som utgår från barnkonventionen och där 

möjligheten att få uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd framträder som en 

rättighet för barnet. 

Betoningen på den rättsligt reglerade relationen och vårdnadshavarens 

bestämmanderätt utrycks också i synen på information till barnet, där motivtexten 

uppehåller sig vid när sådan information inte ska lämnas till vårdnadshavaren. 

Fokus är på de juridiska gränsdragningarna om att lämna ut information till 

vårdnadshavare om barnet, medan barnets rätt till information och hur denna 

information ska lämnas till barnet inte är central i motivuttalandena, och saknas i 

bestämmelsen om att barnets inställning ska klarläggas. Vad gäller bestämmelsen 

om barnets bästa motiveras denna främst utifrån vårdpersonalens behov av att få 

vägledning. I motiven till bestämmelsen uttrycks en närmast instrumentell syn på 

barnets bästa, snarare än som en rättighet för barnet. Barnets röst som 

konflikthärd framträder, där barnets utrymme till autonomi ställs mot barnets 

behov, som ska avgöras av vuxna. Det är en konflikt som tycks vara för given 

tagen. Barnets röst som patient blir något som måste hanteras, av vuxna. 

Framträdande är vuxnas intressen av att komma fram till vad som är bäst för 

barnet, snarare än hur olika intresseavvägningar ska göras.  

Det motsatsförhållande mellan barns och vuxnas intressen som uttrycks i 

socialtjänstlagspropositionen, varken uttalas eller problematiseras i förarbetena till 

patientlagen. Det gör att förhållandet mellan barnets röst och barnets integritet i 

situationer där barnet motsätter sig vård och behandling, medan vårdnadshavare 

samtycker, inte problematiseras. Istället uppehåller sig motivtexten vid gränserna 

för barnets röst, och därmed gränserna för barns rättigheter, utifrån 

vårdnadshavares bestämmanderätt och den vuxne patientens autonomi. Barnets 

röst framställs som passiv, för vuxna (föräldrar och vårdpersonal) att värdera, 

medan barnets egna kunskaper och erfarenheter inte uttalas. Barns röst tycks bli 

densamma som vuxnas tolkningar av denna röst.  

Genom patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter begränsas 

barns förutsättningar för röst genom att barn som patienter ges en underordnad 

position inom vilken barnet som subjekt inte synliggörs. Men i vilken grad och på 

 

 159 
 

termer av en rättighet att få uttrycka sina åsikter och bli hörd, hamnar i skymundan 

i framställningen. Det kan sättas i relation till hur barns rättigheter i socialtjänst-

lagspropositionen konstrueras, som utgår från barnkonventionen och där 

möjligheten att få uttrycka sina åsikter och göra sin röst hörd framträder som en 

rättighet för barnet. 

Betoningen på den rättsligt reglerade relationen och vårdnadshavarens 

bestämmanderätt utrycks också i synen på information till barnet, där motivtexten 

uppehåller sig vid när sådan information inte ska lämnas till vårdnadshavaren. 

Fokus är på de juridiska gränsdragningarna om att lämna ut information till 

vårdnadshavare om barnet, medan barnets rätt till information och hur denna 

information ska lämnas till barnet inte är central i motivuttalandena, och saknas i 

bestämmelsen om att barnets inställning ska klarläggas. Vad gäller bestämmelsen 

om barnets bästa motiveras denna främst utifrån vårdpersonalens behov av att få 

vägledning. I motiven till bestämmelsen uttrycks en närmast instrumentell syn på 

barnets bästa, snarare än som en rättighet för barnet. Barnets röst som 

konflikthärd framträder, där barnets utrymme till autonomi ställs mot barnets 

behov, som ska avgöras av vuxna. Det är en konflikt som tycks vara för given 

tagen. Barnets röst som patient blir något som måste hanteras, av vuxna. 

Framträdande är vuxnas intressen av att komma fram till vad som är bäst för 

barnet, snarare än hur olika intresseavvägningar ska göras.  

Det motsatsförhållande mellan barns och vuxnas intressen som uttrycks i 

socialtjänstlagspropositionen, varken uttalas eller problematiseras i förarbetena till 

patientlagen. Det gör att förhållandet mellan barnets röst och barnets integritet i 

situationer där barnet motsätter sig vård och behandling, medan vårdnadshavare 

samtycker, inte problematiseras. Istället uppehåller sig motivtexten vid gränserna 

för barnets röst, och därmed gränserna för barns rättigheter, utifrån 

vårdnadshavares bestämmanderätt och den vuxne patientens autonomi. Barnets 

röst framställs som passiv, för vuxna (föräldrar och vårdpersonal) att värdera, 

medan barnets egna kunskaper och erfarenheter inte uttalas. Barns röst tycks bli 

densamma som vuxnas tolkningar av denna röst.  

Genom patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter begränsas 

barns förutsättningar för röst genom att barn som patienter ges en underordnad 

position inom vilken barnet som subjekt inte synliggörs. Men i vilken grad och på 



 

160  
 

vilket sätt agerar patientorganisationer som röstbärare i förhållande till dessa 

rättigheter? Och vilken position ges barn i dessa organisationer? Ett första steg 

för att ta reda på det är att utforska barn som målgrupp för dessa organisationer. 

Om detta handlar kapitel 6, som inleder den tredje delen av avhandlingen. 
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6. Patientorganisationer och barn som 

målgrupp 

6.1. Inledning 

Patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter, har föregåtts av 

en politisk process som lett fram till patientlagspropositionen. Ett centralt steg i 

denna process är den av regeringen tillsatta Patientmaktsutredningen, vars förslag 

till lag (SOU 2013:2) granskats av en rad remissinsatser, däribland 

patientorganisationer. I den svenska etablerade politiska ordningen förutsätts 

dessa civilsamhällesorganisationer agera röstbärare och lämna remissvar på 

utredningens förslag till patientlag, däribland de bestämmelser som rör barn som 

patienter.  

Men vad rör det sig om för organisationer, och i vilken grad har de barn som 

målgrupp? Det finns begränsat med tidigare studier av patientorganisationer i 

såväl ett svenskt som nordiskt perspektiv (se avsnitt 1.3.2). En kartläggning av 

dessa organisationer i förhållande till barn som målgrupp, har därför genomförts 

och presenteras i detta kapitel. Dessutom redogörs för de fyra patient-

organisationer som ingår i den fördjupade studien: Diabetesförbundet, 

Riksförbundet Cystisk Fibros, Barncancerfonden och Hjärtebarnfonden.  

Kartläggningen visar att patientorganisationerna skiljer sig åt, bl.a. i hur de 

identifierar sig, men att flertalet organisationer i sin organisering följer 

folkrörelsemodellen eller varianter av denna. I de flesta organisationer är också 

barn en målgrupp. Det finns även en grupp organisationer som vänder sig till en 

viss ålderskategori av barn samt till unga vuxna. De fyra organisationerna i den 

fördjupade studien har barn som en central målgrupp, men skiljer sig åt i bl.a. 

organisering och resursmobilisering, vilket beskrivs utifrån typologin vi för oss-

organisation respektive jag för dig-organisation.  

Kartläggningen ger en övergripande bild av svenska patientorganisationers 

omfattning, organisering och roller i förhållande till barn som målgrupp. Det 

bygger dels på en genomgång av organisationers hemsidor och vissa strategiska 
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dokument (bl.a. årsredovisningar och verksamhetsberättelser) på dessa hemsidor, 

dels på enkätresultat. I redogörelsen av de fyra organisationerna i den fördjupade 

studien ingår också intervjumaterial från de intervjuer som har gjorts med 

företrädare för de fyra organisationerna i den fördjupade studien (se även avsnitt 

3.3 samt bilagor 1, 2, 3). 

Detta kapitel är det inledande kapitlet till studien om patientorganisationer och 

kan, i likhet med kapitel 4, beskrivas som ett kontextkapitel. I kapitel 7 behandlas 

organisationernas röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som 

patienter, med utgångspunkt i patientlagen. Det omfattar en analys av 

patentorganisationernas remissvar på Patientmaktsutredningens förslag till 

patientlag (SOU 2013:2). Utifrån den analysen undersöks vilken position barn ges 

som medlemmar i organisationerna. Hur organisationernas röstbärande roll i 

förhållande till barns röst i organisationerna kan förstås, diskuteras i kapitel 8. 

Dessa tre kapitel utgör den tredje delen i avhandlingen. 

I avsnitt 6.2 presenteras kartläggningen av svenska patientorganisationer i 

förhållande till barn som målgrupp. I avsnitt 6.3 redogörs för de fyra 

patientorganisationer som ingår i den fördjupade studien och som har barn som 

en central målgrupp. I avsnitt 6.4 sammanfattas iakttagelser och slutsatser.  

6.2. Patientorganisationer som del av 

civilsamhällessfären 

6.2.1. Om organisationerna 

Mångfald…  

Genom kartläggningen har 143 svenska patientorganisationer identifierats (se 

avsnitt 3.3.1 och bilaga 1). I denna grupp ryms en stor mångfald av organisationer. 

Här finns organisationer som vänder sig till människor med olika somatiska och 

psykiska sjukdomar, beroendesjukdomar samt funktionsnedsättningar. Vissa 

organisationer samlar människor med flera olika sjukdomar och/eller 

funktionsnedsättningar. Organisationerna kan också överlappa varandra och 

täcka in samma sjukdom/funktionsnedsättning. 
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Utöver de enskilda organisationer som har identifierats finns också fem 

paraplyorganisationer.49 Med paraplyorganisation avses organisationer som 

samlar andra patientorganisationer och har dessa organisationer som medlemmar.  

Av de 143 patientorganisationer som ingår i kartläggningen är det tio 

organisationer som särskilt riktar sig till en viss ålderskategori av barn samt unga 

vuxna. Det rör sig om Förbundet Unga rörelsehindrade (0–32 år), Riksförbundet 

Unga funkisar (6–25 år), Riksorganisationen Unga reumatiker (0–32 år), 

Riksorganisationen Unga med synnedsättning (10–30 år), Svenska 

Celiakiungdomsförbundet (0–29 år), Sveriges Dövas ungdomsförbund (6–30 år), 

Unga Allergiker (6–29 år), Ung Cancer (16–35 år), Unga hörselskadade (0–30 år) 

och Ung med psoriasis (6–35 år). Ingen av organisationerna omfattar alltså enbart 

barn. Utöver dessa tio organisationer har ett fåtal sammanslutningar för barn och 

unga vuxna som inte är fristående utan som ingår som en del i en annan 

organisation identifierats (se vidare bilaga 1). Dessa sammanslutningar har inte 

tagits med i kartläggningen.50  

I kartläggningen är de organisationer som samlar människor med så kallade 

sällsynta diagnoser51 en relativt stor grupp. Det rör sig totalt om 46 organisationer, 

vilket utgör en tredjedel av det totala antalet patientorganisationer som har 

identifierats i kartläggningen. Dessa organisationer samlar per definition få antal 

människor.  

Flertalet patientorganisationer har bildats från 1970-talet och framåt, med en 

tydlig framväxt från 1990-talet (se tabell 1). Det är dock i ett tjugotal fall oklart 

när organisationen har bildats. Av de 46 organisationer som företräder sällsynta 

diagnoser har majoriteten av dessa (28 organisationer) bildats efter 1990. Inom 

denna grupp är det dock i mer än en fjärdedel av fallen oklart när organisationen 

har bildats.  

                                                           
49 Det är följande paraplyorganisationer: Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbundens 
samarbetsorgan/Handikappförbunden), Lika Unika Federationen mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa. I kartläggningen redovisas dessa organisationer separat. I enkäten har 
dessa organisationer ingått, se vidare bilaga 2. 

50 I enkätutskicket ingår dock två av dessa sammanslutningar, se vidare bilaga 2. 

51 Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska universitetssjukhuset anger att i Sverige är en diagnos 
sällsynt om den uppträder hos färre än 1 av 10 000 invånare (www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser). 

 

 163 
 

Utöver de enskilda organisationer som har identifierats finns också fem 

paraplyorganisationer.49 Med paraplyorganisation avses organisationer som 

samlar andra patientorganisationer och har dessa organisationer som medlemmar.  

Av de 143 patientorganisationer som ingår i kartläggningen är det tio 

organisationer som särskilt riktar sig till en viss ålderskategori av barn samt unga 

vuxna. Det rör sig om Förbundet Unga rörelsehindrade (0–32 år), Riksförbundet 

Unga funkisar (6–25 år), Riksorganisationen Unga reumatiker (0–32 år), 

Riksorganisationen Unga med synnedsättning (10–30 år), Svenska 

Celiakiungdomsförbundet (0–29 år), Sveriges Dövas ungdomsförbund (6–30 år), 

Unga Allergiker (6–29 år), Ung Cancer (16–35 år), Unga hörselskadade (0–30 år) 

och Ung med psoriasis (6–35 år). Ingen av organisationerna omfattar alltså enbart 

barn. Utöver dessa tio organisationer har ett fåtal sammanslutningar för barn och 

unga vuxna som inte är fristående utan som ingår som en del i en annan 

organisation identifierats (se vidare bilaga 1). Dessa sammanslutningar har inte 

tagits med i kartläggningen.50  

I kartläggningen är de organisationer som samlar människor med så kallade 

sällsynta diagnoser51 en relativt stor grupp. Det rör sig totalt om 46 organisationer, 

vilket utgör en tredjedel av det totala antalet patientorganisationer som har 

identifierats i kartläggningen. Dessa organisationer samlar per definition få antal 

människor.  

Flertalet patientorganisationer har bildats från 1970-talet och framåt, med en 

tydlig framväxt från 1990-talet (se tabell 1). Det är dock i ett tjugotal fall oklart 

när organisationen har bildats. Av de 46 organisationer som företräder sällsynta 

diagnoser har majoriteten av dessa (28 organisationer) bildats efter 1990. Inom 

denna grupp är det dock i mer än en fjärdedel av fallen oklart när organisationen 

har bildats.  

                                                           
49 Det är följande paraplyorganisationer: Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbundens 
samarbetsorgan/Handikappförbunden), Lika Unika Federationen mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa. I kartläggningen redovisas dessa organisationer separat. I enkäten har 
dessa organisationer ingått, se vidare bilaga 2. 

50 I enkätutskicket ingår dock två av dessa sammanslutningar, se vidare bilaga 2. 

51 Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska universitetssjukhuset anger att i Sverige är en diagnos 
sällsynt om den uppträder hos färre än 1 av 10 000 invånare (www.karolinska.se/sallsyntadiagnoser). 
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Tabell 1 Patientorganisationers framväxt (antal) 

1880–

1949 

1950–

1969 

1970–

1989 

1990–

2009 

2010–

2018 

Oklart Totalt 

9 18 28 52 12 24 143 

Den genomgång som har gjorts av organisationernas hemsidor (se bilaga 1) visar 

att i de flesta fall har patientorganisationer bildats av människor som bär på 

sjukdomen/funktionsnedsättningen, tillsammans med anhöriga. Organisationer 

som bildats av föräldrar är vanliga i de fall då barn antingen föds med sjukdomen/ 

funktionsnedsättningen eller då det handlar om en sjukdom/funktions-

nedsättning som uppträder under tidiga barndomsår. Det gäller exempelvis 

Hjärtebarnsfonden, Riksförbundet Cystisk Fibros och Celiakiförbundet. Det 

gäller också flera av de organisationer som samlar människor med sällsynta 

diagnoser, som TSC-föreningen (Tuberös Sklreos Complex), svenska HPN-

föreningen (Hem Parenteral Nutrition) och svenska Noonanföreningen. En del 

av de organisationer som föräldrar till barn med en viss sjukdom/ 

funktionsnedsättning står bakom, har bildats genom ett samarbete med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det gäller exempelvis Autism- och Aspergerförbundet, 

Barncancerfonden, Nätverket för spinal muskelatrofi och Marfanföreningen. Det 

finns också enstaka exempel på organisationer där initiativet till organisationen 

kommer från hälso- och sjukvårdspersonal, det gäller bl.a. Njurcancerföreningen.  

I den här studien används begreppet patientorganisation. I enkäten har 

patientorganisationer fått svara på om de identifierar sig som patientorganisation, 

vilket en majoritet (drygt 60%) av organisationerna svarar att de gör.52 

Genomgången av organisationernas hemsidor, som har gjorts inom ramen för 

kartläggningen, ger en mångfacetterad bild av hur organisationerna beskriver och 

identifierar sig själva. Bland de begrepp som används hör bl.a. 

intresseorganisation, handikappförbund, funktionshinderorganisation, ideell 

organisation, patientorganisation, rättighets- och påverkansorganisation, 

anhörigorganisation, medborgarrättsorganisation och folkrörelseorganisation. 

Det är inte ovanligt att organisationerna använder sig av flera olika begrepp för 

att beskriva organisationen.  

                                                           
52 På denna enkätfråga finns inget internt bortfall. Fyra av de organisationer som har svarat är 
paraplyorganisationer. 
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I den kartläggning som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys 

2015b) har genomfört och som omfattar 65 patient- och funktions-

hinderorganisationer, beskrivs hur vissa av dessa organisationer har en mer 

utpräglad patientidentitet, medan andra identifierar sig som funktions-

hinderorganisationer. De senare betonar enligt myndigheten ett tydligare 

medborgar- och mänskliga rättighetsperspektiv och deras verksamhet riktar sig 

också till fler områden än hälso- och sjukvård, som arbetsliv och utbildning. Detta 

i kontrast till organisationer med en utpräglad patientidentitet som i huvudsak 

fokuserar på hälso- och sjukvården (Vårdanalys, 2015b, s. 65). Sådana mönster 

har också kunnat urskiljas i den här kartläggningen, men har inte undersökts 

närmare utan kräver ytterligare studier av mer fördjupande karaktär. Det som kan 

konstateras utifrån gjorda kartläggning är att de organisationer som ingår i kart-

läggningen identifierar sig på många olika sätt, och som går utöver att se sig som 

antingen patientorganisation eller funktionshinderorganisation. 

Organisationerna är därmed svåra att kategorisera och dela in. En möjlig indelning 

i förhållande till avhandlingens fokus är om den/de patientgrupp/er som 

organisationen samlar har sjukdomar/funktionsnedsättningar som kännetecknas 

av hög grad av egenvård (vård eller behandling utförs till största del av patienten själv) 

eller liten grad av egenvård (vård eller behandling utförs till största del av hälso- och 

sjukvårdspersonal). Hälften av de organisationer som har svarat på enkäten anger 

att vården karakteriseras av hög grad av egenvård, medan en tredjedel anger att 

vård och behandling till stor del utförs av hälso- och sjukvårdspersonal.53 Bland 

de organisationer som företräder sällsynta diagnoser anger närmare hälften (10 av 

22) av de organisationer som svarat att vården karakteriseras av hög grad av 

egenvård. 

 

 

 

 

                                                           
53 I förhållande till enkätresultaten bör även i förhållande till denna fråga noteras att fyra organisationer 
som svarat på enkäten är paraplyorganisationer som därmed samlar flera medlemsorganisationer.  
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Diagram 1 Typ av vård eller behandling i förhållande till den/de 

patientgrupp/er/ som organisationen företräder (andel i %, n=75) 

 

Det finns också en stor variation vad gäller storlek på organisationerna, i termer 

av antal medlemmar. De uppgifter som har gått att få fram genom kartläggningen 

är dock osäkra och i fler än hälften av organisationerna har det inte gått att få reda 

på medlemsantal.54 Bland de organisationer där det har varit möjligt att få fram 

uppgifter om medlemsantal, visar kartläggningen att majoriteten av organisa-

tionerna har färre än 5 000 medlemmar och en tredjedel har färre än 1 000 

medlemmar. Femton organisationer har färre än 500 medlemmar. Den största 

organisationen där medlemsantalet gått att finna är Reumatikerförbundet, som 

har närmare 50 000 medlemmar, medan en av de till medlemsantal minsta 

organisationerna, Svenska Sotossällskapet, uppges ha 45 medlemmar.  

…och likriktning 

Även om de organisationer som ingår i kartläggningen skiljer sig åt på flera olika 

sätt, finns en likriktning i hur organisationerna är uppbyggda och styrs. 

Genomgången av organisationernas hemsidor visar att en majoritet av 

                                                           
54 Uppgifter om medlemsantal har hämtats från organisationernas hemsidor och strategiska dokument 
som finns upplagda på hemsidorna, främst årsredovisningar och verksamhetsberättelser. Det 
uppgivna medlemsantalet är i vissa fall ett eller flera år gamla uppgifter, i andra fall är det oklart hur 
uppdaterade och exakta uppgifterna är. 
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organisationerna har en organisering och styrning som följer folkrörelsemodellen 

(se avsnitt 2.4). Det innebär att organisationerna är medlemsstyrda, har en 

demokratisk struktur och har regionala/lokala föreningar. Ett tjugotal 

organisationer saknar dock föreningar på regional/lokal nivå. Det rör sig främst 

om organisationer som samlar människor med sällsynta diagnoser. Även dessa 

organisationer är dock medlemsstyrda och har en demokratisk struktur. De har 

en organisering som kan betecknas som en variant av folkrörelsemodellen. Ett 

fåtal organisationer har en lösare form av organisering och styrning. De kan 

exempelvis beskriva sig som nätverk eller plattform för en viss målgrupp. Hos ett 

tjugotal organisationer har det inte varit möjligt att få fram information om 

organisering och styrning. Flera av dessa organisationer uppger att en styrelse 

leder arbetet, men information om hur denna styrelse väljs och hur organiseringen 

närmare ser ut, har inte gått att finna. Av de organisationer som vänder sig till en 

viss ålderskategori av barn samt unga vuxna är åtta av tio organisationer 

organiserade utifrån folkrörelsemodellen. För två av organisationerna har det inte 

gått att få fram närmare uppgifter om organisering och styrning. Sammantaget 

dominerar alltså folkrörelsemodellen och varianter av denna bland 

patientorganisationer och finns i drygt 70 procent av organisationerna. 

Statsbidragen kan ses som uttryck för den relation mellan stat och civilsamhälle 

som karakteriserar folkrörelsemodellen (se avsnitt 2.4). För denna typ av 

organisationer är det särskilt två statsbidrag som aktualiseras: statsbidrag till 

handikapporganisationer55 och statsbidrag till barn- och ungdomsorganisa-

tioner.56 Med statsbidragen för handikapporganisationer följer vissa villkor, bl.a. 

att organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda, ha regionala/lokala 

föreningar, och ha en viss medlemsbas. Statsbidrag till barn- och 

ungdomsorganisationer ställer krav på minst 400 medlemmar i åldrarna 7–25 år 

som utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal.  

Drygt 40 procent av organisationerna som ingått i kartläggningen har mottagit 

statsbidrag 2018. En av de fem paraplyorganisationerna, Riksförbundet Sällsynta 

diagnoser, har också mottagit statsbidrag. Av de organisationer som särskilt riktar 

                                                           
55 Förordning [2000:7] om statsbidrag till handikapporganisationer. 

56 Förordning [2011:65] om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. 
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sig till en ålderskategori av barn samt unga vuxna har alla utom en organisation 

mottagit statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.57  

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det finns en mångfald bland de 

organisationer som i den här studien går under namnet patientorganisationer. 

Flertalet organisationer har bildats sedan 1970-talet. Studien visar också att det 

inte går att entydigt säga vad som är en patientorganisation och vad som inte är 

det. Att låta organisationerna definiera sina målgruppers förhållande till hälso- och 

sjukvården (hög respektive liten grad av egenvård) har varit ett sätt att fånga 

ytterligare en dimension av vad det rör sig om för organisationer. Ett tydligt 

mönster som framträder i kartläggningen är att flertalet organisationer är 

organiserade utifrån folkrörelsemodellen, det gäller även de organisationer som 

vänder sig till barn samt unga vuxna. Här finns snarast en likriktning bland 

organisationerna. Frågan är i vilken utsträckning barn är målgrupp i dessa 

organisationer. 

6.2.2. Barn som målgrupp för organisationerna 

Flertalet patientorganisationer som ingår i kartläggningen samlar människor med 

sjukdomar eller funktionsnedsättningar som både barn och vuxna kan få. I en del 

fall handlar det om en sjukdom eller en funktionsnedsättning som man antingen 

föds med eller som man får under tidig barndom. För dessa organisationer kan 

barn vara en av flera målgrupper för organisationen eller utgöra den viktigaste 

målgruppen. Av de 46 organisationer som företräder sällsynta diagnoser uppger 

nästan samtliga organisationer (42 av 46) på sina hemsidor att de har barn som en 

av sina målgrupper.  

Det finns också en grupp organisationer där barn inte utgör målgrupp då barn 

inte kan få sjukdomen/funktionsnedsättningen. Det rör sig om ett femtontal 

organisationer, bl.a. Alzheimerföreningen och Prostatacancerförbundet, samt 

några organisationer som företräder sällsynta diagnoser. I ett fåtal fall har det inte 

varit möjligt att ta reda på om barn kan bära på sjukdomen eller funktions-

                                                           
57 Uppgifterna gäller mottagandet av statsbidrag 2018. Information om vilka organisationer som har 
mottagit statsbidrag för handikapporganisationer har hämtats från Socialstyrelsen (2018). Information 
om vilka organisationer som har beviljats statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer 2018 har 
hämtats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag) 
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mottagit statsbidrag för handikapporganisationer har hämtats från Socialstyrelsen (2018). Information 
om vilka organisationer som har beviljats statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer 2018 har 
hämtats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag) 
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nedsättningen och därmed kan vara en målgrupp för organisationen. I dessa fall 

har det antagits att så är fallet.  

Även om ett barn kan få en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning 

innebär det inte nödvändigtvis att barn ses som en målgrupp för organisationen. 

I vissa fall är det så sällsynt att barn kan ha sjukdomen/funktionsnedsättningen 

att organisationen inte ser barn som en av organisationens målgrupper. För att få 

ytterligare kunskap i vilken utsträckning barn är målgrupp för organisationerna 

har en fråga ställts om detta i enkäten. Det bör noteras att ett urval har gjorts av 

de organisationer som ingår i enkäten där ambitionen har varit att det ska röra sig 

om organisationer där barn kan vara en målgrupp (se avsnitt 3.3.3). En 

övervägande andel av organisationerna uppger att barn antingen en av flera viktiga 

målgrupper för organisationen eller är den viktigaste målgruppen för organisationen.58 Av de 

organisationer som företräder sällsynta diagnoser uppger nästan samtliga av de 

svarande (20 av 22) att barn är en viktig målgrupp för organisationen. 

Diagram 2 Barn som målgrupp för organisationerna (andel i %, n=75) 

 

Av kartläggning och enkätresultat går det att konstatera att barn är målgrupp för 

flertalet organisationer. Utifrån tidigare forskning om patientorganisationer (se 

                                                           
58 På denna fråga finns inget internt bortfall. Som tidigare konstaterats bör det noteras att fyra 
paraplyorganisationer har svarat på enkäten. Dessa organisationer samlar flera medlemsorganisationer. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ja, barn är den
viktigaste

målgruppen

Ja, barn utgör en av
flera viktiga
målgrupper

Ja, men barn utgör
en marginell

målgrupp

Nej, organisationen
företräder enbart

vuxna

Är barn (personer under 18 år) en målgrupp 
för er organisation? (andel i%)

 

 169 
 

nedsättningen och därmed kan vara en målgrupp för organisationen. I dessa fall 

har det antagits att så är fallet.  

Även om ett barn kan få en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning 

innebär det inte nödvändigtvis att barn ses som en målgrupp för organisationen. 

I vissa fall är det så sällsynt att barn kan ha sjukdomen/funktionsnedsättningen 

att organisationen inte ser barn som en av organisationens målgrupper. För att få 

ytterligare kunskap i vilken utsträckning barn är målgrupp för organisationerna 

har en fråga ställts om detta i enkäten. Det bör noteras att ett urval har gjorts av 

de organisationer som ingår i enkäten där ambitionen har varit att det ska röra sig 

om organisationer där barn kan vara en målgrupp (se avsnitt 3.3.3). En 

övervägande andel av organisationerna uppger att barn antingen en av flera viktiga 

målgrupper för organisationen eller är den viktigaste målgruppen för organisationen.58 Av de 

organisationer som företräder sällsynta diagnoser uppger nästan samtliga av de 

svarande (20 av 22) att barn är en viktig målgrupp för organisationen. 

Diagram 2 Barn som målgrupp för organisationerna (andel i %, n=75) 

 

Av kartläggning och enkätresultat går det att konstatera att barn är målgrupp för 

flertalet organisationer. Utifrån tidigare forskning om patientorganisationer (se 

                                                           
58 På denna fråga finns inget internt bortfall. Som tidigare konstaterats bör det noteras att fyra 
paraplyorganisationer har svarat på enkäten. Dessa organisationer samlar flera medlemsorganisationer. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ja, barn är den
viktigaste

målgruppen

Ja, barn utgör en av
flera viktiga
målgrupper

Ja, men barn utgör
en marginell

målgrupp

Nej, organisationen
företräder enbart

vuxna

Är barn (personer under 18 år) en målgrupp 
för er organisation? (andel i%)



 

170  
 

avsnitt 1.3.2) har organisationernas roller i förhållande till barn som målgrupp för 

organisationen också undersökts. Det handlar om den stödjande rollen, rollen att 

förmedla information och kunskap samt rollen att påverka och arbeta 

intressepolitiskt. Det måste betonas att inom ramen för denna kartläggning har 

undersökningen av organisationernas roller skett på en mycket övergripande nivå 

och har fokus på barn som målgrupp.  

Att ge stöd till de människor som bär på en sjukdom eller har en 

funktionsnedsättning är en roll som samtliga organisationer ägnar sig åt. Utifrån 

de framställningar som görs på organisationernas hemsidor sker sådana stödjande 

aktiviteter i många organisationer genom de regionala/lokala föreningarna. I 

förhållande till barn kan det handla om bl.a. kurser, läger och temahelger. En del 

organisationer har också särskilda sektioner eller grupper inom organisationen för 

barn och som också kan omfatta unga vuxna där sådana aktiviteter bedrivs. Många 

organisationer är också aktiva i olika sociala medier som fungerar som 

mötesplatser för stöd och erfarenhetsutbyte, det gäller särskilt de organisationer 

som enbart har en viss ålderskategori av barn samt unga vuxna som målgrupp. I 

flera av dessa organisationer är ett uttalat syfte att bidra till att stärka 

medlemmarnas självförtroende och minska känslan av utanförskap som 

sjukdomen/ funktionsnedsättningen kan medföra. I de organisationer som 

företräder sällsynta diagnoser visar kartläggningen av hemsidor att 

familjeperspektivet är särskilt framträdande och fokus är många gånger på att 

bidra till social samvaro och erfarenhetsutbyte mellan familjer. Av de 

organisationer som har svarat på enkäten instämmer 70 procent av 

organisationerna i att organisationen kan ge stöd till barn och deras familjer i form av t.ex. 

individuellt stöd eller stödgrupper. Närmare hälften av organisationerna instämmer 

också i att arbetet gentemot barn främst handlar om att anordna sociala aktiviteter för barn 

och deras familjer (se diagram 3).  

Att förmedla information och kunskap om sjukdomen/funktionsnedsättningen är en 

roll som både kan rikta sig till organisationens målgrupper och vara en viktig del 

av organisationens röstbärande roll utåt. När det gäller organisationer som 

företräder sällsynta diagnoser beskrivs denna verksamhet av vissa organisationer 

vara central och avser både kunskapsspridning inom den egna gruppen, t.ex. 

mellan föräldrar, och till professioner inom hälso- och sjukvården. Det behöver i 

sådana organisationer inte enbart handla om att sprida kunskap, utan också om 
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att producera kunskap om sjukdomen/funktionsnedsättningen. Organisationer 

som vänder sig enbart till vissa ålderskategorier av barn och unga vuxna ägnar sig 

också åt olika former av informations- och kunskapsspridning, både till de egna 

målgrupperna och till en bredare allmänhet samt till bl.a. hälso- och sjukvård och 

skola. I enkäten anger en övervägande andel, 70 procent av organisationerna, att 

organisationen ger information till hälso- och sjukvårdspersonal i frågor som rör vård eller 

behandling av barn. Vidare svarar knappt hälften av organisationerna att de har 

rutiner för att ge information om vård, behandling och sjukdomstillstånd till barn som kontaktar 

organisationen (se diagram 3).  

En majoritet av organisationerna uppger på sina hemsidor att de ägnar sig åt 

påverkansarbete eller intressepolitiskt arbete. Det är dock inte alltid det framgår av 

de framställningar som görs, vad som avses med detta påverkansarbete. Det gäller 

bl.a. majoriteten av de organisationer som företräder sällsynta diagnoser. Vissa 

organisationer har dock uttalade intressepolitiska mål och strategier och 

påverkansarbetet har en framträdande plats i framställningen av organisationen. 

För vissa organisationer är påverkansarbetet direkt riktat mot hälso- och 

sjukvården, t.ex. att få tillgång till viss vård och behandling. Andra organisationer 

har ett påverkansarbete som omfattar flera områden, förutom hälso- och 

sjukvård, bl.a. skola och arbetsliv. Samtliga organisationer som enbart vänder sig 

till en viss ålderskategori av barn samt unga vuxna har som en av sina roller att 

bedriva påverkansarbete. I vissa av dessa organisationer beskrivs detta i allmänna 

ordalag som att förbättra villkoren för barn med sjukdomen/funktions-

nedsättningen i samhället, medan det i andra organisationer är mer preciserat och 

framträdande, i form av t.ex. intressepolitiska strategier eller handlingsprogram. I 

förhållande till barn som målgrupp uppger över 70 procent av organisationerna 

att de bedriver påverkansarbete för att situationen för barn som patientgrupp ska förbättras 

(se diagram 3).59  

 

 

                                                           
59 Det bör noteras att det finns ett internt bortfall för samtliga enkätfrågor som gör att resultaten bör 
tolkas med försiktighet. I likhet med övriga enkätresultat ingår också fyra paraplyorganisationer som 
har svarat på enkäten. 
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Diagram 3 Organisationernas roller i förhållande till barn (andel i %, n=75) 

 

Sammanfattningsvis är barn en målgrupp för flertalet patientorganisationer. 

Genomgången av organisationernas hemsidor visar att i förhållande till barn som 

målgrupp är aktiviteter som innebär social samvaro och erfarenhetsutbyte mellan 

barn och mellan familjer vanliga. Organisationernas roller kan omfatta såväl 

internt som externt orienterade aktiviteter eller verksamheter och en och samma 

aktivitet kan vara både internt och externt orienterad, t.ex. kunskapsförmedling. 

Det går också att beskriva dessa verksamheter i förhållande till en röstbärande roll 

respektive en serviceroll eller utförarroll, men dessa roller kan också rymmas i en 

och samma verksamhet eller aktivitet. Som exempel kan rollen att sprida kunskap 

och information både ingå i en röstbärande roll och utförande roll. Information 

och kunskapsspridning kan å ena sidan vara en del av påverkansarbetet, å andra 

sidan kan det innefatta utbildningar som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal 

eller till patienter. I likhet med tidigare forskning visar kartläggningen att 

organisationerna har flera olika roller och att dessa går in i varandra (se avsnitt 

1.3.2). 

Kartläggningen ger en mycket översiktlig bild av organisationerna och har inte 

som ambition att ge en uttömmande redovisning av dessa organisationers 

styrning, organisering och roller. Utgångspunkt för såväl kartläggning som 

enkätfrågor har varit barn som målgrupp för dessa organisationer. I den 
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fördjupade studien av fyra patientorganisationer utforskas organisationernas 

roller i förhållande till barn som målgrupp närmare.  

6.3. Fyra organisationer för barn 

I det här avsnittet presenteras de fyra organisationer som ingår i den fördjupade 

studien. Det rör sig om Diabetesförbundet, Riksförbundet Cystisk Fibros, 

Barncancerfonden och Hjärtebarnsfonden. I samtliga dessa organisationer är barn 

en central målgrupp och i redovisningen ingår hur barn adresseras och inkluderas 

i organisationerna. I beskrivningen av organisationerna knyts an till typologin vi 

för oss–organisation respektive jag för dig–organisation (Jegermalm & Grassman, 2012; 

Johansson & Meeuwisse, 2017, se även avsnitt 2.4). De aktiviteter som 

organisationerna bedriver utifrån sina roller kan beskrivas som internt respektive 

externt orienterade (bl.a. Svedberg & Olsson, 2010).  

6.3.1. Svenska Diabetesförbundet 

Diabetesförbundet, som bildades 1943, uppfyller med sin demokratiska struktur, 

ett relativt stort antal medlemmar (drygt 23 000) och få anställda, samt föreningar 

på regional och lokal nivå (18 länsföreningar och 89 lokalföreningar) 

(Diabetesförbundet 2017a; 2017b), det som brukar känneteckna folkrörelse-

baserade organisationer (bl.a. Einarsson & Hvenmark, 2012; Svedberg & Olsson, 

2010).  

Diabetesförbundet beskriver sig både som en folkrörelseorganisation och 

intresseorganisation, som styrs av sina medlemmar och där organisationens 

viktigaste uppgift är att ta tillvara dessa medlemmars intressen. Förbundsstyrelsen 

leder arbetet mellan riksstämmorna. De lokala föreningarna är självständiga och 

har styrelser som arbetar på ideell basis. Målet för organisationen är att göra det 

lättare att leva med diabetes och att vara en stark medlemsorganisation och 

opinionsbildare (Diabetesförbundet, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b; Intervju 

intressepolitisk strateg och förbundsjurist, Diabetesförbundet). Förbundet kan 

betecknas som en vi för oss–organisation; det är medlemmarna som är grunden för 

organisationens existens och det är medlemmarnas frågor som förbundet driver. 

Det är därmed medlemmarna som ger organisationen dess legitimitet. 

Diabetesförbundet mottar statsbidrag (Socialstyrelsen, 2018).  
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Diabetesförbundet har i sina roller både en intern orientering i form av socialt 

stöd och aktiviteter riktade till medlemmar, och en extern orientering, som 

omfattar påverkansarbete. I förhållande till barn som målgrupp är de internt 

orienterade aktiviteterna inriktade på exempelvis kurser och lägerverksamhet 

(Diabetesförbundet, 2017b). Externt orienterade aktiviteter omfattar olika former 

av påverkansarbete, såsom att vara remissinstans, delta i arbetsgrupper och 

uppvakta politiker och statliga utredningar. Denna röstbärande roll täcker flera 

olika områden, däribland hälso- och sjukvård, skola och förskola (Intervju 

intressepolitisk strateg och förbundsjurist, Diabetesförbundet). I förhållande till 

barn som målgrupp och som patienter lyfter förbundet i sitt idéprogram fram 

”bemötande av barn som patienter i hälso- och sjukvården och förutsättningar 

för barns delaktighet i planering och beslut som berör dem själva” 

(Diabetesförbundet 2018a, s. 4). Till externt orienterade aktiviteter hör också 

insamling av pengar till bl.a. forskning, vilket sker genom Diabetesfonden som är 

Diabetesförbundets forskningsfond. Inom Diabetesförbundet har det under 

senare år blivit ett ökat fokus på insamlingsaktiviteter, exempelvis genom 

Diabetesgalan (Diabetesförbundet, 2017b; Intervju intressepolitisk strateg, 

Diabetesförbundet). 

Inom Diabetesförbundet finns två konstellationer som särskilt berör barn med 

diabetes; Ung diabetes och Föräldrarådet. Ung diabetes vänder sig till åldersgruppen 

15–30 år. Ordförande och vice ordförande ingår i Diabetesförbundets styrelse 

och har förslagsrätt, men inte rösträtt (Diabetesförbundet, 2017b; Intervju 
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ålderskategorin 15–30 år förklaras med att denna grupp behöver särskilt stöd för 
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Diabetesförbundets föräldraråd fungerar som referensgrupp till 

förbundsstyrelsen i frågor som rör barn med diabetes. I föräldrarådet sitter 

föräldrar till barn med diabetes. En ledamot från förbundsstyrelsen är 

sammankallande och representerar föräldrarådet i förbundsstyrelsen. 

Föräldrarådets roll är att bidra till erfarenhetsutbyte mellan familjer och att 

uppmärksamma Diabetesförbundets styrelse på frågor som rör barn med 

diabetes. Föräldrarådet bedriver påverkansarbete och fungerar som intern 

remissinstans genom att lämna yttranden över förslag från bl.a. myndigheter och 

som rör barn med diabetes (Intervju med representanter för föräldrarådet, 

Diabetesförbundet). 

6.3.2. Riksförbundet Cystisk Fibros 

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF), som bildades 1969, var från början en 

stödförening för föräldrar till barn med cystisk fibros, men har nu en bredare 

målgrupp som också innefattar vuxna med sjukdomarna. Organisationen har, i 

likhet med Diabetesförbundet, en folkrörelsebaserad struktur med drygt 2 500 

medlemmar, få anställda och närvaro på regional nivå genom fjorton föreningar, 

som är kopplade till behandlingscentra i olika delar av landet. Riksförbundet 

Cystisk Fibros är i hög grad en föräldradriven organisation där förbundsstyrelsen 

huvudsakligen består av föräldrar (Intervju ordföranden, RfCF; RfCF 2018b, 

2018d). Riksförbundet kan betecknas som en vi för oss–organisation där 

organisationen är till för medlemmarna och ska driva medlemmarnas intressen. I 

likhet med Diabetesförbundet mottar organisationen statsbidrag (Socialstyrelsen, 

2018).  

Förbundet har en tydlig intern orientering i sina aktiviteter och beskriver sin 

uppgift som att ge stöd till berörda och förmedla information om sjukdomarna, 

och hur det är att leva med dessa, till de som har sjukdomarna. I förhållande till 

barn som målgrupp anordnas olika aktiviteter och som också omfattar insamling 

av pengar. Ett exempel är CF-spelen som bl.a. ska motivera barn att röra på sig, 

vilket är en väsentlig del av behandlingen (Intervju ordföranden, RfCF; RfCF, 

2018b). Hos Riksförbundet Cystisk Fibros beskrivs frågor om barns erfarenheter 

som patienter som viktiga för organisationen, och projekt med denna inriktning 

har genomförts. Ett sådant projekt är ”Vår framtid”, som syftat till att öka barns 

delaktighet i vård och behandling. Projektet har gått ut på att skapa expertgrupper 

 

 175 
 

Diabetesförbundets föräldraråd fungerar som referensgrupp till 

förbundsstyrelsen i frågor som rör barn med diabetes. I föräldrarådet sitter 

föräldrar till barn med diabetes. En ledamot från förbundsstyrelsen är 

sammankallande och representerar föräldrarådet i förbundsstyrelsen. 

Föräldrarådets roll är att bidra till erfarenhetsutbyte mellan familjer och att 

uppmärksamma Diabetesförbundets styrelse på frågor som rör barn med 

diabetes. Föräldrarådet bedriver påverkansarbete och fungerar som intern 

remissinstans genom att lämna yttranden över förslag från bl.a. myndigheter och 

som rör barn med diabetes (Intervju med representanter för föräldrarådet, 

Diabetesförbundet). 

6.3.2. Riksförbundet Cystisk Fibros 

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF), som bildades 1969, var från början en 

stödförening för föräldrar till barn med cystisk fibros, men har nu en bredare 

målgrupp som också innefattar vuxna med sjukdomarna. Organisationen har, i 

likhet med Diabetesförbundet, en folkrörelsebaserad struktur med drygt 2 500 

medlemmar, få anställda och närvaro på regional nivå genom fjorton föreningar, 

som är kopplade till behandlingscentra i olika delar av landet. Riksförbundet 

Cystisk Fibros är i hög grad en föräldradriven organisation där förbundsstyrelsen 

huvudsakligen består av föräldrar (Intervju ordföranden, RfCF; RfCF 2018b, 

2018d). Riksförbundet kan betecknas som en vi för oss–organisation där 

organisationen är till för medlemmarna och ska driva medlemmarnas intressen. I 

likhet med Diabetesförbundet mottar organisationen statsbidrag (Socialstyrelsen, 

2018).  

Förbundet har en tydlig intern orientering i sina aktiviteter och beskriver sin 

uppgift som att ge stöd till berörda och förmedla information om sjukdomarna, 

och hur det är att leva med dessa, till de som har sjukdomarna. I förhållande till 

barn som målgrupp anordnas olika aktiviteter och som också omfattar insamling 

av pengar. Ett exempel är CF-spelen som bl.a. ska motivera barn att röra på sig, 

vilket är en väsentlig del av behandlingen (Intervju ordföranden, RfCF; RfCF, 

2018b). Hos Riksförbundet Cystisk Fibros beskrivs frågor om barns erfarenheter 

som patienter som viktiga för organisationen, och projekt med denna inriktning 

har genomförts. Ett sådant projekt är ”Vår framtid”, som syftat till att öka barns 

delaktighet i vård och behandling. Projektet har gått ut på att skapa expertgrupper 



 

176  
 

av barn och unga som via videosamtal har fått framföra synpunkter kring hur 

vården fungerar till vårdpersonalen. Expertgrupperna har efter att projektet 

avslutats fortsatt att träffas. I expertgrupperna finns barn mellan 8 och 14 år 

representerade. Ett annat projekt är en podd med namnet ”Osynligt sjuk”, som 

vänder sig till barn och unga vuxna (10–25 år) och ska bidra till kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte (Intervju ordföranden, RfCF). Organisationen har också ett 

uttalat mål att öka ungas inflytande på alla nivåer i organisationen. Inom 

organisationen arbetar man med att skapa fora för barn att vara delaktiga i 

organisationens verksamhet, genom projekt och att få in yngre personer i styrelsen 

(Intervju ordföranden, RfCF; RfCF, 2018a).  

Externt orienterade aktiviteter i form av påverkansarbete, sker både på central 

nivå och genom de regionala föreningarna. Den röstbärande rollen på central nivå 

är främst kopplad till frågor som rör vård och behandling, såsom 

läkemedelsfrågor, medan de regionala föreningarna kan bevaka och driva frågor 

direkt mot specifika sjukhus (Intervju ordföranden, RfCF). Insamling av pengar 

sker i begränsad omfattning och är kopplade till vissa aktiviteter som de tidigare 

nämnda CF-spelen. Organisationen uttrycker dock ett behov av att finna nya 

vägar för finansiering och som ligger utanför medlemskapet, för att på så sätt 

finansiera verksamheten (Intervju ordföranden, RfCF; RfCF, 2018a, 2018b, 

2018d).  

6.3.3. Barncancerfonden 

Barncancerfonden bildades 1982 och har sitt ursprung i ett samarbete mellan 

föräldrar och vårdpersonal. Barncancerfonden centralt har en organisation som 

är relativt professionaliserad med en generalsekreterare och en ledningsgrupp, 

som består av chefer för fondens avdelningar, där ett femtiotal personer arbetar. 

I styrelsen för fonden sitter representanter från de sex regionala föreningarna, 

ledningsgruppens representanter och externa ledamöter. De regionala 

föreningarna har en folkrörelsebaserad struktur. Det är i dessa föreningar som 

individer kan bli medlemmar. Föreningarna arbetar på ideell basis och föräldrar 

kan vara aktiva, bl.a. i styrelsearbete. Antal medlemmar i de regionala 
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föreningarna60 uppgår sammantaget till cirka 6 000 (Barncancerfonden, 2017, 

2018; Intervju vice ordföranden, Barncancerfonden regional förening).  

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer och organisationens 

existensberättigande motiveras utifrån behovet av mer forskning om barncancer, 

och därmed insamling av pengar till detta ändamål (Barncancerfonden, 2017; 

2018). Insamling av pengar kan ses som ett övergripande paraply för all 

verksamhet. Bidragsgivandet kan ske på många olika sätt, bl.a. genom att bli 

barnsupporter och ge gåvor, och att starta egna insamlingar. Barncancerfonden 

mottar inga statsbidrag (Barncancerfonden, 2017, 2018).  

Organisationen har både en extern och intern orientering i sina aktiviteter. Den 

interna orienteringen i form av bl.a. stöd och information är koncentrerad till de 

regionala föreningarna och sker, i förhållande till barn, t.ex. genom trivsel-

aktiviteter på sjukhusen, resor, familjeläger och familjedagar samt samtalsstöd. I 

de regionala föreningarna finns olika stödgrupper för barn som har cancer, för 

syskon, föräldrar och andra anhöriga (Barncancerfonden, 2017, 2018; Intervju 

vice ordföranden, Barncancerfonden regional förening).61  

På riksnivå är organisationen i stor utsträckning externt orienterad och fokus är 

på insamling av pengar till tre ändamål: forskning och utbildning, råd och stöd till 

drabbade familjer samt information och opinionsbildning. Forskning och 

utbildning omfattar finansiering av forskningsprojekt och utbildningsinsatser, 

bl.a. till vårdpersonal. Rollen att ge information och bilda opinion sker bl.a. genom 

olika publikationer och genom kampanjer där barn med cancer uppmärksammas. 

Den stödjande rollen till familjer sker, som tidigare nämnts, främst i de regionala 

föreningarna (Barncancerfonden, 2017, 2018).  

Barncancerfonden centralt kan närmast betecknas som en jag för dig–organisation 

genom att givarna har en så central plats. Styrningen av organisationen delas 

mellan medlemmarna i form av de regionala föreningarna, som finns 

representerade i styrelsen, och ledningsgruppens representanter samt externa 

                                                           
60 Uppgifterna har hämtats från de regionala föreningarnas årsredovisningar: Barncancerfonden 
Mellansverige (2018); Barncancerfonden Norra (2018); Barncancerfonden Stockholm Gotland 
(2017a); Barncancerfonden Södra (2018a); Barncancerfonden Västra (2018a); Barncancerfonden 
Östra (2018a).  

61 Ibid. 
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61 Ibid. 
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ledamöter. Barncancerfonden betonar vikten av att värna sitt varumärke och 

verksamheten följs upp genom mätetal och prestationsindikatorer som associerar 

till näringslivets organisationer och marknadens språk (Barncancerfonden, 2017, 

2018; jfr Wijkström, 2012b). På den regionala nivån kan dock organisationen 

snarare betecknas som en vi för oss–organisation. De regionala föreningarna drivs 

ideellt och medlemmarna beskrivs som centrala för verksamheten och aktiviteter 

är inriktade på dessa medlemmar. De regionala föreningarna är dock, i likhet med 

organisationen centralt, beroende av givare, vilket bl.a. medför att 

insamlingsaktiviteter är viktiga också på regional nivå (Intervju vice ordföranden, 

Barncancerfonden regional förening).62  

6.3.4. Hjärtebarnsfonden 

Hjärtebarnsfonden bildades 1975 och hette ursprungligen Föräldraföreningen för 

hjärtsjuka barn och ungdomar. Föreningen bytte senare namn till 

Hjärtebarnsföreningen, och därefter till Hjärtebarnsförbundet. För några år sedan 

skedde ytterligare ett namnbyte och organisationen fick sitt nuvarande namn, 

Hjärtebarnsfonden. Fonden har en förbundsstyrelse och tretton regionala 

föreningar samt en rikstäckande förening som samlar vuxna personer med 

medfödda hjärtfel. Styrelsen består, i likhet med Riksförbundet Cystisk Fibros, 

huvudsakligen av föräldrar till barn med hjärtfel. I likhet med Barncancerfonden 

leder en generalsekreterare arbetet i fonden på uppdrag av styrelsen. 

Hjärtebarnsfonden har ungefär lika många medlemmar som Barncancerfonden: 

cirka 6 000 (Intervju generalsekreteraren, Hjärtebarnsfonden; Hjärtebarnsfonden, 

2017b). Liksom Diabetesförbundet mottar Hjärtebarnsfonden statsbidrag 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Hjärtebarnsfonden beskriver som sig en ideell funktionspolitisk intresse-

organisation (Hjärtebarnsfonden, 2019). Förbundet ska ”stödja, förbättra 

villkoren, sprida kunskap och information samt skapa kontakt mellan personer 

med medfött, eller under barndomen förvärvat hjärtfel, och deras familjer” 

(Hjärtebarnsfonden 2017b, s. 1). I likhet med de andra organisationerna har 

Hjärtebarnsfonden både en extern och intern orientering i sina aktiviteter. Liksom 

Riksförbundet Cystisk Fibros är de internt orienterade aktiviteterna framträdande. 

I förhållande till barn som målgrupp bedriver organisationen bl.a. en omfattande 

                                                           
62 Ibid. 
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lägerverksamhet för barn. Fonden arbetar också med stödgrupper som syftar till 

att stötta familjer och utbyta erfarenheter, särskilt genom de regionala 

föreningarna. Stöd till föräldrar, även i anslutning till vård och behandling vid 

sjukhusen, är en viktig del i organisationens arbete. Externt orienterade aktiviteter 

sker framförallt direkt gentemot sjukhus där barn behandlas. En viktig del av de 

externt orienterade aktiviteterna är också att samla in pengar till forskning och till 

organisationens verksamhet. Genom namnbyte, en ny varumärkesstrategi och nya 

insamlingsmetoder, framträder hur insamling av pengar fått en mer central plats i 

organisationens verksamhet. Här finns tydliga likheter med Barncancerfonden, 

bl.a. genom anordnande av evenemang för att samla in pengar och en hemsida 

(www.hjartebarnsfonden.se) som också vänder sig till givare (Intervju 

generalsekreteraren Hjärtebarnsfonden; Hjärtebarnsfonden 2017a, 2017b). 

Hjärtebarnsfonden kan därmed beskrivas som en vi för oss–organisation med inslag 

av jag för dig–organisation, genom det fokus som också finns på givare. 

6.3.5. Vi för oss och jag för dig 

De fyra organisationerna har barn som en central målgrupp, vilket tar sig uttryck 

i organisationernas olika roller. Barn adresseras och inkluderas särskilt i 

organisationernas internt orienterade verksamheter, i stödgrupper och genom 

aktiviteter som ska bidra till social samvaro och erfarenhetsutbyte. Denna typ av 

aktiviteter sker framförallt genom organisationernas regionala föreningar. Det 

finns också i organisationerna exempel på informations- och stödmaterial som 

direkt vänder sig till barn, t.ex. i form av serietidningar. Påverkansarbetet sker på 

såväl central som regional nivå i organisationerna. Vad det rör sig om för sjukdom 

har i detta avseende betydelse för inriktningen. Sjukdomar där vård och 

behandling främst sker genom hälso- och sjukvården riktar också sitt 

påverkansarbete dit, vilket bl.a. kan ske direkt mot specifika sjukhus som ansvarar 

för barns vård och behandling. Sjukdomar som har hög grad av egenvård har en 

bredare ansats. Som exempel har egenvården i skolan och regler för vård av barn 

varit viktiga frågor för Diabetesförbundet (Intervju intressepolitisk strateg och 

förbundsjurist, Diabetesförbundet). För Riksförbundet Cystisk Fibros har bl.a. 

frågor om egenvård i hemmet lyfts som en intressepolitisk fråga. På regional nivå 

arbetar samtidigt föreningarna i denna organisation för att, som tidigare nämnts, 

påverka och övervaka den vård och behandling som sker på regionala sjukhus 

(Intervju ordföranden, RfCF). Hur påverkansarbetet bedrivs har också att göra 
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med organisationens storlek, både vad gäller medlemmar och finansiella resurser. 

En intressepolitisk fråga som drivs av samtliga fyra organisationer är ojämlikheter 

i vård och behandling mellan olika delar av landet. Denna ojämlikhet kan ta sig 

olika uttryck beroende på vilken sjukdom det handlar om, och kan i förhållande 

till barn avse bl.a. tillgång till behandlingar, hjälpmedel och psykosocialt stöd. 

Det som har kunnat urskiljas i kartläggningen, nämligen att organisationerna 

identifierar och beskriver sig på olika sätt, och inte nödvändigtvis som 

patientorganisation, visar sig också i den fördjupade studien. Patientorganisations-

begreppet är inte självklart då målgruppen för organisationen, liksom det arbete 

som bedrivs, är bredare och går utöver patientrollen. De fyra organisationerna 

skiljer sig åt i organisering och resursmobilisering, där Diabetesförbundet och 

Riksförbundet Cystisk Fibros kan betecknas som vi för oss-organisationer. Det kan 

också Hjärtebarnsfonden göra, men denna organisation har också inslag av jag för 

dig. Barncancerfonden kan beskrivas som en hybrid med inslag av både vi för oss 

och jag för dig. Diabetesförbundet, Riksförbundet Cystisk Fibros och 

Hjärtebarnsfonden följer folkrörelsemodellen. Det gäller även de regionala 

föreningarna inom Barncancerfonden. I samtliga fyra organisationer är föräldrars 

engagemang i organisationerna påtagligt, bl.a. i styrningen av organisationerna 

eller genom särskilda fora. 

Tre av de fyra organisationerna, nämligen Diabetesförbundet, Riksförbundet 

Cystisk Fibros och Hjärtebarnsfonden, har mottagit statsbidrag för 

handikapporganisationer (Socialstyrelsen, 2018). Genom att ta emot statsbidrag 

underställer sig organisationerna vissa institutionella regler, exempelvis krav på att 

vara demokratiskt uppbyggd med regionala/lokala föreningar. Statsbidragets 

storlek är beroende av bl.a. organisationens medlemsstorlek och därmed kopplad 

till resursmobilisering. Barncancerfonden navigerar på ett annat sätt genom att 

betona sitt oberoende i förhållande till staten. Organisationen beskriver hur man 

skapat sin egen roll i samhället och framhåller hur verksamheten är helt beroende 

av gåvor från privatpersoner och företag (bl.a. Barncancerfonden, 2017). 

Barncancerfonden agerar därmed utanför sådana institutionaliserade kanaler som 

statsbidrag. Den röstbärande rollen är riktad mot givare, och kopplad till 

varumärket, där rollen som röstbärare mäts i termer av bl.a. genomslag i sociala 

medier och PR-priser för kampanjer (Barncancerfonden, 2017; 2018). Det kan 

kontrasteras mot exempelvis Diabetesförbundet som bedriver ett intressepolitiskt 
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arbete som följer en folkrörelsetradition. Det innefattar att uppvakta politiker och 

statliga utredningar liksom att informera sina medlemmar om politiska förslag 

(Intervju intressepolitisk strateg och förbundsjurist, Diabetesförbundet). 

Det sker förändringsprocesser i organisationerna som är kopplade till nya former 

för resursmobilisering utanför medlemskapet. Hjärtebarnsfonden har genomgått 

en förändringsprocess de senaste åren som förutom namnbyte inneburit ett 

tydligare fokus på att samla in pengar genom givare. Också inom 

Diabetesförbundet sker insamlingsaktiviteter genom nya kanaler, men denna 

förändring är inte lika påtaglig som hos Hjärtebarnsfonden. Även Riksförbundet 

Cystisk Fibros söker nya finansieringsvägar. Dessa förändringsprocesser, och vad 

de kan ha för betydelse för barn som målgrupp, kräver ytterligare studier. 

6.4. Barns plats i patientorganisationer  

Studien av patientorganisationer pekar på en stor mångfald, bl.a. hur man 

identifierar sig, vilket bekräftar tidigare forskning (Baggott & Forster, 2008; 

Baggott et al., 2005). Samtidigt finns en likriktning i organiseringen. 

Folkrörelsemodellen och varianter av denna har en stark genomslagskraft i 

organisationerna, vilket också överensstämmer med tidigare forskning och studier 

(bl.a. Arvidson et al., 2018; Jegermalm & Grassman, 2012; Svedberg & Olsson, 

2010; Vårdanalys, 2015b).  

I flertalet patientorganisationer är barn en målgrupp. Kartläggningen visar att det 

är vanligt att verksamheter för barn omfattar olika former av stöd, 

erfarenhetsutbyte och social samvaro. Detta bekräftas också i den fördjupade 

studien av fyra patientorganisationer. I Riksförbundet Cystisk Fibros bedrivs 

projekt med syfte att barn ska dela med sig av sina erfarenheter till hälso- och 

sjukvården och allmänheten och det finns också en ambition att barn ska få mer 

inflytande i organisationen. I förhållande till barn som målgrupp är 

Diabetesförbundet den organisation som tydligast har ett forum för barn på 

central nivå genom Ung diabetes. Denna omfattar emellertid endast äldre barn, 

medan barn under 15 år saknar ett sådant forum. Det behöver dock inte betyda 
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att barn som är yngre saknar inflytande, men det sker i så fall utanför 

organisationens organisatoriska ramar.63  

Tre av de fyra organisationerna, Diabetesförbundet, Riksförbundet Cystisk Fibros 

och Hjärtebarnsfonden, följer folkrörelsemodellen och kan betecknas som vi för 

oss-organisationer. Samtidigt sker förändringsprocesser i dessa organisationer, där 

nya finansieringsvägar, utanför medlemskapet, i olika utsträckning söks. I 

Hjärtebarnsfonden finns inslag av jag för dig, medan Barncancerfonden har 

beskrivits som en hybrid, där det finns inslag av såväl vi för oss som jag för dig. De 

regionala föreningarna präglas av folkrörelsemodellen, medan Barncancerfondens 

centralt följer andra institutionella logiker. På såväl central nivå som i de regionala 

föreningarna, är dock Barncancerfonden beroende av givare, vilket är mer uttalat 

än hos övriga organisationer. I de fyra organisationerna har föräldrar en viktig 

plats i verksamheten. 

Kartläggningen visar att barn har en plats i patientorganisationerna genom att vara 

en målgrupp för flertalet organisationer. Men vad innebär barns plats i 

organisationerna för organisationernas röstbärande funktion, närmare bestämt 

som röstbärare för barns rättigheter som patienter? Detta undersöks närmare i 

kapitel 7.  

                                                           
63 Bland annat sker det genom sociala medier som enligt ordföranden för Ung diabetes råd är en viktig 
plattform för att föra fram olika frågor och dela med sig erfarenheter. Genom sådana kanaler kan, 
åtminstone äldre barn agera röstbärare för sina intressen Det krävs dock ytterligare studier hur sådana 
kanaler förhåller sig till organisationers röstbärande roll och de intressen som kommuniceras genom 
denna roll. 
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7. Patientorganisationer som röstbärare 

för barns rättigheter 

7.1. Inledning 

Studien av patientorganisationer visar att dessa i hög grad i sin organisering följer 

i folkrörelsetraditionens spår. I detta kapitel undersöks patientorganisationernas 

röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som patienter, med 

utgångspunkt i patientlagen. Dessutom undersöks barns medlemskap i dessa 

organisationer. Den röstbärande rollen och medlemskapet kan sägas vara två 

centrala element i folkrörelsemodellen. Den röstbärande rollen kan bl.a. ta sig 

uttryck i de politiska processer där civilsamhällesorganisationer inbjuds att genom 

remissförfarandet granska lagförslag. Denna roll kan sägas avspegla det särskilda 

förhållande mellan civilsamhällessfären och den offentliga sfären som 

karakteriserar den etablerade politiska ordningen i det svenska samhället (se 

avsnitt 2.4.1).  

Patientlagspropositionen är resultatet av en beredningsprocedur som följer vissa 

institutionella regler. I linje med dessa regler startade beredningen med direktiv 

till Patientmaktsutredningen (dir. 2011:25; 2012:24; 2012:113), som utifrån dessa 

direktiv lade förslag om en ny lag inom hälso- och sjukvårdsområdet; patientlagen 

(SOU 2013:2). I utredningen satt sakkunniga och experter.64 Utredningens förslag 

remitterades till en rad remissinstanser; bl.a. statliga myndigheter, kommuner och 

civilsamhällesorganisationer, som fick möjlighet att lämna yttranden över 

lagförslaget. Så följde en beredning inom Regeringskansliet där remissinstansernas 

yttranden sorterades och värderades och som utmynnade i en remissamman-

ställning (Socialdepartementet, 2014). Propositionsarbetet följde en berednings-

process inom Regeringskansliet och utmynnade i ett regeringsbeslut om propo-

sitionen och dess lagförslag (prop. 2013/14:106) som därefter antogs av riksdagen 

                                                           
64 Däribland en representant för en patientorganisation; dåvarande ordförande för 
Reumatikerförbundet, se SOU 2013:2. 
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(Socialutskottets betänkande 2013/14: SoU24; Riksdagsskrivelse 2013/14:327, 

SFS 2014:821).  

I lagstiftningsprocessen förutsätts alltså civilsamhällets organisationer vara 

aktörer, vilket sker i olika grad och på olika sätt. I denna studie är fokus på en del 

av denna process; remissförfarandet, och närmare bestämt patientorganisa-

tionernas yttranden över Patientmaktsutredningens förslag till bestämmelser i 

patientlagen som rör barn som patienter (se avsnitt 4.3.2). I vilken grad och på 

vilket sätt har patientorganisationerna agerat röstbärare för barns rättigheter som 

patienter? Analysen av remissförfarandet visar att en majoritet av de inbjudna 

patientorganisationerna inte har lämnat yttranden på förslaget till patientlag och 

därmed inte har agerat röstbärare för barns rättigheter som patienter i detta 

avseende. Det är bara ett fåtal organisationer som kommenterar de 

utredningsförslag till bestämmelser som riktar sig till barn som patienter. Ingen 

av dessa organisationer motsätter sig eller föreslår förändringar av utredningens 

lagförslag. En av organisationerna ifrågasätter dock de resonemang som 

Patientmaktsutredningen för om barns beslutsmognad. Utifrån analysen av 

remissvaren framträder organisationernas röstbärande roll som svag.  

Dessa resultat väcker frågor om vilken position barn ges i organisationerna. Barn 

är, som tidigare konstaterats, målgrupp för flertalet organisationer. Men hur tar 

sig detta uttryck i barns möjligheter till medlemskap i organisationerna? I kapitlet 

undersöks medlemskap för barn i patientorganisationerna. Kartläggningen visar 

att barn rent formellt kan vara medlemmar i flertalet organisationer, men frågan 

är om de faktiskt är inkluderade som medlemmar.  

I avsnitt 7.2 redogörs för remissförfarandet och en analys görs av de remissvar 

som patientorganisationer har lämnat. I avsnitt 7.3 undersöks barns position i 

organisationerna utifrån patientorganisationernas medlemsvillkor. Avslutningsvis 

sammanfattas analysen och de slutsatser som kan dras från denna i avsnitt 7.4. 

7.2. Patientorganisationers röst i patientlagen 

I det här avsnittet behandlas organisationernas röstbärande roll i förhållande till 

barns rättigheter som patienter. Det görs med utgångspunkt i det 

remissförfarande som genomförts med anledning av Patientmaktsutredningens 

förslag till patientlag (SOU 2013:2). Utredningens förslag till barnspecifika 
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bestämmelser (se avsnitt 4.3.2) ligger till grund för regeringens ställningstaganden 

i patientlagspropositionen (prop. 2013/14:106). I avsnittet redogörs för vilka som 

bjudits in till remissförfarandet och vilka organisationer som lämnat yttranden 

över de barnspecifika lagförslagen. Därefter analyseras patientorganisationers 

remissvar rörande barn som patienter.  

7.2.1. Att bjudas in eller att inte göra det 

När ett betänkande från en statlig utredning ska skickas ut på remiss sker en 

beredning inom Regeringskansliet om vilka organisationer som ska delta i 

remissförfarandet. Hur detta urval går till har inte varit föremål för närmare 

analys. Till remissen av Patientmaktsutredningens förslag till patientlag (SOU 

2013:2) har totalt 143 remissinstanser bjudits in. Av dessa remissinsatser är det 44 

stycken civilsamhällesorganisationer som kan räknas till gruppen 

patientorganisationer. I denna grupp ingår också tre paraplyorganisationer.65 En 

av de 44 patientorganisationerna är en organisation som riktar sig till en viss 

ålderskategori av barn samt unga vuxna, Ung Cancer. Tre av fyra organisationer 

som ingår i den fördjupade studien, Diabetesförbundet, Riksförbundet Cystisk 

Fibros och Hjärtebarnsfonden (dåvarande Hjärtebarnsförbundet), har bjudits in 

att lämna synpunkter på förslaget till patientlag (prop. 2013/14:106; 

Socialdepartementet, 2014).  

Av de 44 patientorganisationer som har bjudits in till remissförfarandet är det 16 

organisationer som har lämnat ett yttrande över lagförslaget. Därutöver 

tillkommer yttranden som har lämnats på eget initiativ, vilket rör två enskilda 

patientorganisationer och en paraplyorganisation: Hörselskadades riksförbund 

och Storstockholms diabetesförening samt Nätverket mot cancer. Sammantaget 

rör det sig därmed om 19 remissvar (se tabell 2). I denna grupp ingår 

Diabetesförbundet, som är den enda av de fyra organisationer i den fördjupade 

studien som har lämnat ett yttrande. Tre remissvar är från paraplyorganisationer: 

Handikappförbunden, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och tidigare nämnda 

Nätverket mot cancer. Ung Cancer är, som nämnts, den enda organisation som 

tillhör gruppen organisationer som vänder sig till en viss ålderskategori av barn 

                                                           
65 Handikappförbundens samarbetsorgan/Handikappförbunden (numera Funktionsrätt Sverige), Lika 
Unika samt Riksförbundet Sällsynta diagnoser. 
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samt unga vuxna som har bjudits in till remissförfarandet. Organisationen har 

dock inte lämnat något yttrande över lagförslaget.66 

Tabell 2 Antal inbjudna patientorganisationer samt antal remissvar från 

patientorganisationer 

Inbjudna Inbjudna som 

svarat  

Inbjudna som 

inte svarat 

Eget initiativ till 

remissvar 

44 16 28 3 

En majoritet av de patientorganisationer som har bjudits in till remissförfarandet 

har alltså inte lämnat något yttrande över patientlagen, och därmed inte agerat 

röstbärare för barns rättigheter som patienter i detta avseende. 

7.2.2. Patientorganisationernas remissvar  

Genomgången av de inkomna remissvaren visar att en majoritet (14 av 19) av 

patientorganisationerna inte tar upp barn som patienter i förhållande till förslaget 

till patientlag eller kommenterar de förslag till barnspecifika bestämmelser som 

utredningen lämnar i sitt betänkande (SOU 2013:2). Hit hör bl.a. organisationer 

där det kan antas att barn inte utgör en målgrupp, såsom Demensförbundet och 

Prostatacancerförbundet. Flera organisationer där barn är, eller kan antas vara, en 

målgrupp för organisationen, har emellertid också avstått från att yttra sig om 

barn som patienter och de barnspecifika bestämmelserna i sina remissvar. Till 

dessa hör t.ex. Astma- och Allergiförbundet och Reumatikerförbundet.67  Två 

organisationer, Riksförbundet Attention och Autism- och Aspergerförbundet, 

nämner barn i sina yttranden, men då enbart som del av sina problem- och 

bakgrundsbeskrivningar. Riksförbundet Attention tar i sin bakgrundsbeskrivning 

upp barn i förhållande till frågor om tillgänglighet till vård, medan Autism- och 

Aspergerförbundet nämner barn i sin beskrivning av bristande kunskaper inom 

hälso- och sjukvården om hur diagnoser ska ställas.  

                                                           
66 Uppgifter om vilka remissinstanser som har inkommit med remissvar baseras på 
Socialdepartementets remissammanställning (Socialdepartementet, 2014), prop. 2013/14:106 (bilaga 
3 i propositionen) samt begäran till Socialdepartementet om att få ta del av remissvar, se närmare 
avsnitt 3.3.2.  
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Det är alltså bara ett fåtal av patientorganisationerna som i sina yttranden tar upp 

barn som patientgrupp och som kommenterar Patientmaktsutredningens förslag 

till barnspecifika bestämmelser. Det kan möjligen förklaras av att organisationerna 

ska ta ställning till en helt ny och relativt omfattande lag där många frågor är av 

intresse för de patientgrupper som organisationerna företräder. Det innebär 

prioriteringar av vilka synpunkter som ska framföras och hur utvecklade 

resonemangen ska vara kring specifika förslag. Det handlar bl.a. om 

organisationens egna prioriteringar och om hur remissvaret tagits fram inom 

organisationen, frågor som ligger utanför denna avhandling att undersöka. För 

vissa av organisationerna utgör inte heller, som konstaterats, barn en målgrupp. 

Alternativt utgör de en marginell målgrupp, eller en av flera målgrupper, vilket 

kan förklara frånvaron av kommentarer kring de förslag som utredningen lämnar 

rörande barn som patientgrupp.  

Det är fyra patientorganisationer som uppmärksammar barn som patienter och 

yttrar sig över utredningens förslag till barnspecifika bestämmelser: 

Afasiförbundet (2013), Riksförbundet för social och mental hälsa (2013), 

Diabetesförbundet (2013) och Primär immunbristorganisationen (2013). En av 

paraplyorganisationerna, Handikappförbunden (2013), tar också upp barn som 

patienter i förhållande till utredningens förslag. Organisationernas yttranden är i 

huvudsak inriktade på utredningens förslag om att barnets inställning ska 

klarläggas: I samband med att hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets inställning till den 

aktuella åtgärden så långt det är möjligt klarläggas. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till hans eller hennes ålder och mognad (se även avsnitt 4.3.2).  

Av Afasiförbundets remissvar (2013) framgår att organisationen ställer sig mycket 

positiv till att barn ska få ”ökade möjligheter till information och inflytande över 

vården, anpassade efter deras ålder och mognad” (Afasiförbundet, 2013, s. 3). 

Afasiförbundet anser dock att det är ”viktigt att ytterligare utveckla tankar kring 

vad delaktighet är i förhållande till barn” och att det ”finns därmed anledning att 

fundera över distinktionen mellan ett barnperspektiv och barnets perspektiv” 

(Afasiförbundet, 2013, s. 3). Förbundet hänvisar till studier som enligt organisa-

tionen pekar på att barn sällan är delaktiga inom vården, trots att vårdgivare anser 

det. 
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Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH, 2013) menar att det är bra att 

”utredningen arbetat fram ett särskilt kapitel om barnets bästa i relation till 

Barnkonventionen och barnets inflytande över sin vård” (RSMH, 2013, s. 3.). 

Organisationen framför också att det är en förbättring att det lämnas förslag på 

tydliga bestämmelser om barns rätt till delaktighet då det saknats i hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen (RSMH, 2013, s. 3). Samtidigt ställer sig förbundet 

tveksam till om införandet av sådana bestämmelser får betydelse för barns 

rättigheter. Organisationen hänvisar till att så länge som barnkonventionen inte 

är svensk lag är ”värdet i utvikningar i förarbeten och mindre justeringar i formell 

lagtext inte av den tyngden att rättstillämpningen rättar sig efter 

Barnkonventionens innehåll på ett sådant sätt att barn och ungas rättigheter 

garanteras fullt ut” (RSMH, 2013, s. 4).  

Diabetesförbundet (2013) är, som tidigare konstaterats, den enda av de fyra 

organisationer som ingår i den fördjupade studien som inkommit med ett 

remissvar. Organisationen uttrycker i sitt yttrande att barn och unga måste få vara 

delaktiga i vården och att denna delaktighet handlar om att ”bli lyssnade på, att få 

stöd i att uttrycka sina tankar och synpunkter” (Diabetesförbundet, 2013, s. 2). 

Vidare tar organisationen upp behovet av att förskole- och skolpersonal blir 

involverade i och har kunskap om barnets sjukdom och den egenvård som krävs 

(Diabetesförbundet, 2013, s. 2).  

Primär immunbristorganisationen (PIO, 2013) är den enda organisation som 

ifrågasätter Patientutredningens bedömningar. Det gäller frågan om barns 

beslutsmognad där organisationen menar att ett allvarligt tillstånd hos ett barn kan 

innebära en mognad hos barn som gör att barn kan fatta välgrundade beslut (PIO, 

2013, s.1): 

Vi skulle också önska ökad tydlighet i vad som gäller om ett barn säger nej 

till en behandling som föräldrar vill att barnet ska genomgå. Vid en långt 

framskriden sjukdom, vill barnet ev. inte ta det sista halmstrået, men 

föräldrarna förstår ev. inte det futila i behandlingen. PIO håller inte med 

om att ett barn som ska genomgå något allvarligare inte generellt kan ta 

ställning (jfr Sammanfattningen sid. 15). Det allvarliga tillståndet ger precis 

som hos vuxna en mognad och beslutet kan vara välgrundat långt tidigare 

i ålder än hos friska jämnåriga. 
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I sitt yttrande uttrycker Primär immunbristorganisationen en annan uppfattning 

än den som utredningen har gett uttryck för. Organisationen hänvisar till en 

sammanfattning i Patientmaktsutredningens betänkande (SOU 2013:2, s. 15). I 

denna sammanfattning tar utredningen bl.a. upp barns beslutsmognad och menar 

att ”många barn kan vara mogna nog att samtycka till enklare sjukvårdsåtgärder 

långt tidigare än exempelvis vid 15 års ålder”, vilket dock enligt utredningen inte 

behöver innebära ”att de är mogna att samtycka till mer omfattande ingrepp vid 

samma ålder” (SOU 2013:2, s. 15). I sitt yttrande tar organisationen också upp 

åldersgränser för när barn ska kunna fatta beslut om sin egen vård. Primär 

immunbristorganisationen ställer sig tveksam till sådana och menar att det bara 

ska vara mognad som avgör när barnets vilja ska respekteras. Vidare pekar 

organisationen på ett behov av bestämmelser gällande övergången för unga 

patienter med kroniska sjukdomar från vård på barnavdelning till vård på 

vuxenklinik (PIO, 2013). 

Handikappförbunden betonar i sitt yttrande vikten av att barn är delaktiga i beslut 

som rör dem och ger uttryck för vad denna delaktighet består i (2013, s. 6):  

Det innebär att barn och ungdomar ska bli lyssnade på, få stöd i att 

uttrycka tankar och synpunkter och att deras åsikter ska tas på allvar. Barn 

och unga ska delta i att fatta beslut – inte fatta beslut på egen hand. 

Handikappförbunden ser därför positivt på att barnets åsikter föreslås 

relateras till ålder och mognad och inte till en fast åldersgräns. 

Några av de patientorganisationer som inkommit med remissvar på betänkandet, 

Afasiförbundet, Diabetesförbundet, Elöverkänsligas Riksförbund och 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser, anger i sina yttranden att de ställer sig bakom 

remissvaret från Handikappförbunden, vilket kan tolkas som att de därmed ställer 

sig bakom paraplyorganisationens tolkning av barns delaktighet som patienter.  

7.2.3. Patientorganisationernas röst i remissförfarandet 

På vilket sätt agerar patientorganisationerna röstbärare i förhållande till barns 

rättigheter som patienter genom sina remissvar på Patientmaktsutredningens 

förslag till patientlag? Generellt är remissvaren från patientorganisationerna 

kortfattade. På ett fåtal sidor kommenteras förslaget till patientlag och det kräver, 

som tidigare nämnts, prioriteringar om vilka frågor som ska uppmärksammas. I 
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förhållande till frågor som rör barn som patienter för organisationerna fram sina 

perspektiv på några meningar eller i några få stycken. 

Ingen av de patientorganisationer som yttrar sig över utredningens förslag till 

barnspecifika bestämmelser motsätter sig uttryckligen dessa bestämmelser, och 

hur de är formulerade. Ingen av organisationerna för heller fram alternativa 

förslag på bestämmelser. I sina yttranden är det särskilt, som tidigare nämnts, 

utredningens förslag om att barnets inställning ska klarläggas som 

uppmärksammas. Ett gemensamt mönster i remissvaren är att organisationerna 

diskuterar barns röst, och förutsättningar för barns röst som patienter på en 

generell nivå. Det finns dock ett undantag. Primär immunbristorganisationen 

lyfter i sitt remissvar en fråga som rör barns beslutsmognad, och problematiserar 

barns röst i förhållande till barns autonomi och integritet. Organisationen ger 

uttryck för hur barnets mognad är kopplad till den kunskap och de erfarenheter 

som barnet har förvärvat genom sin sjukdom, och som gör att barn kan ha en 

beslutsmognad som inte kan jämställas med friska jämnåriga. Det är det ”allvarliga 

tillståndet” som gör att barnets beslut kan vara ”välgrundat långt tidigare i ålder 

än hos friska jämnåriga” (PIO, 2013, s. 1). Organisationen motsätter sig därför att 

”barn som ska genomgå något allvarligare inte generellt kan ta ställning” (PIO, 

2013, s. 1).  

De andra organisationernas framställningar befinner sig alltså på en nivå som 

närmast rör barn som patienter generellt. Afasiförbundet tolkar förslagen till 

barnspecifika bestämmelser som att det kommer att innebära ökade möjligheter 

för barn till information och inflytande. På vilket sätt utvecklas dock inte. 

Organisationen pekar på ett glapp mellan vuxnas uppfattning om barns 

delaktighet och barns faktiska delaktighet i vården. Afasiförbundet utvecklar inte 

detta närmare, inte heller i förhållande till de barn som utgör målgrupp för 

organisationen, och lämnar inga förslag på förändringar av utredningens 

lagförslag. Detsamma gäller Riksförbundet för social och mental hälsa som 

närmast har en principiell invändning mot lagförslagen rörande barn som 

patienter och som rör barnkonventionens status i svensk rätt. Förbundet pekar 

på problem i rättstillämpningen och ifrågasätter betydelsen av att införa bestämm-

elser när barnkonventionen inte är inkorporerad i svensk rätt. Organisationen 

motsätter sig dock inte bestämmelserna, eller kommer med förslag på ändringar, 

utan ställer sig positiv till att utredningen lämnar förslag om barns rätt till 
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delaktighet. Det kan noteras att denna organisationen är den enda som i sitt 

remissvar tar upp barnkonventionen i förhållande till barn som patienter och talar 

om barns rättigheter uttryckligen.  

Diabetesförbundet konstaterar i sitt remissvar att barn ska få vara delaktiga i sin 

vård, men utvecklar inte närmare värdet av denna delaktighet i förhållande till 

barn med diabetes. Handikappförbundens yttrande kan till viss del sägas spegla 

de andra organisationernas yttranden i det att det rör sig på en principiell nivå. 

Handikappförbunden har dock något tydligare formuleringar kring barns 

delaktighet och vad denna delaktighet består i, där barnets åsikter ska tas på allvar 

och barnet ska få delta i beslut, men inte fatta beslut på egen hand. Det ger uttryck 

för ett slags allmänt konstaterande, och utvecklas inte närmare.  

Ett mönster i organisationernas remissvar, med undantag av Primär 

immunbristorganisationen, är att barns röst inte problematiseras, vilket gör att 

den position som barnet ges i det slutgiltiga lagförslaget (prop. 2013/14:106) 

varken diskuteras eller ifrågasätts i den föregående remissen av utredningens 

förslag. Det innebär att inga alternativa perspektiv eller tolkningar rörande barns 

rättigheter som patienter förs fram av organisationerna. I fråga om barns 

delaktighet i sin vård och behandling betonar organisationerna att den är viktig, 

men inte på vilket sätt och inte heller hur barns delaktighet ska hanteras när den 

ger uttryck för ett intresse som står i motsats till vuxnas intressen. Annorlunda 

uttryckt, förhållandet mellan barns röst och barns integritet behandlas inte. Inte 

heller framgår det hur barns röst förstås i förhållande till den egna 

barnpatientgruppen. En möjlig tolkning är att dessa bestämmelser ses som 

självklara eller för givet tagna, och därför kommenteras på en generell nivå, som 

inte knyter an till den målgrupp barn som organisationen omfattar. Utifrån 

remissvaren framstår den röstbärande rollen i förhållande till barns rättigheter 

som patienter som svag.  

Hur hanteras då remissvaren från patientorganisationerna av regeringen i 

patientlagspropositionen? I propositioner inleds varje motivtext till ett lagförslag 

med ett avsnitt om remissinstansernas inställning (se prop. 2013/14:106). Av 

motivtexten till bestämmelsen om barnets bästa framgår att remissinstanserna 

instämmer i utredningens förslag eller har inte framfört några synpunkter. Inga 

remissvar från patientorganisationer refereras (prop. 2013/14:106, s. 62). Vad 
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gäller bestämmelsen om att barnets inställning ska klarläggas konstaterar 

regeringen även där att en övervägande majoritet av remissinstanserna antingen 

instämmer eller inte har framfört några synpunkter (prop. 2013/14:106, s. 64). 

Inget av yttrandena från patientorganisationerna refereras. Patientorganisationers 

yttranden refereras inte heller rörande bestämmelsen om att när patienten är ett 

barn ska även vårdnadshavare få information (prop. 2013/14:106, s. 68). En 

möjlig tolkning av frånvaron av patientorganisationernas remissvar i 

propositionen är att dessa organisationers yttranden inte politiskt har uppfattats 

som avvikande från utredningens förslag och därmed inte kräver någon 

kommentar från regeringens sida. Vad som uttalas och vad som inte uttalas har 

också att göra med att det är regeringen som till syvende och sist avgör vilka 

remissinstanser som ska lyftas fram i propositionen och kommenteras.  

En fråga som väcks är i vilken utsträckning det finns andra organisationer som 

agerar röstbärare för barns rättigheter som patienter. En grupp 

civilsamhällesorganisationer som är relevanta är organisationer som arbetar för 

barns rättigheter generellt. Dit hör bl.a. Barnens rätt i samhället (Bris) och Rädda 

Barnen. Ingen av dessa organisationer har bjudits in till remissförfarandet eller på 

eget initiativ lämnat yttranden. Däremot har ett nätverk bestående av bl.a. hälso- 

och sjukvårdsprofessioner, Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt inom hälso- 

och sjukvård (NOBAB), på eget initiativ lämnat ett yttrande. Det innehåller i sak 

inte några invändningar mot utredningens förslag (NOBAB, 2013). Att 

barnrättsorganisationer inte bjuds in till remissen av förslaget till patientlag, och 

inte heller på eget initiativ lämnar yttranden, kan tolkas på olika sätt. En möjlig 

tolkning är att barns rättsliga ställning som patienter inte ses som en 

barnrättighetsfråga, vare sig politiskt eller för dessa barnrättsorganisationer.68  

Sammanfattningsvis kan patientorganisationerna, utifrån remissgenomgången, inte 

anses agera röstbärare i förhållande till barn. En övervägande majoritet av 

organisationerna har inte lämnat något yttrande över lagen, trots att det rör sig 

om ett förslag till en helt ny lag som syftar till att tydliggöra och stärka patientens 

ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet 

(SOU 2013:2). Vidare har organisationer som företräder barns rättigheter 

                                                           
68 I det sammanhanget kan noteras att i det förslag till ändringar av socialtjänstlagen (prop. 2012/13:10) 
som närmare har diskuterats i kapitel 5, var Rädda Barnen och Bris inbjudna att yttra sig över det 
förslag (SOU 2009:68) som låg till grund för socialtjänstlagspropositionen (prop. 2012/13:10). 
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generellt, lämnats utanför remissförfarandet och inte heller inkommit med några 

egna yttranden. Av de organisationer som inkommit med remissvar är det endast 

ett fåtal organisationer som yttrar sig över de förslag som särskilt rör barn som 

patienter, trots att dessa för första gången synliggör barn som patienter i den 

allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen. I dessa organisationers yttranden 

framstår den röstbärande rollen som svag. Genomgången av remissvaren visar att 

organisationerna, med ett undantag, inte har någon avvikande uppfattning i 

förhållande till utredningens ställningstaganden. Inte heller problematiserar 

organisationerna barns position som patienter, varken i relation till utredningens 

förslag till bestämmelser eller till målgruppen barn i organisationen. Resultaten 

väcker frågor om vilken position barn ges i patientorganisationer.  

7.3. Barn som medlemmar 

Barn är, som tidigare konstaterats, målgrupp för flertalet organisationer. En fråga 

som väcks är hur detta tar sig uttryck i barns möjligheter till medlemskap i 

organisationerna. Det är viktigt att betona att detta utforskas på en övergripande 

nivå. Frågan om barn överhuvudtaget kan vara medlemmar står i fokus, men 

avsikten är inte att diskutera medlemskapets närmare innebörder när det gäller 

patientorganisationerna generellt.  

7.3.1. Barns möjligheter att vara medlemmar  

Utifrån den kartläggning som har genomförts (se avsnitt 3.3.1) har i stort sett 

samtliga organisationer ett inkluderande medlemskap, dvs. såväl de som bär på 

sjukdomen/funktionsnedsättningen, som anhöriga och andra intresserade, 

exempelvis vårdpersonal, kan vara medlemmar. Däremot kan organisationerna 
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om hur medlemskap förhåller sig till barn har patientorganisationer fått ta 

ställning till ett antal påståenden i den enkät som har genomförts (se avsnitt 

3.3.3).69 Av de organisationer som har svarat instämmer drygt 80 procent av 

organisationerna i påståendet att barn kan vara medlemmar i organisationen. Samtidigt 

instämmer en övervägande andel, 70 procent, i att organisationen representerar barn 

som patientgrupp genom att deras vårdnadshavare är medlemmar i organisationen (diagram 

4). 

Diagram 4 Barns medlemskap i organisationerna (andel i %, n=75) 

 

Hur ska dessa resultat förstås? En närmare analys av vilka organisationer som 

tenderar att ge motstridiga svar – genom att svara både att barn kan vara 

medlemmar och att det är vårdnadshavare som är medlemmar – har inte 

                                                           
69 Det finns ett fåtal organisationer som svarat på enkäten och som uppgett att de inte har barn som 
målgrupp. Dessa har inte heller behövt ta ställning till dessa påståenden. I något enstaka fall har dock 
detta ändå gjorts. Det bör också noteras att av de organisationer som svarat är fyra stycken 
paraplyorganisationer och omfattar medlemsorganisationer. Det bör även noteras att det interna 
bortfallet är relativt stort och resultaten behöver därför tolkas med försiktighet. 
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genomförts, men utifrån den höga andel svarande som instämmer i båda 

påståendena går det ändå att dra slutsatsen att patientorganisationerna tenderat 

att ge motstridiga svar om barns medlemskap. En tolkning är att detta handlar om 

olika ålderskategorier av barn, där vissa företräds av sina vårdnadshavare, medan 

andra själva är medlemmar. Motstridigheten kan dock också ha att göra med 

synen på barn. Då blir en möjlig tolkning att barn anses vara medlemmar genom 

sina föräldrar eller genom ett familjemedlemskap. En annan tolkning är att barn 

visserligen kan vara medlemmar rent formellt, men organisationen inte ser att den 

därigenom representerar barn, utan denna representation sker genom 

vårdnadshavare.  

För att undersöka barns medlemskap i patientorganisationer närmare har en 

genomgång gjorts av patientorganisationernas stadgar inom ramen för 

kartläggningen. I stadgarna regleras villkor kring medlemskap och medlemmars 

inflytande i organisationen, såsom bestämmelser om rösträtt. I ett trettiotal fall 

har stadgarna inte funnits tillgängliga på organisationens hemsida och då har 

information från hemsidan utgjort underlag. Det rör sig i dessa fall främst om 

organisationer som företräder sällsynta diagnoser. 

I de tio organisationer som enbart vänder sig till en ålderskategori av barn samt 

unga vuxna kan barn vara medlemmar så länge som de ingår i organisationens 

åldersgrupp. En genomgång har gjorts av dessa organisationers stadgar.70 I 

Sveriges Dövas ungdomsförbund (2018) och Riksorganisationen Unga 

reumatiker (2017) kan barn nominera ombud och väljas till ombud, som 

företräder en viss lokalförening på organisationens kongresser. I Riksförbundet 

Unga funkisar (2015) kan barn också få inflytande genom ombud och kan lämna 

motioner till förbundsstämman. I Förbundet Unga rörelsehindrade (2017) kan 

barn väljas att ingå i förbundsstyrelsen och organisationen har en målsättning att 

förbundsstyrelsen till 60 procent ska bestå av personer i åldern 6–25 år. I Svenska 

Celiakiungdomsförbundet (2018) har medlemmar närvaro-, yttrande- och 

förslagsrätt vid förbundsårsmötet. Stadgarna för Riksorganisationen Unga med 

synnedsättning (2017) anger att varje betalande medlem har yttrande-, förslags- 

och rösträtt vid Medlemsforum och vid det egna distriktets eller lokalavdelningens 

                                                           
70 Organisationen Ung med psoriasis har inte haft några stadgar utlagda på hemsidan vid tiden för 
kartläggningen. 
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årsmöte. I Unga hörselskadade (2017) har alla medlemmar (0–30 år) yttrande-, 

förslags-, motions- och rösträtt på årsmötet samt möjlighet att väljas till 

förtroendeuppdrag. I stadgarna för Ung Cancer (2017) framgår att alla 

medlemmar har rösträtt. I Unga allergikers stadgar (2016) står uttryckligen att 

medlemmar har rätt att påverka organisationens verksamhet, vilket bl.a. kan ske 

genom medlemmarnas rösträtt. I flera av dessa organisationer är medlemsavgiften 

reducerad för barn, alternativt finns ingen medlemsavgift.  

När de organisationer som särskilt vänder sig till en specifik åldersgrupp av barn 

samt unga vuxna undantas, finns det i flertalet organisationer, drygt 80 procent, 

inga formella hinder för barn att vara medlemmar, dvs. det finns inga villkor i 

stadgarna som utesluter att barn kan bli medlemmar i organisationen. Det bör 

noteras att bland dessa finns också sådana organisationer där barn inte är en 

målgrupp.  

I tio organisationer framgår av stadgarna att barn inte kan vara medlemmar, bl.a. 

i Narkolepsiföreningen (2015) och Diabetesorganisationen i Sverige (2017)71, eller 

att barn kan vara medlemmar från en viss ålder, t.ex. gäller det 

Sköldkörtelförbundet (2017) som har en åldersgräns på 13 år. I ett femtontal 

organisationer begränsas barns inflytande genom åldersgränser för medlemmars 

rösträtt. Det kan på olika sätt vara kopplat till medlemskapet och omfatta rösträtt 

vid årsmöten eller rätt att rösta om ombud som ska representera en lokalförening 

vid kongresser eller förbundsstämmor. Åldersgränsen för rösträtten i dessa 

organisationer varierar mellan 13 och 18 år. Samtliga av dessa organisationer har 

barn som en viktig målgrupp för organisationen. Merparten utgörs av 

organisationer för sällsynta diagnoser. Till organisationer som satt en åldersgräns 

för barns rösträtt hör Rörelsehindrade barn och ungdomar (2017) och Primär 

immunbristorganisationen (2012), som bägge har en åldersgräns på 18 år samt 

Iktyosföreningen (2014), som har en åldersgräns på 15 år.  

I tre av de fyra organisationer som ingår i den fördjupade studien används också 

åldersgränser. I Diabetesförbundet kan barn vara så kallade barnmedlemmar till 

18-årsdagen och betalar då reducerad medlemsavgift. Från 15 års ålder har barn 

som medlemmar rösträtt i de lokala föreningarna, barn under 15 år kan företrädas 

                                                           
71 Inte att sammanblanda med Svenska Diabetesförbundet. 
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av vårdnadshavare (Diabetesförbundet, 2018b). I Riksförbundet Cystisk Fibros 

finns tre medlemskategorier; familjemedlemskap (med eller utan barn upp till 18 

år), vuxenmedlemskap och stödmedlemskap. Det är dock endast fullbetalande 

medlemmar över 18 år som har rösträtt (RfCF, 2018c). I Barncancerfonden 

framgår av de regionala föreningarnas stadgar att den som betalat medlemsavgift 

eller på annat sätt erhållit medlemskap kan vara medlem. Barn saknar dock i 

samtliga föreningar rösträtt. Denna tillfaller personer som är 18 år eller äldre.72 

Hjärtebarnsfonden är den enda av organisationerna som inte har villkor i 

förhållande till barns medlemskap. Barn kan vara medlemmar och ha rösträtt i de 

lokala föreningarna, förutsatt att medlemsavgiften är betald (Hjärtebarnsfonden, 

2019). 

7.3.2. Formell inkludering/informell exkludering 

Kartläggningen visar alltså att barn i en övervägande andel av patient-

organisationerna, rent formellt, kan bli medlemmar. Barn, oavsett om de är 

spädbarn eller sjuttonåringar, tycks kunna ha tillgång till samma inflytande (t.ex. 

rösträtt) och kunna inneha ledande positioner (som styrelseledamöter), som 

vuxna. En tolkning är att det därmed finns obegränsade förutsättningar för röst, 

eftersom det saknas formella hinder för barn att bli medlemmar.73 En fråga som 

väcks är dock om detta formella inkluderande av barn är avsiktlig, dvs. att barn 

och vuxna av organisationerna behandlas som jämbördiga medlemmar, eller om 

denna inkludering egentligen är tecken på att barn inte ses som medlemmar i 

organisationen. Den senare tolkningen innebär att barn inte adresseras som en 

särskild kategori av medlemmar i flertalet organisationer, därför att medlemskapet 

utgår från den vuxne (samhälls)medlemmen. Med en sådan tolkning är barn inte 

inkluderade som medlemmar, de ses inte ens som en målgrupp för medlemskapet. 

I dessa organisationer osynliggörs därmed den åldersordning som det vuxna 

                                                           
72 Uppgifter om medlemsvillkor har hämtats från de regionala föreningarnas stadgar: 
Barncancerfonden Mellansverige (2019); Barncancerfonden Norra (2017); Barncancerfonden 
Stockholm Gotland (2107b); Barncancerfonden Södra (2018b); Barncancerfonden Västra (2018b); 
Barncancerfonden Östra (2018b).   

73 I detta sammanhang kan konstateras att barn har en grundlagsskyddad rätt till föreningsfrihet, se 
RF 2:1, pkt 5. Samma rätt stadgas också i barnkonventionens artikel 15. Se även Brattström & Singer 
(2009) i SOU 2009:29 som konstaterar att ett barn ”oavsett ålder, har rätt att bli medlem i en förening 
om hon eller han förstår innebörden av medlemskapet” (SOU 2009:29, s. 199). Vidare, att det saknas 
”legala hinder för att med fullmakt ge en underårig rätten att företräda någon annan och en underårig 
kan således även ges i uppgift att företräda en förening” (SOU 2009:29, s. 200). 
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medlemskapet är uttryck för. Förutsättningar för barns röst i organisationerna blir 

därigenom oklar. Dessa organisationer kan, utifrån en sådan tolkning, benämnas 

som implicit vuxenorienterade.  

En annan kategori av organisationer är sådana där det finns en uttalad 

åldersordning; barn kan antingen inte vara medlemmar, eller kan vara medlemmar 

från en viss ålder. I denna kategori ingår också organisationer som begränsar barns 

inflytande genom åldersgränser för rösträtt. Vuxna överordnas explicit barn, och 

åldersordningen mellan vuxna och barn synliggörs, men också mellan äldre och 

yngre barn. Hos dessa organisationer anges förutsättningar för barns röst explicit, 

och innebär samtidigt begränsningar för denna röst. Denna kategori av 

organisationer kan benämnas som explicit vuxenorienterade. Tre av de fyra 
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som implicit ungdomsorienterade (unga vuxna). Det kräver dock ytterligare studier för 

att närmare förstå vad för slags åldersordning som tar sig uttryck i dessa 

organisationer. 

Vad genomgången av organisationernas stadgar och enkätresultaten också pekar 

på är att det i många organisationer finns en otydlighet om barn ses som 

självständiga medlemmar av organisationerna, eller om det förutsätts att barns 

medlemskap ”vikarieras” genom föräldrarna. Det kan ske outtalat, genom att 

organisationerna är implicit vuxenorienterade. Det kan också ske explicit, genom 

att barn inte kan vara medlemmar. I bägge dessa kategorier av organisationer kan 

också familjemedlemskap finnas och där barnet ingår i familjens (i praktiken 

troligen föräldrars) medlemskap. En möjlig tolkning är att denna typ av 

medlemskap ge uttryck för en familialisering av barnet som innebär att barnet 

som en egen individ och barns aktörskap i organisationerna, utifrån 

medlemskapet, osynliggörs. Detta kräver dock fördjupade studier. 

7.4. Barns position och organisationernas 

röstbärande roll  

Utgångspunkten för kapitlet är patientlagen och patientorganisationernas 

deltagande i det remissförfarande som har genomförts av förslaget till patientlag 

(SOU 2013:2). Genomgången visar att endast en dryg tredjedel av de inbjudna 

patientorganisationerna har inkommit med ett remissvar på patientlagen. Det 

väcker frågor om detta är en del av en större utveckling och ett uttryck för att 

organisationerna arbetar på andra sätt än genom remissförfarande för att föra ut 

sin röst i olika frågor och påverka lagförslag. Det har i andra studier konstaterats 

att vissa organisationer gynnas mer av denna formella kanal för politiskt inflytande 

än andra (se bl.a. Arvidson et al., 2018). En annan möjlig tolkning är att denna 

brist på politiskt aktörskap hänger samman med att dessa organisationer historiskt 

inte agerat som tydliga röstbärare vad gäller patienters rättigheter (se bl.a. 

Trägårdh, 1999; Vårdanalys, 2015b), vilket i sin tur hänger samman med 

rättigheternas utformning, dvs. som hälso- och sjukvårdens skyldigheter snarare 

än den enskilde patientens rättigheter (se kapitel 4). I de uppföljningar av 

patientlagen som Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har gjort framhålls 

patientorganisationernas betydelse för att lagen ska få genomslagskraft och 

omsättas i praktiken, utifrån organisationernas kunskap om sina medlemmars 
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behov (Vårdanalys, 2016).74 I det perspektivet är det oroväckande att så pass få 

patientorganisationer har lämnat yttranden. Oavsett hur frånvaron i 

remissförfarandet tolkas så kan dock patientorganisationerna, utifrån remiss-

genomgången, inte anses agera röstbärare i förhållande till barn. 

Av de patientorganisationer som inkommit med remissvar på förslaget till 

patientlag är det bara ett fåtal organisationer som har kommenterat de förslag till 

bestämmelser som rör barn som patienter. Med ett undantag innebär 

patientorganisationernas yttranden inga andra eller alternativa problem-

framställningar, varken i förhållande till utredningens förslag till bestämmelser, 

eller i förhållande till den målgrupp barn som organisationen agerar röst åt. 

Organisationernas röstbärande roll framstår utifrån remissvaren som svag i 

förhållande till barns rättigheter som patienter. Det är i det sammanhanget viktigt 

att påpeka att analysen endast rör organisationernas röstbärande roll i förhållande 

till deltagandet i remissförfarandet av förslaget till patientlag (SOU 2013:2). Det 

går alltså inte att säga något om patientorganisationers röstbärande roll i andra 

avseenden i förhållande till barns rättigheter som patienter. 

Vilka organisationer som bjuds in och vilka organisationer som inte bjuds in till 

remissförfarandet ger uttryck för hur frågor om barns rättigheter som patienter 

hanteras politiskt och i lagstiftningsprocessen. Det är endast en organisation som 

riktar sig till en viss ålderskategori av barn samt unga vuxna, Ung Cancer, som har 

bjudits in till remissförfarandet. Denna organisation har dock inte lämnat något 

yttrande över lagförslaget. Inga så kallade barnrättsorganisationer har heller 

inbjudits till remissförfarfarandet eller på eget initiativ lämnat yttranden.  

Resultaten väcker frågor om vilken position barn ges i organisationerna. I den 

folkrörelsemodell som präglar flertalet patientorganisationer har medlemmarna 

en central roll. Medlemskapet kan därmed ses som en viktig markör för barns 

position i organisationerna. Kartläggningen visar att det är otydligt i vilken grad 

barn är medlemmar i organisationerna, även om de, åtminstone rent formellt, kan 

                                                           
74 Myndighetens uppföljningar har också visat på brister i patientlagens genomslag, se Vårdanalys, 
2015a, 2016. Att notera är att barn inte har tillfrågats i myndighetens uppföljningar, barns röst har 
istället ansetts kunna fångas upp genom vårdnadshavares röst, oavsett barnets ålder, se bl.a. 
Vårdanalys, 2017. 
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vara det, i flertalet organisationer. I tre av de fyra organisationer som ingår i den 

fördjupade studien begränsas barns röst på olika sätt.  

Vad studien visar är att det blir oklart vilket inflytande barn har i styrningen av 

organisationerna, vilket påverkar i vilken grad barns röst blir en del av 

organisationens röst. Frågan är om avsaknaden av formella hinder till 

medlemskap för barn är en medveten handling eller bygger på antaganden om 

den vuxne medlemmen. Antas barn representeras genom sina föräldrars 

medlemskap? Är barn som medlemmar förknippade med familjen och 

familjemedlemskapet och ses inte som självständiga medlemmar? Är det 

underförstått att barn endast kan vara medlemmar om de uppnått en viss ålder 

(och tillräcklig mognad) och att detta underförstådda inte behöver uttalas i t.ex. 

organisationernas stadgar? Genom tystnaden kring barns medlemskap 

osynliggörs den åldersordning som kommer till uttryck i det för givet tagna om 

medlemmar som vuxna och barn som icke-medlemmar. I de organisationer där 

barns tillträde till, eller inflytande i, organisationen begränsas, synliggörs i stället 

åldersordningen. Utifrån detta går det tala om olika kategorier av organisationer; 

implicit vuxenorienterad, explicit vuxenorienterad och, i förhållande till de organisationer 

som vänder sig till en viss åldersgrupp av barn samt unga vuxna, möjligen implicit 

ungdomsorienterad (unga vuxna). Hur åldersordningen ser ut i de enskilda 

organisationerna, vad som ligger bakom olika åldersgränser och hur ålder och 

inflytande är sammankopplade i den organisatoriska praktiken har legat utanför 

denna studie att undersöka, men är en angelägen fråga för framtida studier. 

Hur patientorganisationer agerar röstbärare får betydelse för hur barns rättigheter 

som patienter konstrueras genom patientlagen. Men hur kan organisationernas 

röstbärande roll förstås i förhållande till barns röst i dessa organisationer? Om 

detta handlar kapitel 8. 
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8. Föräldrar som röstbärare och 

användningen av barn 

8.1. Inledning 

I det här kapitlet utforskas patientorganisationernas röstbärande roll och barns 

röst i organisationerna, främst genom den fördjupade studien. Intervjuer med 

företrädare för de fyra organisationerna bekräftar bilden av patientorganisationers 

svaga röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som patienter, utifrån 

patientlagen. Istället framträder hur barns rättigheter förstås utifrån ett 

föräldraperspektiv där barns röst hanteras i relationen mellan det sjuka barnet och 

föräldrar. Genom intervjuerna synliggörs hur sjukdomens art får betydelse för 

synen på barns röst, vilken kan ha betydelse för organisationernas röstbärande 

roll i förhållande till barns rättigheter som patienter.  

Utifrån intervjuerna, där föräldrar som röstbärare i organisationerna framträder, 

väcks frågan hur barns röst i organisationerna kan förstås, vilket är förknippat 

med barns position i dessa organisationer. Det undersöks utifrån 

organisationernas inramningar av sjukdomen och hur barn framställs och används 

i dessa inramningar. I de fyra organisationernas sjukdomsinramningar framställs 

och används barn på olika sätt, vilket kan kopplas till sjukdomens art och den 

kollektiva sjukdomsidentiteten samt till organisationernas resursmobilisering. 

Analysen visar bland annat att barn kan användas i syfte att föra ut organisationens 

röst, vilket väcker etiska frågor om barns integritet.  

Kapitlet tar avstamp i de resultat som genomgången av remissförfarandet visat 

och där patientorganisationers röstbärande roll framstår som svag. Avsnitt 8.2 

inleds med att redogöra för några enkätresultat som rör patientlagens betydelse 

för patientorganisationerna, för att därefter gå över till de fyra organisationerna i 

den fördjupade studien och deras syn på patientlagen och de barnspecifika 

bestämmelserna. Intervjuerna med organisationsföreträdare pekar på att föräldrar 

blir en slags röstbärare för barns rättigheter som patienter. Hur föräldrar som 

röstbärare kan förstås behandlas närmare i avsnitt 8.3. Framställningen och 
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användningen av barn i organisationernas sjukdomsinramningar undersöks i 

avsnitt 8.4. I avsnitt 8.5 sammanfattas iakttagelser och slutsatser. 

8.2. Patientorganisationers röst för barn  

Flertalet organisationer som skulle kunna agera röstbärare i förhållande till barns 

rättigheter som patienter, har avstått från att göra det i samband med 

remissförfarandet av förslaget till patientlag (SOU 2013:2). Det väcker frågan om 

organisationernas syn på patientlagen och dess betydelse för organisationerna. 

Närmare 70 procent av de patientorganisationer som har svarat på enkäten anser 

att lagen är relevant (diagram 5). Men denna positiva inställning till lagen tycks 

inte betyda att patientorganisationer därmed har förändrat sitt arbete i förhållande 

till barn. En övervägande andel, drygt 80 procent, av organisationerna uppger att 

patientlagen inte inneburit att organisationen förändrat sitt arbete i förhållande till 

barn som patientgrupp (diagram 5).  

Diagram 5: Patientlagens betydelse för patientorganisationer (andel i %, n=75) 

 

Patientorganisationerna har också fått svara på en enkätfråga om organisationen 

genomfört några särskilda aktiviteter som har koppling till patientlagen. Flera 

svarsalternativ har gått att välja som har varit inriktade på aktiviteter i samband 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Är patientlagen relevant för er
organisation?

Har patientlagen inneburit förändrat
arbete i förhållande till barn?

Patientlagens betydelse (andel i %)

Ja Nej Vet ej Bortfall

 

204  
 

användningen av barn i organisationernas sjukdomsinramningar undersöks i 

avsnitt 8.4. I avsnitt 8.5 sammanfattas iakttagelser och slutsatser. 

8.2. Patientorganisationers röst för barn  

Flertalet organisationer som skulle kunna agera röstbärare i förhållande till barns 

rättigheter som patienter, har avstått från att göra det i samband med 

remissförfarandet av förslaget till patientlag (SOU 2013:2). Det väcker frågan om 

organisationernas syn på patientlagen och dess betydelse för organisationerna. 

Närmare 70 procent av de patientorganisationer som har svarat på enkäten anser 

att lagen är relevant (diagram 5). Men denna positiva inställning till lagen tycks 

inte betyda att patientorganisationer därmed har förändrat sitt arbete i förhållande 

till barn. En övervägande andel, drygt 80 procent, av organisationerna uppger att 

patientlagen inte inneburit att organisationen förändrat sitt arbete i förhållande till 

barn som patientgrupp (diagram 5).  

Diagram 5: Patientlagens betydelse för patientorganisationer (andel i %, n=75) 

 

Patientorganisationerna har också fått svara på en enkätfråga om organisationen 

genomfört några särskilda aktiviteter som har koppling till patientlagen. Flera 

svarsalternativ har gått att välja som har varit inriktade på aktiviteter i samband 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Är patientlagen relevant för er
organisation?

Har patientlagen inneburit förändrat
arbete i förhållande till barn?

Patientlagens betydelse (andel i %)

Ja Nej Vet ej Bortfall



 

 205 
 

med patientlagens tillkomst.75 Enkätresultaten (diagram 6) visar att närmare 

hälften av organisationerna uppger att de inte har genomfört några särskilda 

aktiviteter i samband med lagens tillkomst.76   

Diagram 6 Organisationernas aktiviteter i samband med patientlagens tillkomst 

(andel i %, n=75) 
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och, mer specifikt, de barnspecifika bestämmelserna i lagen inte har diskuterats 

närmare i organisationerna. Detsamma gäller lagens betydelse för barns rättigheter 

som patienter. Detta skulle kunna ha att göra med på vilket sätt organisationerna 

bedriver påverkansarbete i förhållande till barn som målgrupp (se avsnitt 6.3). 

Sådana skillnader tycks dock inte ha betydelse för organisationernas röstbärande 

roll i förhållande till barns rättigheter, innefattande barns rättsliga ställning, som 

patienter, utifrån patientlagen. Av intervjun med företrädaren för Riksförbundet 

Cystisk Fibros framgår hur barns egna erfarenheter av hälso- och sjukvården är 

viktiga för organisationen och ses som nödvändiga för att förbättra den vård och 

behandling som barnen måste genomgå. Att skapa miljöer där barn kan komma 

med synpunkter på vård och behandling lyfts fram och organisationen bedriver 

också projekt som utgår från barns erfarenheter av sin sjukdom och av att vara 

patient (se avsnitt 6.3.2). Det är dock oklart i vilken mån sådana projekt har 

påverkat organisationens röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som 

patienter. Förbundet har till exempel, som tidigare konstaterats, inte lämnat något 

yttrande på Patientmaktsutredningens förslag till patientlag (SOU 2013:2), trots 

inbjudan till remissförfarandet (se avsnitt 7.2). Diabetesförbundet har ett uttalat 

intressepolitiskt arbete i förhållande till barn som patienter (Diabetesförbundet, 

2018a, se avsnitt 6.3.1). Organisationen har, som framkommit, också svarat på 

remissen av Patientmaktsutredningens förslag till patientlag (se avsnitt 7.2). 

Diabetesförbundet har även informerat om patientlagen bl.a. genom sin 

medlemsrådgivning (Intervju förbundsjurist, Diabetesförbundet). Frågor om 

barns rättsliga ställning som patienter har dock inte föranlett någon särskild 

diskussion inom den egna organisationen:  

Nej, men inte överhuvudtaget faktiskt, kan jag säga. Utan där har det mer 

varit föräldraperspektivet, vuxenperspektivet hela tiden. Alltså hur det är 

att vara vuxen och vara liksom förälder till ett barn med diabetes. 

(Intressepolitiska strategen, Diabetesförbundet) 

Frånvaron av diskussion om barns rättsliga ställning som patienter uttrycks också 

av företrädare för de andra organisationerna. Patientlagen och de barnspecifika 

bestämmelserna tycks inte ha fått något särskilt genomslag i organisationerna, i 

styrning eller i organisationernas arbete, i förhållande till barn som målgrupp. I 

samtalen med organisationsföreträdarna om de barnspecifika bestämmelserna i 

lagen uppfattas dessa bestämmelser av vissa informanter som självklara, medan 
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andra har svårt att formulera sig kring deras betydelse. Inom en och samma 

organisation kan också olika uppfattningar om bestämmelsernas betydelse för 

barn som patienter uttryckas, å ena sidan att dessa kan vara viktiga för barns 

ställning som patienter, å andra sidan att införandet av dessa bestämmelser i lagen 

inte har någon särskild betydelse. Utifrån intervjuerna framträder hur 

organisationsföreträdarna inte ser bestämmelserna som någon vägledning i frågor 

som rör barns röst och barns integritet som patienter. Istället tolkas dessa 

bestämmelser främst som uttryck för något som redan sker i konkreta 

vårdsituationer, t.ex. att barns inställning klarläggs och att vårdnadshavare får 

information. De associationer som företrädarna gör, när bestämmelserna 

diskuteras, tycks ske i själva intervjusituationen. I något fall associeras till frågor 

som organisationen drivit, men utan någon uttalad koppling till de specifika 

bestämmelserna. Huruvida bestämmelserna har betydelse för barn som är 

patienter diskuteras i många fall utifrån egna föräldraerfarenheter och översätts 

till konkreta vårdsituationer som företrädarna själva upplevt. Det gäller bl.a. frågor 

om barns utrymme till autonomi och barns integritet (se vidare avsnitt 8.3). Av 

intervjuerna framträder ett mönster där organisationen inte har diskuterat lagen 

och de barnspecifika bestämmelserna som en fråga för organisationens 

röstbärande roll. Intervjuerna med organisationsföreträdarna förstärker intrycket 

av att patientorganisationers röstbärande roll, i förhållande till barns rättigheter 

som patienter utifrån patientlagen, är svag. Detta är ett mönster som framträder i 

samtliga organisationer.  

8.3. Föräldrar som röstbärare 

I intervjuerna med företrädare för de fyra organisationerna framträder hur barns 

rättigheter som patienter, och mer specifikt barns röst och hur denna röst ska 

hanteras och värderas, utgår från föräldrars erfarenheter, snarare än att vara frågor 

som organisationen har någon uppfattning om, bortom föräldraerfarenheter. Men 

hur kan föräldrar som röstbärare förstås? I detta avsnitt diskuteras, utifrån teman 

som kunnat urskiljas i intervjuerna med företrädare för de fyra organisationerna, 

denna röstbärande roll.  
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8.3.1. Barnet som handlande och som drabbat 

Utifrån intervjuerna med organisationsföreträdare blir det tydligt att sjukdomens 

art77 får betydelse för hur organisationsföreträdare, utifrån föräldraerfarenheter, 

talar om barns röst, som sjuka och som patienter.  

Å ena sidan finns det livslånga sjukdomar som kräver daglig behandling i 

vardagen, av barnet och föräldrarna. Det kan vara sjukdomar som barnet föds 

med, som cystisk fibros, och sjukdomar som barnet kan få under barndomen, 

som diabetes. Sjukdomarna karakteriseras av hög grad av egenvård, med regel-

bundna uppföljningar och kontroller inom specialistvården. Å andra sidan finns 

de sjukdomar som också kräver behandling under vissa perioder, och som 

påverkar vardagen på olika sätt, men som kan gå att bota. Hit hör olika 

cancersjukdomar som barn kan få. Sådana sjukdomar kan kräva intensiva 

behandlingar inom specialistvården och karakteriseras av låg grad av egenvård. 

Barnet kan bli frisk från sjukdomen och därmed lämna patientrollen. 

Behandlingar för att bota barnet kan dock ge sådana biverkningar och orsaka olika 

former av funktionsnedsättningar som gör att man fortsätter att vara patient i 

olika hög grad livet ut. Barn med hjärtfel kan också i olika grad lämna patientrollen 

bakom sig, men de kan även gå in och ut i denna roll genom livet. I likhet med 

barn med cancer hanteras dock sjukdomen huvudsakligen genom specialistvård 

och inte genom egenvård, och det handlar dessutom i många fall om specialistvård 

som sker när barnet är mycket ungt.  

Dessa skillnader i sjukdomens art kan beskrivas i termer av barnets sjukdom som del 

av vardagen respektive barnets sjukdom som avbrott i vardagen. Det är viktigt att betona 

att det inte går att säga att vissa sjukdomar hör till en viss kategori, snarare kan 

det ses som en illustration för hur organisationsföreträdare talar om barn med 

dessa sjukdomar. När barnets sjukdom är en del av vardagen innebär det att 

vården och behandlingen framförallt sker hemma och måste hanteras av barnet, 

inom familjen. För barn med cystisk fibros och barn med diabetes är sjukdomen 

en tydlig del av vardagen. Mest tydlig är den för barn med cystisk fibros som föds 

med sjukdomen, medan barn som får diabetes kan ha varit friska under många år 

och där insjuknandet därmed blir ett avbrott i vardagen. Det handlar dock om ett 

                                                           
77 Sjukdomens art används här som ett samlingsbegrepp för de sjukdomar/funktionsnedsättningar 
som de personer har, som ingår som målgrupper för organisationerna. 
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varaktigt avbrott. Barnet är patient i mötet med hälso- och sjukvården, men bär 

på sin sjukdom och ska hantera den även utanför patientrollen: 

(D)et är en ganska krävande behandling som kräver mycket 

ansträngningar så man måste, man ska inhalera, man ska göra 

sjukgymnastik varje dag, varje morgon, varje kväll, och det är väldigt noga 

med vad man äter och det är väldigt mycket mediciner man ska ta. Så det 

är en ganska stor behandlingsbörda som är ganska påfrestande för 

patienterna så att dom är väldigt medvetna patienter måste man säga. 

(Ordföranden, Riksförbundet Cystisk Fibros) 

För eftersom det är en sjukdom som påverkar livet så mycket och att det 

är ganska mångfacetterat (…). Man kan säga så här, man är sin egen 

doktor. (Vice ordföranden, Diabetesförbundet) 

Citaten illustrerar hur barnets sjukdom beskrivs som en del av vardagen, en del 

av barnets liv som gör dem till ”medvetna patienter” och där de också blir ”sin 

egen doktor”. Barnets sjukdom som ett avbrott i vardagen blir mer framträdande 

när det handlar om barn som har cancer eller som har ett medfött hjärtfel. Det 

går utifrån detta att tala om barnet som handlande, respektive barnet som drabbat. En 

sådan kategorisering, kan i likhet med vad som tidigare nämnts, fungera som 

illustration av hur organisationsföreträdare talar om sjukdomarna, även om det 

inte finns entydiga skiljelinjer mellan dessa kategorier. Barnet som handlande 

behöver ta ansvar för sin sjukdom genom att vård och behandling till stor del sker 

i barnets vardag tillsammans med föräldrarna. Så är fallet för barn med cystisk 

fibros och barn med diabetes: 

Ja, man kan inte ha en fullständigt påtvingad behandling tills du är 17 år 

och 364 dagar och sen förväntar du dig att nästa dag tar du fullt ansvar för 

dig själv, liksom. Utan det är ju ett ansvar som du måste gradvis liksom på 

nåt vis ha internaliserat hos barnet, liksom att det förstår vikten av…och 

att det sen faktiskt vill fortsätta med den här vården frivilligt för annars 

kommer det ju att haverera såklart. (…) (Ordföranden, Riksförbundet 

Cystisk Fibros) 
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ner, alltså i värdena. Och förstår jag inte det, då tror jag att då är man 

liksom fast, då är det sjukdomen som har en i sin makt. (Vice ordföranden, 

Diabetesförbundet) 

Citaten visar hur barnet som handlande associeras med att ta befälet eller ha 

makten över sin sjukdom, eftersom sjukdomen är en del av livet, en del av barnets 

vardag. Barnets sjukdom förknippas med ett ansvar för behandlingen som präglar 

vardagen. Det uttrycks av ordföranden för Riksförbundet för Cystisk Fibros som 

”ett ansvar som du måste gradvis liksom på nåt vis ha internaliserat hos barnet”. 

Det kan kontrasteras mot barnet som drabbat, där sjukdomen är ett avbrott i 

vardagen:  

Och vi brukar också säga, vi är en tidigare drabbad generation som idag 

hjälper och stöttar dom som är drabbade här och nu. (Vice ordföranden, 

Barncancerfonden regional förening) 

Rollen som drabbad får, visar citatet, betydelse för synen på organisationens roll 

och hur man som organisation beskriver och identifierar sig som ”en tidigare 

drabbad generation”. Det är inte bara barnet som beskrivs som drabbad, utan det 

omfattar hela familjen, och kan även inbegripa nära släktingar, som mor- och 

farföräldrar. Här kommer den kollektiva sjukdomsidentiteten till uttryck som 

också, vilket jag återkommer till i avsnitt 8.4, får betydelse för organisationens 

sjukdomsinramning och hur barn framställs och används i denna inramning.  

8.3.2. Föräldrars ansvar 

Sjukdomens art får betydelse för synen på barns aktörskap. För barn med 

livslånga sjukdomar beskrivs ett slags påtvingat aktörskap som också omfattar 

föräldrar, som ska ta ansvar för barnets sjukdom:  

Man vill ju inte vara den som har orsakat ett barns komplikationer i 

framtiden. Det är man ju beredd att gör vad som helst och tänja sig och 

tänja sig och tänja sig för att det inte ska hända. (Representant C, 

föräldrarådet, Diabetesförbundet) 

Föräldrarådsrepresentanten ger här uttryck för en föräldraroll där barnets 

sjukdom integreras i föräldraansvaret. Det är inte vårdpersonalen som kan ta 

ansvaret eller ens har kunskapen för att kunna sköta behandlingen utan föräldrar. 
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För barn med sjukdomar där behandling och vård utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal förväntas inte föräldrar bli experter på barnets sjukdom och ta 

ansvar för barnets behandling. Det innebär att föräldraansvaret beskrivs på ett 

annat sätt:  

Det kan vara en enorm tyngd för föräldrarna, att dom måste hantera 

frågor som de normalt inte hanterar. (Rådgivare, Barncancerfonden 

centralt) 

Citatet ger uttryck för sjukdomen som ett avbrott i vardagen och där föräldrar 

måste ta ansvar i frågor som ligger utanför det som är ”det normala”. När barnets 

sjukdom förknippas med föräldraansvar får det betydelse för hur hälso- och 

sjukvårdens roll i förhållande till barnets vård och behandling beskrivs:  

Och det är där jag tror det är viktigt att vara lyhörd för barnet i det här 

fallet när det gäller våra patienter, att ja men vad är det som faktiskt 

fungerar i vardagen, vad är det som går att genomföra i praktiken, så att 

man inte bara sitter och pratar om ett teoretiskt scenario, utan att det 

faktiskt är någonting som går att integrera i en vardag, där man kanske 

också har föräldrar som jobbar heltid och måste hinna med det livet och 

det finns andra syskon som också har sina behov liksom. Så det är 

ju…vården får inte på något vis låtsas som att den pågår i ett teoretiskt 

drömscenario, utan den måste fungera i en praktisk vardag och det är bara 

patienten och föräldrarna till patienten som faktiskt vet hur den vardagen 

ser ut. (Ordföranden, Riksförbundet Cystisk Fibros) 

Jag menar, dom [vårdpersonalen] kan ju allt om diabetes, men dom kan 

inte hur det är att leva med det hemma dygnet runt. Och det är det 

perspektivet som gör att vi är så himla viktiga tror jag, i alla möjliga 

sammanhang, därför att du vet inte det faktiskt, om du inte lever med det. 

(Representant C, föräldrarådet, Diabetesförbundet) 

I dessa uttalanden uttrycks ett föräldraperspektiv där det vilar på föräldrarna att 

se till att barnets sjukdom kan hanteras i vardagen. Föräldrar behöver agera 

röstbärare när barnet är patient och på olika sätt ge röst åt den vardag som barn 

och föräldrar lever i, och där sjukdomen är ett ständigt pågående arbete. Som 

exempel beskriver företrädaren för Riksförbundet Cystisk Fibros hur viktigt det 

är att hälso- och sjukvårdspersonalen är lyhörda för vad som fungerar för barnet 
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i hanteringen av sjukdomen i vardagen, för att skapa en ”följsamhet” i 

behandlingen. Saknas denna lyhördhet riskerar enligt organisationsföreträdaren 

behandlingen att kapsejsa. Det kan ses som ett spänningsförhållande mellan 

vårdpersonalens kompetens och föräldrarnas kompetens som får betydelse för 

mötet med hälso- och sjukvården, när barnet inträder i rollen som patient:  

(E)n gång i månaden så är man där och kontrollerar sina lungvärden och 

kollar vikt och längd och man kan säga att det blir en kontroll av hur man 

liksom skött sin behandling den senaste månaden i princip. För att har du 

inte gått upp i vikt eller kanske till och med rasat i vikt, ja men då är det 

ett tecken på att maten inte fungerar som den ska riktigt och har du dåliga 

lungvärden liksom, så kanske det är ett tecken på att din sjukgymnastik 

inte har skötts riktigt. Så det är, den där kontrollen finns där hela tiden, 

vilket ju skapar en oerhörd press på att sköta sin behandling, vilket är 

positivt för att det är viktigt för måendet, men det är såklart 

ångestframkallande, både för barnet och för föräldrarna. (Ordföranden, 

Riksförbundet Cystisk Fibros) 

I denna beskrivning blir vårdpersonal ett slags kontrollanter av huruvida barnet 

har skött sin sjukdom. Skötsamheten blir kopplad till föräldraansvaret, och mötet 

med hälso- och sjukvården, där det sjuka barnet inträder i rollen som patient, 

beskrivs som ångestframkallande. Kontrollen blir ett kvitto på hur man som 

förälder skött sitt barn: 

Men jag tror att för många är det ju så att föräldrarna är så laddade kring 

det här besöket en gång om året hos farbror doktorn för att veta om det, 

som många uttrycker det, godkänt-stämpel i pannan på barnet i princip. 

Och man är som förälder väldigt duktig patient, om man uttrycker det så, 

även om det är barnet som är patient. Och man belönar barnet efteråt, om 

barnet legat stilla om man kört ultraljud och så eller vad det nu är…och 

det där är ju ett familjespel, där doktorn sen kommer in i det här 

sammanhanget också och ja…Jag vet inte om man lyssnar så mycket på 

det enskilda barnet. (Generalsekreteraren, Hjärtebarnsfonden). 

Citatet beskriver hur föräldrar, i förhållande till hälso- och sjukvårdspersonal, vill 

visa att barnet, och de själva skött sig, och att föräldrarna därmed fullgjort sitt 

föräldraansvar. Det uttrycks som ett ”familjespel” där föräldern vill vara en 
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”duktig patient”. Här antyds samtidigt spänningar i relationen mellan barn, 

föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal där föräldrar i sina strävanden efter att 

vara duktiga patienter låter den egna rösten överrösta barnets röst.  

När barn har livslånga sjukdomar talas därmed å ena sidan om föräldraansvaret 

för barnets sjukdom, där föräldrars röst blir central i vardagens hantering av 

barnets sjukdom, å andra sidan om en föräldraröst som ska agera förmedlare av 

denna sjukdomsvardag till hälso- och sjukvården, och samtidigt få sitt 

föräldraansvar utvärderat. 

8.3.3. Barnets röst och föräldrars röst 

Vilka förutsättningar till röst barn ges, tolkas i intervjuerna utifrån 

föräldraerfarenheten av att ha ett sjukt barn, och är beroende av sjukdomens art. 

För barn som har sjukdomar som kräver hög grad av egenvård kan barnets röst 

närmast få en instrumentell betydelse; vuxna behöver lyssna och ge barn 

handlingsutrymme för att behandlingen ska fungera: 

För det handlar också om att…och det är väl återigen då att eftersom det 

är en sjukdom som vi vet att dom också kommer leva med hela livet, så 

redan när dom är 12, 13 år så börjar vi tänka hur ska dom sen kunna ta 

över sin behandling själva när dom är 18. För det vet vi också är den 

farligaste perioden, när dom måste börja ta mycket eget ansvar. Och om 

dom då inte har hittat sin egen motivation och sitt eget sätt att sköta det, 

utan bara har styrts genom diktat från en förälder, då riskerar dom att 

tappa bort allting när dom är myndiga. Så därför är liksom det här 

perspektivet, det handlar ju inte bara om nån slags rättighet som individ, 

utan ur vårt perspektiv så handlar det också om att hjälpa våra patienter 

att liksom ta ansvar för sin egen behandling på sikt. (Ordföranden, 

Riksförbundet Cystisk fibros) 

Vad citatet visar är hur förutsättningar för barnets röst inte nödvändigtvis är 

förknippade med patientrollen, utan att röst också kan hänga ihop med det faktum 

att sjukdomen behöver hanteras i vardagen. Därmed kopplas frågan om röst till 

barnets gradvis ökade ansvar för att behandla sin egen sjukdom. Samtidigt finns 

också tydliga gränser för barns röst när barn bär på en livslång sjukdom som 

kräver dagliga behandlingar:  
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Och så är det lite begränsat vad de kan vara med och bestämma om. (…) 

Utan det är ju vissa saker, det ska bara göras, du ska ta insulin, vi ska mäta 

blodsocker, vi ska byta pumpnål, det liksom bara är. (…) Det går inte att 

förhandla om. Så egentligen det där…vi kan diskutera om vi ska ta sprutan 

på vänster sida eller höger sida, det är liksom där medbestämmandet… 

(Representant F, föräldrarådet, Diabetesförbundet) 

I citatet framträder hur barnets handlingsutrymme att få bestämma ses som 

begränsat av sjukdomen. I det sammanhanget spelar också barnets ålder in, vilket 

flera organisationsföreträdare tar upp. Ett mycket ungt barn som ska vårdas eller 

behandlas, som t.ex. är fallet för barn med medfödda hjärtfel som kan opereras 

när de är ett till två år, får betydelse för barns möjligheter att vara delaktiga. I 

intervjuerna diskuteras också det sjuka barnets förutsättningar för röst i 

förhållande till barns underordnade position i egenskap av att vara barn, och som 

sätter gränser för barns röst:  

Utan det måste vara tydligt för dom hela tiden att det här kommer att 

göras liksom, för det finns inget veto för dem. Och jag tycker som sagt att 

man kan jämföra det med andra vardagssituationer med ett barn. Dom 

har ingen möjlighet att lägga in veto mot att dom ska borsta tänderna eller 

när dom ska gå och lägga sig och så där. Vilket skulle, om det skulle vara 

en vuxen människa så skulle man fatta det som ett integritetsintrång att 

tvinga nån att gå och lägga sig. Men man kontrollerar barns tillvaro väldigt 

mycket på det sättet. Och…men det kanske är också ur vårt perspektiv, 

våra barn är uppvuxna med den här sjukdomen och dom har alltid haft 

sin behandling, det är liksom ytterligare en rutin i deras vardag. Så ur vårt 

perspektiv så kanske det inte är så dramatiskt med den sortens beslut. 

(Ordföranden, Riksförbundet Cystisk Fibros) 

En tolkning utifrån citatet är att det diffusa tvång som förknippas med barnets 

sjukdom vardagliggörs, genom att som här knyta tvånget till barnets 
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som är ett integritetsintrång för vuxna, är inte det för barn, vilket beror på de 

begränsningar av barns handlingsutrymme som följer av att vara barn. I en 

kontext där det handlar om ett barn med en livslång sjukdom, blir denna 

underordning möjligen mer framträdande då det i sjukdomen närmast finns 

inbyggt ett påtvingat aktörskap. Detta påtvingade aktörskap innebär också ett 
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slags diffust tvång mot barn, ett tvång som till största del behöver utövas av 

föräldrar, eftersom det är i vardagen som sjukdomen ska hanteras.  

Det är också denna kontext, den vardagliga situationen, som är utgångspunkt för 

att prata om barns röst i förhållande till barns integritet. Det gäller särskilt barn 

med livslånga sjukdomar:  

Och vill barnet ingenting, alltså vägrar barnet, då är man som förälder 

också ganska maktlös. Som förälder till små barn kan man ju tvinga dom 

till slut, som en allra sista utväg, för det är inte det man vill och det är 

hemskt varje gång det händer, men ibland måste man. Men med stora barn 

går det inte att tvinga, hålla fast och sätta en nål eller. (…) Men det där är 

ett jättedilemma med just det här det är deras kropp, fast har dom inte 

huvudet och fattar att dom måste vara rädd om sin kropp, då måste 

föräldrar och sjukvårdspersonal ta till allt dom kan, men som sagt… 

(Representant C, föräldrarådet, Diabetesförbundet) 

I citatet blir det tydligt hur barns röst i förhållande till barns integritet ger upphov 

till svåra situationer där föräldrar måste utöva tvång för att barnet ska få den 

behandling som behövs, och som också kan innebära att hälso- och sjukvårds-

personal involveras. Åldern får i det sammanhanget betydelse för vilket utrymme 

till tvång som är (praktiskt) möjligt för föräldrar att utöva, eftersom ”med stora 

barn går det inte att tvinga”, som intervjupersonen uttrycker det.  

I samtalen med företrädare för organisationer där barn har livslånga sjukdomar, 

blir barns röst och integritet frågor som diskuteras framför allt utifrån föräldrars 

hantering av barnets sjukdom i vardagen. Det knyter an till barnets påtvingade 

aktörskap som är en förutsättning för att vård och behandling ska kunna 

genomföras: 

För man kan liksom…man kan bestämma att man ska ta ett blodprov men 

kan inte bestämma för en trettonåring att den ska äta en ordentlig frukost, 

lunch och middag och däremellan mellanmål ordentligt för så fungerar 

inte en tonåring och då…Apropå hela det här perspektivet, då måste du 

involvera barnet i diskussionen liksom för att fråga vad är det…vad skulle 

kunna få det här att fungera bättre. (Ordföranden, Riksförbundet Cystisk 

Fibros) 
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I citatet ovan uttrycks hur barns förutsättningar till röst i förhållande till barns 

integritet formas av sjukdomens art, i det här exemplet av en sjukdom förknippad 

med en hög grad av egenvård. Barn måste vara delaktiga, men det är en delaktighet 

som präglas av ett diffust tvång. För sjukdomar som karakteriseras av låg grad av 

egenvård förknippas barns motstånd i stället med patientrollen, där tvång mot 

främst utövas i en hälso- och sjukvårdskontext:  

Till slut måste man genomföra den behandling som är identifierad som 

den bästa för barnet ändå och då kan det bli att en förälder får hålla i ett 

barn lite hårdare för att man ska sätta i en nål och man får…det kommer 

komma till det till slut ändå. (Vice ordföranden, Barncancerfonden 

regional förening) 

Här uttrycks visserligen ett annat perspektiv på barns röst i förhållande till barns 

integritet, och där barnet som patient är mer framträdande. Samtidigt motiveras 

tvånget på ett sätt som påminner om de resonemang som förs av företrädare som 

utgår från livslånga sjukdomar, genom att ta utgångspunkt i föräldraerfarenheter. 

Det handlar om barnets begränsade handlingsutrymme, inte bara utifrån 

sjukdomen, utan för att barnet är ett barn. I en av intervjuerna uttrycks dilemmat 

i denna maktrelation tydligt, men det sker utifrån ett närmast abstrakt perspektiv:   

Jag ramlar in i det problematiska att vi alla är människor. Hur vi gör saker, 

hur du inkräktar på ett barns integritet har betydelse. Det är beroende av 

hur man gör det. Gör du det mot eller för barnet? Det handlar om barnets 

upplevelser. Om barnet hamnar i att ni gick emot min vilja, men jag har 

förståelse för det. Det handlar mycket om hur man implementerar lagar, 

regler, hur man utövar makt över andra människor. Det är ett enormt 

ansvar att man som vuxen, som förälder, har makt över barn. (Chef, 

Barncancerfonden centralt) 

Ett mönster i intervjuerna är att barns egna erfarenheter av sjukdomen i 

förhållande till barns förmågor inte problematiseras närmare. Att barn som lever 

med en livslång sjukdom kan besitta erfarenheter och insikter som gör att barnet 

kan fatta svåra och livsavgörande beslut, lyfts bara fram i en av intervjuerna 

(Intervju generalsekreteraren, Hjärtebarnsfonden). I några intervjuer diskuteras 

barns mognad i termer av ansvar för den egna sjukdomen. Överlåtande av ansvar 

från föräldrar till barn är något som kan ge upphov till konflikter: 
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Det kan också uppstå konflikter också tror jag hur mycket föräldrarna 

vågar släppa barnet att testa. Det är där jag tycker den stora svårigheten 

är, att få föräldrarna att våga lita på sitt barn. (…) Det handlar väl om att 

man har en stor rädsla för att barnet då ska…inte ska förstå sitt eget bästa 

och bli låg, och hamna i koma. (Vice ordföranden, Diabetesförbundet) 

Citatet ger uttryck för hur barns förutsättningar till röst, för barn med sjukdomar 

med hög grad av egenvård, beror på föräldrars tillit till barnets röst. Särskilt 

tonårstiden beskrivs som en farlig period när barnet måste börja ta alltmer ansvar 

och också, utifrån ett föräldraperspektiv, som en period då kunskap ska överföras 

från förälder till barn samtidigt som barnet ska frigöra sig och klara sin sjukdom 

på egen hand: 

Sen är det så att tonåringar dom bygger ju om hjärnan och det är väldigt 

inkompatibelt med diabetes, därför att du behöver ha väldigt mycket 

hjärna för att klara alla analyser och allting. Vilket innebär att även om du 

klarat dig själv innan, så kan det komma en period då du bara struntar i 

allt, vilket inte är och rekommendera och då kanske du behöver extrahjälp 

igen under en period, och det kan ju vara jättesvårt och förklara att en 13-

åring plötsligt, eller en 14-åring behöver stöttning. (Representant B, 

föräldrarådet, Diabetesförbundet)  

I citatet beskrivs hur föräldrar måste släppa ansvaret för barnets sjukdom, 

samtidigt som de som föräldrar upplever att barnet inte kan ta detta ansvar. När 

barnet blir äldre, uttrycks en spänning mellan föräldraansvaret och tilliten till 

barnets förmågor att ta eget ansvar, och som närmast tycks sammanfalla med 

barns ökade autonomi som patienter i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. 

8.3.4. Det sjuka barnet och barnet som patient 

I samtalen med organisationsföreträdare om barns rättigheter som patienter är det 

föräldraerfarenheten av att ha ett sjukt barn, som är framträdande. Barns 

förutsättningar för röst aktualiseras i rollen som patient, när barn i takt med 

stigande ålder i kontakterna med hälso- och sjukvården ges allt större utrymme 

till autonomi i förhållande till föräldrarna. Organisationsföreträdare beskriver hur 

barn med diabetes, cystisk fibros och medfödda hjärtfel vid 12–13 års ålder börjar 

få träffa läkaren eller sjuksköterskan på egen hand. Mönstret beskrivs av 
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intervjupersonerna som mer eller mindre strukturerat, mer eller mindre kopplat 

till den individuella läkaren. De motiv som anges i intervjuerna är dels barnets 

framtida ansvar för sin sjukdom, dels barnets behov av att prata om frågor som 

kan vara integritetskänsliga och som förknippas med den ålder barnet uppnått: 

Och då kan man ändå skilja lite på att det finns vissa saker där föräldern 

måste vara delaktig och vissa beslut som måste fattas med föräldern med, 

och sen så kan det finns frågor som läkaren och barnet kan hantera själva 

liksom. Just för att det kanske är det bästa sättet att uppnå en bra 

behandling, att motivera dem. Att lyfta ut dem ur den här barn-

föräldersituationen för en stund. (Ordföranden, Riksförbundet Cystisk 

Fibros) 

Alltså det är väl inte riktigt åldersrelaterat, men man märker att dom slussar 

över dom…dom får gå in själva först i tjugo minuter och prata och fixa 

(…) Barnen får ta över sitt egna besök mer och mer (…) och det börjar 

nånstans där mellan 10, 12, 13. (…) Lite beroende på hur moget barn, och 

hur tillåtande föräldrarna är. (Representant D, föräldrarådet, 

Diabetesförbundet) 

I citaten uttrycks hur barnet som patient med stigande ålder blir en ”egen patient”, 

vilket får betydelse för relationen barn och föräldrar. De intervjuade vittnar om 

de spänningar som uppstår mellan å ena sidan barnets aktörskap som patient, där 

barnet av hälso- och sjukvården ses som en aktör frikopplad från föräldrarna, och 

å andra sidan det sjuka barnets aktörskap, som är nära sammankopplat med 

föräldrars aktörskap och inrymmer en kontroll av, och ansvar för barnets 

sjukdom. Barns möjligheter till röst förknippas i dessa intervjuer med ansvar för 

sjukdomen, ett ansvar som alltså kan, som tidigare nämnts, komma i konflikt med 

föräldraansvaret: 

Och sen förstår jag att det är oerhört svårt att höra barnets vilja bakom 

ganska kraftfulla föräldrar som uttrycker sin vilja, men föräldrars vilja är 

inte lika med barnets vilja, för barnet har ett barnperspektiv om man nu 

uttrycker det så och där försöker man inom vården och hitta fler och fler 

sätt för att nå barnet, för att kommunicera med barnet direkt och inte göra 

det via föräldrarna, för att det blir…alltså föräldrarna är vårdnadshavare 
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och dom tycker ju att barnet ska ställa upp på allt det som sjukvården vill. 

(Generalsekreteraren, Hjärtebarnsfonden) 

I hanteringen av sjukdomar som karakteriseras av hög grad av egenvård uttrycks 

detta också i termer av ett spänningsförhållande mellan å ena sidan föräldrar, som 

är experter på det egna barnets sjukdom, å andra sidan vårdpersonal, som är 

medicinska experter på sjukdomen. Denna spänning kan formuleras som en fråga 

om vem som ska avgöra barnets bästa och vad som är barnets intressen. För barn 

med sjukdomar som karakteriseras av låg grad av egenvård, framträder inte denna 

spänning på något tydligt sätt, vilket kan ha att göra med sjukdomens art där barn 

och föräldrar framträder som drabbade, och inte som några tydliga aktörer för att 

hantera sjukdomen: 

Det blir föräldrarna som blir bärare av kunskapen om det barnet varit med 

om i vården. Föräldrarna blir historiebärare. Det vet vi från vuxna 

canceröverlevare. Det är en återkommande problematik när de blir vuxna, 

att de inte kan sin egen sjukdomshistoria och så trillas det mellan stolarna. 

(Rådgivare, Barncancerfonden centralt) 

Citatet illustrerar hur föräldraerfarenheten handlar om att bära barnets 

sjukdomshistoria som patient. I ett sådant perspektiv är inte sjukdomen och 

patientrollen pågående, utan associeras med en period i livet (som dock i realiteten 

kan innebära fortsatta vård- och behandlingsinsatser i vuxenlivet).  

Utifrån intervjuerna med företrädare för organisationerna går det att tala om det 

sjuka barnet och barnet som patient som två kategorier. För barn med diabetes 

och barn med cystisk fibros framträder det sjuka barnet som genom sitt 

påtvingade aktörskap måste hantera och sköta sin sjukdom. Barnet som patient 

är visserligen en kontinuerlig och livslång kategori, men den är inte framträdande 

i samtalen med organisationsföreträdare. När barnets sjukdom istället hanteras 

främst av hälso- och sjukvårdspersonal, sammanförs det sjuka barnet och barnet 

som patient. Även om det inte handlar om några tydliga gränsdragningar mellan 

dessa kategorier, får sjukdomens art betydelse för hur organisationsföreträdarna 

närmar sig frågor om barns rättigheter som patienter och därigenom 

förutsättningar för barns röst. 
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Sammanfattningsvis framträder i intervjuerna hur barns rättigheter förstås och 

konstrueras, utifrån ett föräldraperspektiv där barns röst hanteras i relationen 

mellan det sjuka barnet och föräldrar. I intervjuerna blir det tydligt hur talet om 

barns rättigheter som patienter i många delar blir ett tal om det sjuka barnet, 

baserat på egna föräldraerfarenheter. I avsaknaden av en tydlig organisationsröst 

för barns rättigheter som patienter, blir föräldrar ett slags röstbärare för dessa 

rättigheter. I detta avseende familialiseras barn som patienter. Detta är något som 

kunnat urskiljas, men som kräver ytterligare studier. 

Men hur kan då barns röst i organisationerna förstås? I nästa avsnitt undersöks 

närmare barns position i de fyra organisationerna, utifrån organisationernas 

inramningar av sjukdomen och hur barn framställs och används i dessa 

inramningar. 

8.4. Patientorganisationers användning av barn  

Studien av patientorganisationer har visat att barn är en målgrupp för flertalet 

organisationer, medan barns röst i organisationerna, utifrån medlemskap och i 

förhållande till organisationernas röstbärande roll, är oklar. För att närmare 

undersöka vilken position barn ges i organisationerna riktas fokus i detta avsnitt 

mot hur de fyra organisationerna i den fördjupade studien framställer barn i sina 

sjukdomsinramningar och hur barn används för att föra ut organisationens röst.78    

8.4.1. Sjukdomsinramningar och framställningen av barn 

Patientorganisationers inramningar hänger samman med den kollektiva 

sjukdomsidentiteten hos organisationen och hur en organisation identifierar sig, 

vilket formas bl.a. av allmänhetens syn på sjukdomen (Brown et al., 2004; Dumit, 

2006; Epstein, 1995). Dessa inramningar kan benämnas som 

sjukdomsinramningar och de skiljer sig åt mellan de fyra organisationerna. 

Diabetesförbundet rör sig på flera olika arenor (hälso- och sjukvård, 

förskola/skola, fritidsverksamheter) i sin inramning av sjukdomen, en sjukdom 

som präglas av hög grad av egenvård. Det handlar om att leva med sjukdomen i 

sin vardag. Det är varken det sjuka barnet eller barnet som patient som är 

                                                           
78 Vid sidan av intervjuer med organisationsföreträdare bygger redogörelsen bygger på en genomgång 
av organisationernas hemsidor som har gjorts under juni 2018 och oktober 2018. Det gäller följande 
hemsidor: www.diabetes.se, www.rfcf.se, www.barncancerfonden.se, www.hjartebarnsfonden.se 
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framträdande i denna inramning, snarare hur barnet ska få hjälp och stöd att 

hantera sin sjukdom på de olika arenor som utgör barnets vardag. Framställningen 

av barn på hemsidan är begränsad både i text och bild. De bilder som används 

gör ingen specifik koppling till sjukdomen. Undantaget är de bilder som används 

för insamling av pengar till forskning genom Diabetesfonden. I dessa bilder 

framställs det sjuka barnet, där barn t.ex. tar sprutor eller sticker sig i fingret för 

att testa blodsocker. Bilderna som används på hemsidan är inte kopplade till 

enskilda barn med diabetes utan hämtade från bildbyråer (Intervju intressepolitisk 

strateg, Diabetesförbundet).  

I samtliga organisationer utgör barn en central målgrupp, men det finns ändå 

skillnader mellan organisationerna, bl.a. i hur central målgruppen barn är för 

organisationen. Som exempel har Diabetesförbundet vuxna som en central 

målgrupp, då vuxna har den vanligaste typen av diabetes (typ 2). Det kan få 

betydelse för hur sjukdomen ramas in, och för de framställningar som görs av 

barn och vilket utrymme sådana framställningar får. 

I den inramning av sjukdomen som Riksförbundet Cystisk Fibros gör, finns 

likheter med Diabetesförbundets inramning. Barn framställs varken som sjuka 

eller som patienter, snarare är det sjukdomen som vardag för barn som 

framträder. Även om barn utgör en central målgrupp för organisationen är barn 

inte särskilt synliga på organisationens hemsida. Undantaget är de sidor som 

särskilt riktar sig till barn och där projekt för barn beskrivs (se avsnitt 6.3). Inte 

heller dessa bilder ger dock några associationer till det sjuka barnet eller barnet 

som patient.  

I kontrast till dessa inramningar använder sig såväl Barncancerfonden som 

Hjärtebarnsfonden av sjukdomsinramningar där framställningen av det sjuka 

barnet är central. Hos Hjärtebarnsfonden framställs det sårbara barnet, genom 

bilder på bl.a. mycket unga barn som genomgår behandlingar. Denna 

framställning signalerar sjukdomens allvar och farlighet och med uppmaningar 

om att bidra genom insamling av pengar. Personliga berättelser används, men det 

är föräldrars, inte barns, berättelser (Intervju generalsekreteraren, 

Hjärtebarnsfonden), vilket kan förklaras av att barn med medfödda hjärtfel 

opereras vid mycket ung ålder. Barncancerfonden använder sig av enskilda barns 

livsöden och barns egna berättelser blir en viktig del i en sjukdomsinramning som 
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handlar om att bekämpa, och på längre sikt, att utrota barncancer. Hos 

Barncancerfonden kan användningen av enskilda barns livsöden och berättelser 

också ses som ett sätt att skapa trovärdighet som stärker det egna varumärket (jfr 

Brown et al., 2004). Det är en dramatisk inramning som associerar till något mer 

allmänmänskligt; barn ska inte dö.  

I såväl Barncancerfonden som Hjärtebarnsfondens inramningar beskrivs 

sjukdomen som ett hot mot barnet och därmed blir framställningen av det sjuka 

barnets utsatthet och sårbarhet dominerande. Det är det drabbade barnet som 

framträder. Det kan kontrasteras mot Diabetesförbundet och även Riksförbundet 

Cystisk Fibros, där sjukdomen är en del av vardagen och inramningen tar sin 

utgångspunkt i denna kollektiva sjukdomsidentitet. För barn med diabetes och 

cystisk fibros handlar det inte om att kriga eller bekämpa sjukdomen, utan om att 

leva med den, vilket ger uttryck för barnet som handlande, snarare än barnet som 

drabbat. Även om det handlar om livshotande sjukdomar, framställs barn på olika 

sätt i de fyra organisationerna. Barncancerfondens inramning betonar sjukdomen 

som ett allvarligt avbrott i vardagen, och där personliga erfarenheter används dels 

för att nå ut med organisationens budskap, dels för att samla in pengar till den 

egna verksamheten och till forskningen (se avsnitt 6.3.3). I förhållande till en 

sådan inramning är Diabetesförbundets inramning snarare kopplad till den 

personliga erfarenheten att ha diabetes och där barn och vuxna behöver klara sin 

sjukdom mycket på egen hand i vardagen. Det är en inramning som också uttrycks 

i Diabetesförbundets mål att göra det lättare att leva med diabetes (se avsnitt 

6.3.1).  

Organisationernas inramningar kan beskrivas utifrån hur inkluderande de är 

(Benford & Snow, 2000), och som är kopplad till organisationernas 

resursmobilisering. Riksförbundet Cystisk Fibros använder sig av en inramning 

som främst vänder sig till de människor som är direkt berörda av sjukdomen, i 

kontrast till Barncancerfonden som har en mer inkluderande inramning, där alla 

uppmanas bidra i kampen mot barncancer. Diabetesförbundet hamnar 

någonstans mellan dessa organisationer, men har en inramning som ligger 

närmare Riksförbundet Cystisk Fibros än Barncancerfonden. Hjärtebarnsfondens 

inramning ligger nära Barncancerfondens inkluderande inramning, där organisa-

tionen inte bara vänder sig till de målgrupper som organisationen verkar för, utan 
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också till en bredare allmänhet. Organisationernas sjukdomsinramningar har inte 

bara betydelse för hur barn framställs, utan också hur barn används. 

8.4.2. Att föra ut organisationens röst genom barn 

Tre av patientorganisationerna, Barncancerfonden, Diabetesförbundet och 

Hjärtebarnsfonden, använder sig av barn i sina inramningar av sjukdomen i syfte 

att bl.a. samla in pengar till forskning och till den egna verksamheten. 

Riksförbundet Cystisk Fibros anordnar visserligen vissa evenemang för att samla 

in pengar där barn deltar, men det rör sig främst om internt orienterade aktiviteter 

mot medlemmarna. Det finns därmed ingen tydlig koppling mellan fram-

ställningen av barn och insamling av pengar. Däremot förs en diskussion inom 

organisationen om behovet av att finna andra finansieringsvägar (se avsnitt 6.3.2). 

Sådana förändringsprocesser kan också urskiljas hos Diabetesförbundet: 

Som nu till exempel i samband med Diabetesgalan (…) så är det väldigt 

stort pådrag, eller väldigt mycket sociala medier. (…) Och där sprids till 

exempel personliga berättelser. (Ordföranden, Ung diabetes råd, 

Diabetesförbundet) 

De personliga berättelserna syftar dels till att öka medvetenheten om sjukdomen 

hos allmänheten, dels till att skapa samhörighet mellan de personer som har 

diabetes och därigenom bidra till en känsla av att man inte är ensam, trots att 

sjukdomen skiljer sig åt från person till person (Intervju ordföranden, Ung 

diabetes råd, Diabetesförbundet). Denna dubbelhet ger samtidigt upphov till 

spänningar, när barn används för att föra ut organisationens röst, vilket dialogen 

mellan representanter i Diabetesförbundets föräldraråd ger uttryck för: 

Representant A: Och där har det blivit jättejobbigt nu med 

[Diabetes]galan, för där har faktiskt syftet varit att samla in pengar och för 

att få in pengar så måste det beröra, och då blir det dom här tokiga 

meningarna och dumma vinklingarna och bra tv. 

Representant C: Fast det är ju också en verklighet. 

Representant A: Jo… 

Representant C: Det är ju inte påhittat, det är en verklighet. 
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Representant A: Som jag sa, dom flesta som har reagerat är ju föräldrar, 

alltså på sociala medier, som har tyckt och tänkt om hur det har vinklats. 

Vi får ju tänka att syftet inte är att det här ska gå ut till oss som kan 

diabetes, syftet är att det här ska gå ut till dom som inte kan, och då måste 

vi tyvärr trycka på dom här knapparna. 

Representant D: Rent moraliskt är det helt förkastligt egentligen. Men 

tyvärr är det det medel som finns. 

I intervjun blir det tydligt hur användningen av barn för insamling av pengar är 

en känslig fråga och visar på spänningar mellan föräldrars erfarenheter av att ha 

ett sjukt barn, och organisationens användande av detta sjuka barn. I detta fall 

handlar det om ett tv-sänt evenemang, Diabetesgalan, som syftar till att samla in 

pengar. Det som också framträder är hur denna användning av barn, vilken 

innebär nya former av resursmobilisering som ligger utanför folkrörelsemodellen, 

kan upplevas både som förkastlig, och som närmast oundviklig. Det kan uttryckas 

som ett dilemma, där sjukdomen och barns liv med denna sjukdom å ena sidan 

behöver synliggöras, å andra sidan riskerar att objektifiera barn: 

Det som är bekymret tror jag det är att våra barn ska leva med det här hela 

livet, vi vill inte klä dom i nån offerkofta (...). Samtidigt är det en jättetuff 

sjukdom och leva med. Och går man ut med verkligheten till folk, för folk 

tror inte att det är så tufft att leva med diabetes, det är enda sättet att samla 

in pengar, men vi vill inte stämpla våra barn. (Representant C, 

föräldrarådet, Diabetesförbundet) 

Detta dilemma i användningen av barn för organisationens syften finns inte bara 

i Diabetesförbundet, utan uttrycks också av företrädarna i de andra två 

organisationer som använder sig av barn för insamlingssyften, nämligen 

Hjärtebarnsfonden och Barncancerfonden. Hos Hjärtebarnsfonden beskrivs en 

process mot ett tydligare insamlingsfokus (se även avsnitt 6.3.4) som ger upphov 

till frågor om hur barn kan användas: 

Sen för vi ju diskussioner till och från om detta med att samla in pengar. 

Jag brukar säga, att vi ska inte prostituera oss för att få in pengar, det får 

det liksom inte vara värt. Men det finns ju andra som tycker annorlunda 

och där pågår en ständig gnuggning emellan vad som är rimligt (…). 
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(…) Sen är ju frågan om hur du väljer bilderna. Alltså du behöver ju inte 

alltid ha ansiktsbilder, du kan ju se en kontur, du kan se på ett annat sätt. 

Samtidigt är det dom där ögonen, så att säga, som öppnar plånboken hos 

nån annan. (Generalsekreteraren, Hjärtebarnsfonden) 

Hos Barncancerfonden förknippas insamling av pengar som en fråga om 

organisationens överlevnad. Samtidigt innebär användningen av barn för att samla 

in pengar till forskning och till organisationens verksamhet, i likhet med de andra 

två organisationerna, en spänning mellan organisationens behov, och 

användningen av barn för att tillgodose detta behov:  

Det är en jättesvår fråga. Det är inte alls självklart att använda barn i 

kampanjer. Det är five minutes of fame. Det finns många infallsvinklar. 

Du behöver visa upp behoven för att samla in pengar. När du gör det 

måste det vara avstämt med familjen till barnet, så att dom är helt inställda 

på vad det innebär. Vi skulle aldrig använda ett barn eller en familj om de 

inte är helt inställda på vad det innebär. Dom gör det i gott syfte. Det får 

vi aldrig tappa bort. Om man drar det långt finns det något snaskigt och 

ofräscht för att få våra pengar. Men man gör det i det goda syftet. De 

familjer som är med måste skriva på ett avtal. Barnen måste förstå. Man 

måste vara noga med det. Barnet ska förstå konsekvenserna av detta. När 

man slutar visa reklamfilmen eller så, kan det bli tomt för barnet som synts 

överallt. Insamlingar är helt nödvändigt för ideella organisationer för att 

de ska kunna utvecklas. För oss är det en avgörande del för att överleva. 

(Chef, Barncancerfonden centralt) 

Användningen av barn beskrivs i citatet som (livs)nödvändig, utan denna 

användning hotas organisationens existens. För att legitimera denna användning 

lyfts det goda syftet fram. Samtidigt framträder hur det inom Barncancerfonden 

finns spänningar som har likheter med de spänningar som uttrycks av 

representanter för Diabetesförbundets föräldraråd (ovan). Användningen av barn 

för organisationens syften beskrivs som nödvändiga, men också som 

problematiska, med oklara konsekvenser av vad en sådan exponering kan få på 

längre sikt för enskilda barn: 

Ja, vi har diskuterat det inom vår förening. Och vi har ingen total samsyn, 

men det finns en misstänksamhet mot exponering av barn, sjuka barn, och 
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speciellt vad det kan betyda för dom i en förlängning i livet. Dom här 

bilderna kommer ju finnas kvar och vad händer om den här 

personen…för det är ju en ganska vanlig reaktion liksom…Det är inte alla 

som vill titta tillbaka och engagera sig, vissa vill bara titta framåt, det är 

ganska vanligt. Vad händer då om den här bilden kommer upp i han eller 

hennes liv flera år efter, kan det vara någon nackdel för dom. (…) Så att 

det är en känslig fråga, för både fond och förening. Och det finns lite olika 

skolor. Så vi diskuterar ja, men nån slutgiltig konklusion har vi inte. (Vice 

ordföranden, Barncancerfonden regional förening) 

I citatet ger organisationsföreträdaren en beskrivning av hur användningen av 

barn för organisationens syften är en känslig fråga. Sjukdomens art tycks samtidigt 

få betydelse för synen på denna användning av barn, något som en av 

representanterna i Diabetesförbundets föräldraråd ger uttryck för:  

Jag kan tänka mig att Barncancerfonden inte har riktigt samma problem 

för att när barnen är sjuka så är det jättesynd om dom (…) och sen blir 

barnet friskt förhoppningsvis och förhoppningsvis symptomfritt på alla 

sätt och vis, och då är den tiden förbi och det var en miserabel tid. Det är 

liksom lättare och avgränsa det, boxa in det (…). Men diabetes är 

pågående, pågående, pågående, pågående, det har sina ups and downs 

bokstavligt talat, men…och du kan vara nära och dö ibland, men 

förhoppningsvis så håller du dig på en hyfsad nivå och det är mera att det 

är kontinuerligt jobbigt. Och det är den där balansen som är så svår att 

beskriva, så folk fattar, men ändå inte sätta sänken på dom som har 

diabetes (…). För dom måste göra det till en livsstil och sitt sätt och leva 

och måste hitta en positiv inställning till det, för annars går det inte. Det 

är ju det som gör det så otroligt komplicerat, tror jag. (Representant C, 

föräldrarådet, Diabetesförbundet) ¨ 

Citatet illustrerar hur sjukdomens art har kan ha betydelse för hur barn kan 

användas för att föra ut organisationernas röst. Det knyter an till barnet som 

drabbat respektive handlande och sjukdomen som avbrott respektive vardag 

(avsnitt 8.3). Organisationernas användning av barn kan beskrivas som ett slags 

kontinuum, där den ena ytterligheten är att barn används genom t.ex. berättelser 

och filmer som baseras på deras egna sjukdomserfarenheter, och den andra 

ytterligheten att barn inte används alls. Organisationerna ser ut att röra sig längs 
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detta kontinuum, där vissa organisationer beskrivs som att de alltmer använder 

barn, samtidigt som detta skapar spänningar inom organisationen som kan 

komma att motverka en sådan utveckling.  

8.5. Barns position i patientorganisationer  

Att organisationernas röstbärande roll i förhållande till barns rättigheter som 

patienter är svag bekräftas i den fördjupade studien av fyra organisationer. 

Patientlagen och särskilt de barnspecifika bestämmelserna tycks inte ha varit 

föremål för diskussion eller ha fått något genomslag i organisationernas arbete. 

Lagens betydelse för barns rättigheter som patienter och barns rättsliga ställning 

som patienter verkar inte heller ha diskuterats närmare. Genom intervjuerna med 

organisationsföreträdare framträder hur föräldrar tycks bli röstbärare för barns 

rättigheter som patienter i organisationerna, och dessa rättigheter förstås utifrån 

föräldraerfarenheter av att ha ett sjukt barn. I detta avseende sker en 

familialisering av barnet som patient. Den fördjupade studien visar hur 

sjukdomens art får betydelse för synen på barns aktörskap och kan bidra till en 

förståelse av hur barns rättigheter som patienter konstrueras av 

patientorganisationer. Dessa mönster, som antyds i den fördjupade studien, 

kräver ytterligare studier.  

I organisationernas inramningar av sjukdomen speglas sjukdomens art och den 

kollektiva sjukdomsidentiteten. Hur organisationernas inramningar ser ut kan 

samtidigt kopplas till vad det rör sig om för typ av organisationer och hur 

organisationerna resursmobiliserar, om betoningen är på medlemmar eller givare, 

något som behöver studeras närmare. Frågor om barns röst aktualiseras inom 

organisationerna i förhållande till det sjuka barnet och hur detta sjuka barn 

framställs och används av organisationen. Genom intervjuerna utkristalliseras det 

som en brännande fråga för organisationerna, där barn används för att föra ut 

organisationens röst, i syfte att samla in pengar.  

De mönster som kan urskiljas i studien av patientorganisationer och i studien av 

patientlagen kan förstås som diskurser, vilka står i fokus i kapitel 9.  
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9. Förutsättningar för barns röst 

9.1. Inledning 

Patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter och den position 

barn som patienter ges i lagen kan förstås utifrån två diskurser: en autonomidiskurs 

som tar sin utgångspunkt i den vuxne patienten, och en familjediskurs, som utgår 

från vårdnadshavares bestämmanderätt enligt föräldrabalken. På motsvarande 

sätt kan patientorganisationernas röstbärande roll i förhållande till barns 

rättigheter som patienter och barns position i dessa organisationer förstås genom 

två diskurser: en folkrörelsediskurs som tar sin utgångspunkt i den vuxne 

medlemmen och den familjediskurs som uppträder i patientlagen, men som i 

organisationerna kan urskiljas i bl.a. föräldrars position i organisationerna. Dessa 

diskurser har betydelse för vilka förutsättningar för röst som barn ges genom 

patientlagen och i patientorganisationer. 

I avsnitten 9.2 till 9.6 diskuteras dessa tre diskurser och deras betydelse för barns 

förutsättningar för röst. Kapitlet avslutas med att i avsnitt 9.7 peka på några 

områden där det finns behov av ytterligare forskning. Det här är det ena kapitlet 

i den avslutande delen av avhandlingen, som också omfattar kapitel 10.  

9.2. Autonomidiskursen och familjediskursen  

Genom patientlagens konstruktioner av barns rättigheter som patienter framställs 

barnet som ofullkomligt. Autonomidiskursen, inom vilken den rättsliga 

konstruktionen av patient associeras med självbestämmande och besluts-

kompetens, tar sin utgångspunkt i vuxna patienter. Denna diskurs har en tydlig 

koppling till medicinsk etik och medicinrätten där patientens autonomi, integritet 

och självbestämmande är centrala värden (se bl.a. Donnelly, 2010; Rynning, 1994; 

Wendel, 2011, även kapitel 4). 

Som tidigare konstaterats ska bestämmelsen i PL 4:3 om att när patienten är ett 

barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt 
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9. Förutsättningar för barns röst 
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underordnade position som patient i förhållande till ”standardpatienten”, som är 

den vuxne patienten. Barnet som patient avviker från denna ”standardpatient” 

och behandlas i ett särskilt avsnitt i patientlagspropositionen, och genom särskilda 

bestämmelser i lagen. Det kan ses som uttryck för en åldersordning där 

barnpatienter blir en underkategori till kategorin patienter, som är vuxna. 

Barnets underordnade position som patient synliggörs även i bestämmelsens 

formulering, där tolkningen blir att det är vuxna som ska klarlägga och avgöra hur 

långt man ska sträcka sig för att ta reda på barnets inställning. Att vuxnas 

aktörskap är i fokus ger uttryck för den autonomidiskurs där barns begränsade 

autonomi och därmed begränsade aktörskap är utgångspunkt. Av det följer att det 

är vuxnas (vårdpersonalens) kompetens och erfarenheter, liksom vuxnas 

ställningstaganden, som betonas i förarbetena till lagen, inte barnets. Vuxna blir 

uttolkare av barns röst och vad som är barnets intressen.  

Inom en autonomidiskurs där barnpatienter underordnas vuxna patienter blir 

bedömningar av barnets beslutsmognad centrala för att bestämma vilket utrymme 

barns röst ska ges, eller annorlunda uttryckt, hur långtgående barns autonomi ska 

vara. Dessa mognadsbedömningar vilar å ena sidan på föreställningar om det 

universella/typiska barnet som följer vissa utvecklingssteg (se bl.a. Socialstyrelsen, 

2015). Å andra sidan är sådana bedömningar av barns beslutsmognad subjektivt 

grundade och det lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal att, tillsammans med 

vårdnadshavare, avgöra om barnet är tillräckligt moget för att fatta ett beslut. Även 

om åldersgränser inte tillämpas i patientlagen har ålder betydelse, då ålder kan 

sammankopplas med mognadsutveckling (Eriksson & Näsman, 2008a, s. 262), 

vilket bl.a. tar sig uttryck i praxis, som refereras i förarbetena till patientlagen. 

Ålder används tillsammans med mognadsbedömningar för att bestämma 

gränserna för barns autonomi. För att barnets röst ska ges betydelse när barnet är 

patient, behöver barnet uppfylla vissa villkor för att på så sätt träda över gränsen 

för vad som betecknas vara en ”standardpatient”. Dessa villkor ger uttryck för en 

rättslig idealmänniska och utgår från ett slags ideal om hur en autonom människa 

bör vara och agera (se bl.a. Fridström Montoya, 2017, s. 172ff.).  

Åtgärdens art, snarare än sjukdomens art, blir också central för att avgöra det 

enskilda barnets position som patient. Barnets beslutsmognad relateras till vad det 

rör sig om för vård- eller behandlingsinsats. Det görs genom uttalanden i 
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förarbetena om att det krävs ”avsevärd mognad för att barnet ska anses ha ett 

självbestämmande över mer omfattande behandlingar och ingrepp” (prop. 

2013/14:106, s. 67). Denna koppling mellan mognad och åtgärdens art återfinns 

i den medicinrättsliga doktrinen om att barn inte kan anses vara 

beslutskompetenta vid ”de allra svåraste och mest ödesdigra besluten” (Rynning, 

1994, s. 288). Barnets ofullkomlighet kan därigenom upprätthållas genom att en 

vårdåtgärd av vuxna bedöms vara för svår för barnet att förstå innebörden och 

konsekvenserna av, oavsett barnets egna kunskaper och erfarenheter av 

sjukdomen, som vårdinsatsen riktas mot, och oavsett de erfarenheter barnet har 

skaffat sig som patient. Den externa påverkan på kompetens, där barnets 

kompetens ses som kontextuellt och relationellt bunden och kopplad till barns 

erfarenheter och förståelse utifrån sin sjukdom (se Alderson, 1992; Alderson & 

Montgomery, 1996), synliggörs inte inom autonomidiskursen. 

Autonomidiskursen har som sin utgångspunkt den vuxne patientens autonomi 

och beslutskompetens. I förhållande till barn som patienter framträder genom 

patientlagen också en familjediskurs där barns rättigheter tolkas inom ramen för ett 

föräldraansvar. Ett uttryck för denna familjediskurs är att FB 6:11 om 

vårdnadshavares bestämmanderätt, i patientlagspropositionen ses som grunden 

för barns inflytande som patienter. I motivtexten betonas, genom referat av 

nästan fyrtio år gamla förarbeten till föräldrabalken (prop. 1981/82:168), att barns 

individuella förutsättningar och typen av personliga angelägenheter utgör 

utgångspunkter för hur långtgående barnets bestämmanderätt som patient är. I 

patientlagspropositionens hänvisningar till dessa förarbeten beaktas varken 

barnkonventionens intåg i svensk lagstiftning eller den barnrättspolitik som har 

utformats sedan förarbetenas tillkomst några decennier tidigare. 

Familjediskursen sätter gränser för barns rättigheter som patienter, och därmed 

för barnets röst. Barnets röst ska inte bara värderas utifrån en autonomidiskurs, 

utan också underordnas föräldrars röst, utifrån vårdnadshavares bestämmanderätt 

enligt föräldrabalken. Genom att, som tidigare konstaterats, tala om barnets och 

vårdnadshavarens inställning, tycks barnets och vårdnadshavares röst närmast 

sammanföras som en enhet. Inte heller problematiseras hur barnets röst ska vägas 

mot föräldrars röst, och hur barnets egna intressen ska vägas mot föräldrars 

bedömningar av barnets intressen, när dessa inte sammanfaller med varandra. 

Mönstret i hur barns och vårdnadshavares röst framställs i förhållande till 
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varandra ger uttryck för en familialisering av barnet som kan bli problematisk när 

barnet motsätter sig vård, i strid med vårdnadshavares vilja. Familjediskursen tar 

sig också uttryck i de bestämmelser som reglerar information till barnet som 

patient, där vårdnadshavares rätt till information lyfts fram, genom särskilda 

bestämmelser och uttalanden i förarbetena.  

Olika rättsliga konstruktioner av barn kan förknippas med hur barns rättigheter 

som patienter konstrueras genom patientlagen. En biologisk konstruktion av barn 

som bestäms av barnets biologiska koppling till den vuxna, en åldersbaserad 

konstruktion där barns rättigheter beror på ålder, och en beroendebaserad 

konstruktion som bestäms av barnets ekonomiska eller sociala relationer med den 

vuxne (föräldern) (Stalford, 2012, s. 21ff). Genom att i patientlagspropositionen 

utgå från dessa rättsliga konstruktioner av barn sätts gränser för barns rättigheter 

och vad dessa rättigheter ges för innehåll. Två begrepp associeras med dessa 

rättsliga konstruktioner i förhållande till barns rättigheter; minderårig/underårig 

och vårdnadshavares bestämmanderätt. De är komplementära begrepp som 

innebär att barn ses som rättsligt inkapabla, vilket i sin tur begränsar barns 

möjligheter att självständigt göra anspråk på sina rättigheter. Dessa rättigheter 

behöver istället genomföras, eller få betydelse, genom den rättsliga 

konstruktionen av vårdnadshavares bestämmanderätt (Verhellen, 2000, s. 42ff., 

även Fridström Montoya, 2017). Genom att använda begreppen underårig/ 

minderårig i såväl den medicinrättsliga litteraturen som i lagstiftningssammanhang 

(bl.a. i författningskommentarer till patientlagen) uttrycks den åldersordning där 

barn underordnas vuxna. Det är begrepp som associeras med negativa symboliska 

värden (Näsman, 1994, s. 169) och förknippas med barnets ofullkomlighet. 

Tillsammans med autonomidiskursen formar familjediskursen förutsättningar för 

barns röst som patienter i patientlagen. Inom familjediskursen är barns rättigheter 

underordnade vuxnas rättigheter genom att barn är underordnade föräldrar. 

Autonomidiskursen tycks därmed, i fråga om hur barns rättigheter som patienter 

konstrueras i patientlagen, villkoras av familjediskursen. 
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9.3. Konsekvenser av lagens konstruktioner av 

barns rättigheter 

Integriteten som moraliskt värde tillåter ingen skillnad mellan person och 

person. Man kan inte gradera, minska eller öka integriteten. Den är inte 

förhandlingsbar. Man kan inte avstå ifrån den. (Bischofberger, 2004a, 

s.79). 

Med de allra minsta barnen är det oftast inte möjligt att genom 

information och andra åtgärder motivera barnet till frivillig medverkan. I 

dessa fall kan det kanske också diskuteras i vilken utsträckning barnets 

instinktiva motstånd alls ska anses som en viljeyttring, avseende en 

behandling barnet inte förstår innebörden av (Rynning, 2010, s. 138). 

9.3.1. Begränsade förutsättningar för röst 

Genom att barnet som patient tilldelas en objektposition i patientlagen, som 

dessutom ger uttryck för barns underordning i förhållande dels till vuxna 

patienter, dels till föräldrar, begränsas barns förutsättningar till röst, både för det 

enskilda barnet, och kategorin barn som patienter.  

Av patientlagen framgår att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska 

utformas och genomföras i samråd med patienten (PL 5:1). Denna bestämmelse 

ger uttryck för delaktighet, utan att närmare ange vem som fattar besluten. Detta 

framgår istället av samtyckeskonstruktionen i patientlagen, som tar sin 

utgångspunkt i den vuxne patienten. I förhållande till barn, blir barns möjligheter 

att ta initiativ och att fatta beslut begränsade av vuxnas bedömningar av barns 

kompetens, vilka därmed bestämmer graden av delaktighet. Att vuxna agerar 

uttolkare av barns röst, kan få som konsekvens att barnet som patient inte ens får 

möjlighet att visa sin kompetens och hindras att fatta beslut (ensam eller 

gemensamt med vuxna), utifrån antaganden om barnets bristande förmågor (se 

bl.a. Alderson & Montgomery, 1996). 

I förarbetena till bestämmelsen om att barnets inställning ska klarläggas (PL 4:3) 

är det barnets möjligheter att vara beslutsfattare eller inte, som är i fokus. Att 

barnets röst handlar om barnets utrymme att bestämma kan ses som uttryck för 

en syn på barnet som aktör. Detta aktörskap sker dock inom vissa givna ramar, 
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inom tidigare nämnda diskurser. I patientlagspropositionen framställs barnets röst 

som patient som något för vuxna att hantera, inte att respektera. Värdet av att 

barnet får uttrycka sina åsikter varken diskuteras eller problematiseras i 

patientlagspropositionen. Genom att bortse från att barnet kan besitta egna 

sjukdomserfarenheter och använda uttrycket om att ”barnets inställning ska 

klarläggas”, förstärks intrycket av att barnets röst är något som hanteras utanför 

barnet, och som inte heller är kopplad till de intressen som barnet ger uttryck för.  

Genom att använda termen tillräcklig mognad, en term som är hämtad från den 

medicinrättsliga doktrinen (bl.a. Rynning, 1994), tillsammans med kompetenskrav 

som formuleras på olika sätt i motivtexten, blir barns position som patienter 

avhängig vuxnas värderingar av barns röst och barns möjligheter att leva upp till 

ideal om hur denna röst bör uttryckas. I propositionen uttalas att ”den individuella 

mognadsbedömningen får en helt avgörande betydelse för barns ställning i 

vården” (prop. 2013/14:106, s. 67). Det är en formulering som har sin utgångs-

punkt i den medicinrättsliga doktrinen (Rynning, 1994) och där barns ställning i 

vården ska avgöras genom att det enskilda barnet bevisar sin tillräckliga 

beslutsmognad (jfr Lee, 1999).  

Vad som är barnets bästa antas, på liknande sätt som mognadsbedömningar, 

bygga på såväl objektiva som subjektiva perspektiv (se Eeekelaar, 1992; Schiratzki, 

2019). Det objektiva perspektivet på barnets bästa, som vilar på vetenskap och 

beprövad erfarenhet, definieras eller problematiseras inte närmare i patient-

lagspropositionen (se även Garland, 2016, s. 306). Det subjektiva perspektivet, 

som grundas i barnets egna åsikter, är villkorad av hur barnets inställning ska 

värderas, dels i förhållande till vuxnas inställning, dels i förhållande till den 

objektiva bedömningen av barnets bästa. Det kan uttryckas som en spänning 

mellan barnets intressen i termer av barnets behov, som läggs fast genom 

vetenskap och beprövad erfarenhet, och barnets intressen i termer av vad barnet 

anser vara det bästa (se bl.a. Singer, 2012a). I patientlagspropositionen diskuteras 

inte närmare hur dessa olika intressen ska balanseras eller vägas mot varandra (se 

även Garland, 2016, s. 306).  

Först när barnet som patient har information om vad frågan eller beslutet rör, kan 

också olika grader av delaktighet realiseras (jfr Hart, 1992). I patientlagen finns 

flera informationsbestämmelser som omfattar barn och deras vårdnadshavare. Av 
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bestämmelsen i PL 4:3 framgår dock inte information till barnet som en 

förutsättning för barnet att uttrycka en inställning till en viss vårdåtgärd eller 

behandlingsinsats. Inte heller uttrycks i förarbetena till bestämmelsen om att 

barnets inställning ska klarläggas, hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska agera 

för att skapa förutsättningar för det enskilda barnets röst, och därigenom skapa 

förutsättningar för aktörskap.  

Barnets underordnade position, inom vilken barnet som subjekt inte framträder, 

och där förutsättningar för röst är begränsade, ger uttryck för det ofullkomliga 

barnet. Denna ofullkomlighet får betydelse för hur barnets integritet som patient 

värderas. 

9.3.2. Flytande integritet 

I förarbetena till bestämmelsen om barnets inställning är det underförstått att 

bedömningen av barnets röst samtidigt innebär en bedömning av när barnets röst 

kan ignoreras. Det talas om en konflikt mellan ”å ena sidan barnets rätt till 

självbestämmande och integritet, och å andra sidan barns behov av skydd samt 

vårdnadshavarnas möjlighet att utöva sin skyldighet att tillgodose barnets behov” 

(prop. 2013/14:106, s. 65). Barnets röst blir tolkad som en möjlig konflikthärd 

där barnets inflytande över sin kropp och det som görs mot barnets kropp ställs mot 

barnets behov, något som avgörs utanför barnet, av vuxna. I förarbetena anges i 

förhållande till denna konflikt att ”principen om barnets bästa är intimt 

förknippad med barnets rätt att få uttrycka sina åsikter” (prop. 2013/14: 106, s. 

65). Vidare ska barnets bästa utgå från ”respekten för barnets fulla människovärde 

och integritet” (prop. 2013/14:106, s. 63).  

Hur ska dessa uttalanden förstås i förhållande till situationer i den somatiska 

vården då tvång utövas mot barn79, alltså situationer där barns röst inte får 

betydelse och där barns integritet kan riskera att kränkas? Det vet vi inte, det är 

en fråga som inte problematiseras i patientlagspropositionen (se även Kindström 

Dahlin, 2016). Även om spänningen mellan olika intressen tas upp som central i 

diskussionen om barns möjligheter till inflytande som patienter, diskuteras inte 

vad detta innebär när barn motsätter sig vård. Det kan ha att göra med att detta 

                                                           
79 I psykiatrisk vård finns möjligheter att fatta beslut om tvångsvård utifrån speciallagstiftning. Sådana 
möjligheter saknas dock i somatisk vård. 
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79 I psykiatrisk vård finns möjligheter att fatta beslut om tvångsvård utifrån speciallagstiftning. Sådana 
möjligheter saknas dock i somatisk vård. 
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inte är en fråga för ”standardpatienten”, dvs. den vuxne patienten, där 

huvudregeln är att kroppsliga ingrepp kräver samtycke (om inte annat följer av 

lag, se prop. 2013/14:106, även avsnitt 4.4).  

I patientlagspropositionen blir den medicinrättsliga doktrinens påverkan tydlig, 

för vad som uttalas och vad som problematiseras, liksom vad som inte uttalas och 

problematiseras. I förhållande till barn som är patienter är en central fråga vems 

inställning som avgör huruvida ett kroppsligt ingrepp ska anses vara påtvingat 

eller inte enligt RF 2:6 om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Rynning 

menar att det är den personens inställning som ingreppet avser som avgör om det 

är påtvingat. Detta oavsett den legale ställföreträdarens inställning (Rynning, 1994, 

s. 110). Det skulle kunna tolkas som att om ett barn motsätter sig ett ingrepp som 

dess föräldrar samtycker till, är det ett påtvingat kroppsligt ingrepp om det 

genomförs. Det tycks dock inte vara en slutsats som gäller för barn (Rynning, 

1994, s. 302): 

Det torde vara ställt utom all diskussion att en vårdnadshavare med rättslig 

verkan kan samtycka till medicinska ingrepp på sitt barn, även när barnet 

motsätter sig åtgärderna, allt under förutsättning att barnet själv inte är 

beslutskompetent i frågan och åtgärderna vidtas i barnets intresse.  

Rynning menar att föräldrabalkens regler om vårdnadshavares rättigheter och 

skyldigheter lämnar ett sådant utrymme för att genomföra vårdåtgärder mot 

barnets vilja, utan att det ses som ett påtvingat kroppsligt ingrepp i förhållande till 

RF 2:6. Hur långt vårdnadshavares samtycke räcker för att genomföra vård eller 

behandling mot barnets vilja är avhängigt barnets mognad, och hur nära barnet är 

tröskeln för när mognaden anses tillräcklig (Rynning, 1994, s. 295).80 I det 

sammanhanget har det också betydelse vad barnet ger uttryck för (Rynning, 1994, 

s. 287–288):  

Den grad av mognad som krävs för beslutskompetens varierar av naturliga 

skäl, beroende på bl.a. hur stor betydelse åtgärdens genomförande har för 

barnets hälsotillstånd, svårighetsgraden av erforderliga riskavvägningar 

samt (…) om barnets ställningstagande består i ett ja eller nej till den 

                                                           
80 Rynning har också lyft fram barns egna erfarenheter av sjukdom som kan få betydelse för barns 
beslutsmognad, se Rynning, 2010 (även avsnitt 4.4) men det är inte detta perspektiv som kan sägas 
vara uttalat i den medicinrättsliga doktrinen. 
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föreslagna åtgärden. Med största sannolikhet torde det alltså förhålla sig 

så att det ställs större krav på mognad för att en underårigs eget 

ställningstagande ska godtas om det strider mot läkarens 

rekommendationer än om det inte gör det.  

Huruvida barnets vilja överensstämmer med hälso- och sjukvårdspersonalens 

bedömningar av vad som är bäst för barnet kan därmed få betydelse för hur 

barnets beslutsmognad bedöms. I förhållande till vuxna är det också i dessa 

situationer, när patienter motsätter sig vårdåtgärder som hälso- och 

sjukvårdspersonal rekommenderar, som frågor om beslutskompetens aktualiseras 

(se bl.a. Beauchamp & Childress, 2013). Skillnaden är dock att sådana situationer 

bygger på antaganden om att vuxna är beslutskompetenta, medan för barn är det 

i varje situation en bedömningsfråga. 

Även om åldersgränser inte används och ålder anses sakna direkt relevans 

(Rynning, 1994, s. 288) kategoriseras barn i termer av yngre och äldre, vilket får 

betydelse för hur barns röst ska värderas, och därmed gränserna för deras 

integritet (Rynning, 2010, s. 138): 

Vid bedömningen måste beaktas såväl åtgärdens angelägenhetsgrad och 

tillgängliga handlingsalternativ, som de negativa effekterna av tvånget, inte 

minst i formen av integritetskränkning. Mera allmänt torde 

integritetskränkningen uppfattas som allvarligare ju äldre barnet är, 

innebärande att tvångsanvändning mot äldre barn och tonåringar 

sannolikt endast kan anses försvarliga i nödliknande situationer där det 

inte heller finns utrymme för motiverande samtal eller andra stödinsatser. 

I vilken mån barn bedöms vara yngre respektive äldre blir en parameter för hur 

tvång mot barn värderas. Yngre barns röst associeras med instabilitet och 

oförmåga att kunna bestämma över sin kropp (jfr Lee, 2001) och det blir vuxna 

som får avgöra när barnets motstånd övergår från att ses som instinktivt till en 

viljeyttring (jfr Rynning, 2010). Denna kategorisering av barn ger uttryck för en 

åldersordning där ålder blir förknippad med värdighet och respekt och huruvida 

barn är värda att bli lyssnade till (Lee, 2001, s. 1).  

Detta väcker frågor om sambandet mellan tvång och autonomi, dvs. om barn ger 

uttryck för att inte vilja genomgå en vårdinsats, men bedöms vara beslutsomogna, 
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är då genomförandet av insatsen mot barnets vilja, inte att beteckna som tvång?81 

Ett sådant perspektiv öppnar för en syn på barns integritet som något annat än 

vuxnas integritet. Men hur ska detta förstås i förhållande till den humanistiska 

människosyn där integritet uttrycker ”ett väsentligt värde som är givet i och med 

den mänskliga personens existens” (Bischofberger, 2004a, s. 78)? Och hur 

stämmer detta överens med den grundlagsskyddade rätten (RF 2:6) som varje 

människa har att skyddas mot påtvingat kroppsligt ingrepp?  

När barn anses sakna förmåga att fatta beslut, därför att de inte är tillräckligt 

mogna, antas inom medicinetiken, som tidigare konstaterats, vårdnadshavare 

vikariera för barnets bristande autonomi (Bischofberger et al., 1991, s. 44). Inom 

en familjediskurs som tar sin utgångspunkt i föräldrabalken har vårdnadshavare 

”beslutsrätt när det gäller utövandet av barnets egna grundläggande fri- och 

rättigheter så länge barnet inte självt nått den mognad som krävs för egen 

bestämmanderätt” (Singer, 2000, s. 439).  

I den medicinrättsliga doktrinen hanteras, som framgått, frågor om tvång mot 

barn genom att hänvisa till vårdnadshavares bestämmanderätt och till principen 

om barnets bästa. Kindström Dahlin (2016), som tar sin utgångspunkt i den 

psykiatriska vården, skiljer dock på vad hon kallar för föräldratvång, som ryms inom 

föräldrabalkens tillsynsansvar, och tvång från det allmänna, såsom tvång från hälso- 

och sjukvårdspersonal. Tvång som föräldrar utövar, t.ex. håller fast sitt barn för 

att kunna genomföra en vaccination, ryms inom detta föräldratvång. I en situation 

där sådan personal hjälper föräldrar att tvinga ett barn att genomgå en vårdåtgärd 

ska det dock enligt Kindström Dahlin ses som ett påtvingat kroppsligt ingrepp 

enligt regeringsformen (RF 2:6). Anledningen till detta är att föräldramyndigheten 

inte kan överlämnas till hälso- och sjukvårdspersonal. Föräldrabalkens regler om 

vårdnadsansvar är heller inte tillräckliga, menar Kindström Dahlin, för att barn 

ska kunna tvingas till vård, eftersom föräldrabalken inte rör relationen mellan barn 

och det allmänna (Kindström Dahlin, 2016; s. 270f.). Inom den somatiska vården 

saknas sådant lagstöd för tvång mot barn (Kindström Dahlin, 2016, s. 276). 

Gränserna för hur långt vårdnadshavares samtycke räcker när barnet motsätter 
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81 Se även Ami Sakaria (2016) som tagit upp detta i sitt examensarbete i offentlig rätt: Vill inte! Barnets 
rättsliga ställning i hälso- och sjukvård. (Stockholms universitet, Juridiska institutionen). 
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en fråga om rättssäkerhet. I detta avseende kan principen om barnets bästa enligt 

Kindström Dahlin ”tjäna som vägledning och legitimerande skäl för att införa en 

lagstiftning som tydliggör möjligheten att i vissa fall tvinga barn till vård i större 

utsträckning än vad gällande rätt ger utrymme för idag” (2016, s. s. 275). Tvång 

mot barn kan därmed vara legitimt men behöver lagstöd. Kindström Dahlin 

menar att barnets behov av vård måste tillgodoses, även då barnets vilja är något 

annat, vilket motiverar lagregler så att det ges en möjlighet att ”under vissa väl 

preciserade förutsättningar vårda barn inom hälso- och sjukvården oavsett deras 

(och vårdnadshavarnas) egen vilja” (Kindström Dahlin, 2016, s. 278). Hon 

hänvisar i det sammanhanget till barnkonventionen och risken att Sverige inte 

lever upp till sina åtaganden enligt konventionen om att som ”konventionsstat 

försäkra sig om att barn får den vård och det skydd som de som en särskilt sårbar 

grupp bedöms vara i behov av” (Kindström Dahlin, 2016, s. 278). Lösningen blir 

att täppa till de hålrum som finns i lagen (Kindström Dahlin, 2016, s. 276): 

Sannolikt behövs en sådan lagstiftning lika väl inom den somatiska vården, 

även om tanken på mer tvång av barn inte på något sätt ”känns bekväm”. 

Å andra sidan känns det inte heller särskilt ”bekvämt” att acceptera 

rådande rättsläge där barn i vissa situationer anses kunna tvingas till vård 

utan särskilt för ändamålet avsett lagstöd. 

Frågan är alltså hur tvång mot barn som är patienter ska kunna tillgodoses på ett 

rättssäkert sätt. Den kritik som förs fram mot att tvång mot barn inte har 

diskuterats formuleras därmed inom ramen för de diskurser som präglar själva 

lagen: autonomidiskursen och familjediskursen. I förhållande till barnets position 

som patient, tycks de dominerande diskurserna få som konsekvens att barns 

integritet blir flytande, inte ett absolut värde.  

9.4. Folkrörelsediskursen och familjediskursen 

I folkrörelsebaserade organisationer är medlemmarna centrala och organisationer 

agerar röstbärare för sina medlemmars intressen (bl.a. Olsson et al., 2009). Studien 

av patientorganisationer visar att dessa organisationer är präglade av den svenska 

folkrörelsetraditionen. Det går utifrån detta mönster att tala om en 

folkrörelsediskurs. Folkrörelseorienteringen märks också i organisationer som 

vänder sig till en viss ålderskategori av barn samt unga vuxna. Folkrörelse-

modellen har i dessa organisationer dessutom ett särskilt syfte; barn ska fostras till 
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ansvarsfulla medborgare genom organisationernas demokratiska struktur, något 

som uttrycks genom statsbidragens villkor till dessa organisationer (Trägårdh et 

al., 2013).82 Folkrörelsediskursen kan ha olika genomslag i organisationerna, vilket 

den fördjupade studien av fyra organisationer visar. Särskilt Barncancerfonden 

kan beskrivas som en hybrid (se även avsnitt 6.3). Det behöver undersökas 

närmare vad sådana hybridformer kan ha för betydelse för barns position i 

organisationerna.  

Det finns en potential för patientorganisationer att utifrån en folkrörelsediskurs 

där organisationerna agerar röstbärare för sina medlemmar och driver 

medlemmarnas intressen, vara röst för barns rättigheter som patienter. 

Kartläggningen visar också att flertalet patientorganisationer på olika sätt driver 

sina medlemmars intressen och agerar röstbärare för medlemmarna (se avsnitt 

6.2).  

Det kan dock konstateras att patientorganisationerna inte agerar röstbärare för 

barns rättigheter som patienter, med avseende på organisationernas deltagande i 

remissförfarandet av förslaget till patientlag (SOU 2013:2). Utifrån den analys som 

har gjorts av de remissvar där barn som patienter har uppmärksammats, framstår 

patientorganisationernas röst som svag. Intervjuer med företrädare för de fyra 

patientorganisationerna bekräftar denna bild. I den fördjupade studien kan en 

familjediskurs urskiljas, som gör föräldrar, snarare än organisationen, till röstbärare 

för barns rättigheter. Å ena sidan innebär det ett fokus på det sjuka barnet, snarare 

än barnet som patient, vilket får betydelse för vad barns rättigheter ges för innehåll 

och innebörder. Å andra sidan innebär det att barns röst inte problematiseras 

utanför föräldraerfarenheten av att ha ett sjukt barn. Genom denna familjediskurs 

omvandlas därmed barns rättigheter som patienter till föräldrars syn på sitt sjuka 

barns rättigheter. Oavsett sjukdomens art hanteras frågor om barns rättigheter 

som patienter genom en diskurs där de personliga erfarenheterna av att vara 

förälder till ett sjukt barn dominerar. Sjukdomens art får dock betydelse för hur 

organisationsföreträdarna tolkar barns röst.  

                                                           
82 Se även Förordning [2011:65] om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det har inte 
ingått i studien att närmare undersöka skälen till de ålderskategoriseringar som görs i dessa 
organisationer, en möjlig tolkning är att dessa har att göra med statsbidragsreglerna. 
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Studien av patientorganisationer visar att barn är målgrupp för flertalet 

organisationer och i den fördjupade studien finns också exempel på hur barn ges 

utrymme i organisationerna. När barn hanteras som en särskild grupp i 

organisationerna blir det samtidigt otydligt hur deras perspektiv blir en del av 

organisationens perspektiv, eller annorlunda uttryckt, huruvida deras röst är en 

del av organisationernas röst. Detta är något som behöver studeras närmare.  

Barn har i flertalet av patientorganisationerna en formell möjlighet till inflytande 

genom medlemskapet, och därmed en formell möjlighet att göra sin röst hörd 

som individer och som kollektiv. Frågan är dock om det utrymme barn ges i 

organisationerna, och det tillträde som de formellt har till organisationerna, 

villkoras av vuxna. Enkätresultaten visar att majoriteten av organisationerna å ena 

sidan uppger att barn själva kan vara medlemmar, å andra sidan att barn 

representeras genom vårdnadshavares medlemskap (se avsnitt 7.3). Det kan tolkas 

som att barn som medlemmar inte skiljs från föräldrars eller familjens 

medlemskap; det är genom detta medlemskap som barn är medlemmar och blir 

representerade i organisationen. En vanlig medlemskategori bland 

organisationerna är just familjemedlemskapet. Genom detta medlemskap ses 

barnet som en del av familjen, och inflytande i organisationen blir kopplad till 

familjen, vilket i praktiken troligen är föräldrar. En möjlig tolkning är att denna 

typ av medlemskap ger uttryck för en familialisering av barnet, där barnet som en 

egen individ, med en egen röst, inte blir tydlig.  

Den åldersordning som antingen implicit eller explicit antyds i 

patientorganisationerna, genom medlemskapets villkor, får betydelse för barns 

förutsättningar till röst i organisationerna, eller annorlunda uttryckt, barns 

möjligheter att påverka organisationernas agenda i organisationen, och som 

röstbärare. Den fördjupade studien antyder att organisationerna inte bara tycks 

vara implicit orienterade mot vuxna, utan implicit orienterade mot föräldrar. Det 

går utifrån detta att ställa sig frågan vem organisationerna är till för, kan vi tala om 

vi för oss–organisation i förhållande till barn?  
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9.5. Konsekvenser av organisationernas 

hantering av barns röst 

Flickan är 9 år gammal och har cancer. Nu ska hon vara med i en film för att samla in pengar 

till den stora barncancerorganisationen inför julen. Hon blir intervjuad av organisationen. 

Rubriken på reportaget är ”Det kändes konstigt att tappa håret”.  

I den trettio sekunder långa filmen är flickan utklädd till Lucia. Platsen tycks vara en aula och 

kameran rör sig mellan förväntansfulla barn och föräldrar. Lockiga hårsvall zoomas in. Så 

kommer luciatåget, flickan går först med Luciakronan på sitt skalliga huvud. Hon möter 

blickarna från två vuxna, kanske hennes föräldrar, när hon går tillsammans med de andra 

barnen upp på scenen.  

Flickan har tappat håret. Men inte nu, utan tidigare. ”Det kändes konstigt”, säger flickan i 

reportaget. Men nu har hon alltså fått tillbaka sitt hår. Så inför filminspelningen får hon en 

peruk över håret så att hjässan ser alldeles kal ut. Inte ett hårstrå syns. Flickan förklarar: ”Det 

skulle se ut som jag inte har hår fast jag har hår så de satte fast en peruk, fast det inte var en 

peruk, så det såg ut som jag inte hade något hår. Det kändes konstigt”.83 

9.5.1. Otydliga förutsättningar för röst  

Utifrån remissförfarandet av förslaget till patientlag (SOU 2013:2) framstår inte 

barns rättigheter som patienter vara en fråga för vare sig patientorganisationers 

röstbärande roll, eller någon tydlig barnrättsfråga. Den fördjupade studien antyder 

snarare en familialisering av barn som patienter, där familjediskursen tycks villkora 

vad folkrörelsediskursen blir i förhållande till barn.  

Denna diskursordning ser ut att få som konsekvens att organisationernas 

röstbärande roll för barns rättigheter som patienter, inte framträder på något 

tydligt sätt, utan att barns rättigheter tolkas inom ramen för relationen barn och 

föräldrar. I intervjuerna med organisationsföreträdare urskiljs hur organisationens 

hantering av barn som ett kollektiv, som en målgrupp för organisationen, står 

tillbaka för ett perspektiv där det individuella barnet är i fokus, baserat på 

föräldrars egna erfarenheter av sina sjuka barn.  

                                                           
83 Reportage och film hämtad 10 januari 2018 från www.barncancerfonden.se 
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Folkrörelsediskursen får genomslag i hur barn adresseras och inkluderas i 

organisationerna och bidrar till att forma förutsättningarna för barns röst i dessa 

organisationer. I förhållande till medlemskap blir det otydligt i vilken utsträckning 

barn ses som självständiga medlemmar, eller om de antas representeras genom 

föräldrar. Genom familjemedlemskapet uttrycks en mer explicit familialisering av 

barn.  

Det sätt på vilket organisationerna adresserar barn inom ramen för 

folkrörelsediskursen kan ses som uttryck för en åldersordning där ålder används 

både för att inkludera barn i vissa grupper och verksamheter inom organisationen, 
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kan ta in det perspektivet i vårt övergripande arbete. Men det är klart att 

det blir ju ofta ändå i det vardagliga så där så blir det liksom via ombud på 

något vis, via föräldrarna. Men vi försöker. När vi ordnar kongress (…), 

vi försöker alltid se till att också ha inslag där barn får komma till tals i 

paneler och så där. (Ordföranden, Riksförbundet Cystisk Fibros) 

Citatet illustrerar ett mönster som framträder i den fördjupade studien, nämligen 

hur barn genom folkrörelsediskursen blir underordnade vuxna medlemmar, men 

också hur barn underordnas föräldrar genom föräldrars engagemang i 
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röst i organisationen och i förhållande till rollen som patient, bli något som 
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organisationens föräldraråd. Patientorganisationerna tycks därmed bli röstbärare 

för föräldrar. Studien har kunnat urskilja sådana mönster, men dessa behöver 

undersökas närmare i andra studier.  

Barns förutsättningar för röst framstår utifrån studien som otydliga. I förhållande 

till Harts (1992) delaktighetsstege går det inte att säga i vilken grad barn kan ta 

initiativ och styra frågor och beslutsprocesser, eller huruvida barn kan vara med 

och fatta beslut gemensamt med vuxna, i frågor som rör t.ex. organisationens 

röstbärande roll. Det har att göra med att det är oklart huruvida barn ses som 

medlemmar av organisationen, och därmed som aktörer i beslutsprocesser som 

rör organisationerna. Det har också att göra med, vilket den fördjupade studien 

visat, att föräldrar agerar röstbärare för barns rättigheter som patienter i 

organisationerna. Det blir därmed otydligt vilka förutsättningar för röst barn ges, 

och hur barns röst förhåller sig till organisationens röst. Denna otydlighet kan i 

sin tur ha betydelse för organisationernas röstbärande roll i förhållande till barns 

rättigheter som patienter. Detta behöver dock studeras närmare.  

Vad som kan urskiljas i den fördjupade studien är hur barn kan användas på ett 

sätt som gör barns integritet förhandlingsbar, när organisationen ska föra ut sin 

röst.  

9.5.2. Förhandlingsbar integritet  

Den fördjupade studien visar hur patientorganisationer använder sig av olika 

inramningar som speglar den kollektiva sjukdomsidentiteten. Dessa inramningar 

hänger samman med organisationernas resursmobilisering och hur organisa-

tionerna förhåller sig till de politiska möjlighetsstrukturer som bl.a. formats av 

folkrörelsediskursen genom t.ex. remissförfarande och statsbidragsregler.  

När Diabetesförbundet utnyttjar den möjlighet som ges att påverka lagstiftningen 

genom att delta i remissförfarandet, ger organisationen samtidigt uttryck för den 

folkrörelsebaserade organisationens relation till statsmakten (bl.a. Wijkström, 

2012a). Inbjudan till remissförfarandet och Diabetesförbundets deltagande i detta 

förfarande, kan ses som ett uttryck för att organisationen ses som en legitim 

kravställare (jfr Benford & Snow, 2000; Tilly & Tarrow, 2007). Riksförbundet 

Cystisk Fibros betonar, i likhet med Diabetesförbundet, medlemmarnas centrala 
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roll för resursmobilisering. De inramningar som dessa två organisationer 

använder sig av speglar samtidigt sjukdomens art, som en del av vardagen.  

Medan resursmobilisering för dessa organisationer är intimt förknippad med 

medlemskapet, är detta inte lika uttalat för Barncancerfonden vars inramning 

behöver vara trovärdig i förhållande till givare (jfr Benford & Snow, 2000; 

McCarthy & Zald, 1977). Det kan också till viss del sägas gälla Hjärtebarnsfonden 

som under senare år genomgått förändringar, där fondens sjukdomsinramningar 

också vänder sig till potentiella givare. När Barncancerfonden och 

Hjärtebarnsfonden använder sig av barn sker det genom framställningar av det 

sårbara och utsatta barnet.  

En sådan användning av barn kan ge uttryck för föreställningar om barn och 

barndom som vädjar till föräldrars känslor av att vilja skydda och hjälpa barn 

(Bruna Seu, 2015) och där barn blir ett slags ideala offer (jfr Christie, 1986) när de 

associeras med hjälplöshet och i behov av skydd. Det möjliggörs genom vad som 

kan benämnas som diskursiva möjlighetsstrukturer (Marx Feree, 2003) inom vilka 

barn kan framställas och användas på ett sätt som svarar mot och reproducerar 

väletablerade diskurser om (sjuka) barn, som objekt för vuxnas omsorg och skydd 

(jfr Alderson & Montgomery, 1996). Att barn används för organisationens syften 

kan samtidigt uppfattas som manipulativt (jfr Bruna Seu, 2015), vilket också 

framträder i vissa av intervjuerna. 

Hos Barncancerfonden och Hjärtebarnsfonden blir sjukdomarnas art och de 

associationer som görs utifrån organisationernas inramningar betydelsefulla. För 

samtliga organisationer handlar det om livshotande sjukdomar, men hotet mot 

barnet är tydligare formulerat i de sjukdomsinramningar som Barncancerfonden 

och Hjärtebarnsfonden använder sig av. Det finns dock, som tidigare nämnts, en 

förändringsprocess inom Diabetesförbundet och Riksförbundet Cystisk Fibros 

mot andra former av resursmobilisering där nya finansieringsvägar, utöver bl.a. 

medlemsavgifter och statsbidrag (som associeras med folkrörelsemodellen), söks. 

Vilken betydelse detta kan få för organisationernas sjukdomsinramningar och för 

hur barn framställs och används, har legat utanför denna studie att undersöka, 

men är en angelägen fråga för framtida studier. 

I användningen av barn för organisationens syften framträder hur barns integritet 

blir förhandlingsbar. Utifrån intervjuerna med organisationsföreträdarna kan 
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denna användning av barn beskrivas som en moraliskt brännande fråga som ger 

upphov till spänningar inom organisationerna. Dessa spänningar kan tolkas på 

olika sätt; som en spänning mellan föräldrars erfarenheter av sitt sjuka barn och 

organisationers användning av barn, som en spänning mellan en mer 

folkrörelseorienterad organisering och en mer marknadsorienterad organisering, 

eller som en spänning mellan en vi för oss-organisation och en jag för dig-organisation. 

Det kan också tolkas som en spänning mellan vad som kan benämnas som olika 

organisatoriska logiker, mellan det professionella och det ideella, och som kan, 

men inte behöver motsvaras av förhållandet mellan organisationen på central nivå 

och de regionala föreningarna.  

Organisationernas användning av barn för att samla in pengar och föra ut 

organisationens röst kan, som tidigare nämnts, beskrivas som ett kontinuum, och 

kopplas till Harts dimensioner av icke-delaktighet: manipulation, symbolvärde 

och dekoration (Hart, 1992, se avsnitt 2.2.3). Barn kan användas för att föra fram 

organisationens budskap genom att barn deltar exempelvis i kampanjer där barn 

berättar sin historia, men där deras deltagande styrs av vuxna på olika sätt. Barn 

kan också användas genom bilder på deras kroppar som får föra fram ett budskap 

om sårbarhet, och som samtidigt ger uttryck för det framtidsorienterade barnet 

som behöver skyddas/räddas i nuet (jfr Bruna Seu, 2015). Genom att ge pengar, 

tar vuxna ansvar för detta barn och för framtida vuxna. När Hart talar om dessa 

former av icke-delaktighet handlar det om att använda barn för att föra ut positiva 

budskap (Hart, 1992). I den kontext som patientorganisationer rör sig i, syftar 

dock användningen av barn snarare till att föra ut ett budskap där barn hotas (av 

sjukdom) och som bekräftar dominerande föreställningar om barns utsatthet och 

beroende (jfr Lee, 2001).  

I den fördjupade studien väcks, utifrån användningen av barn för att föra ut 

organisationens röst, etiska frågor om vem organisationerna är till för och som 

rör barns värde och status som medlemmar i organisationerna och som samhälls-

medlemmar. 
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9.6. Diskurser ger uttryck för det ofullkomliga 

barnet  

Barn är otvivelaktigt de mest fotograferade och de minst lyssnade till av 

samhällets medlemmar. Det finns en stark tendens från vuxnas sida att 

undervärdera barns kompetens, samtidigt som de används i sammanhang 

för att påverka en fråga; effekten är översitteri.84 

De tre diskurser som framträder i de två studierna ger uttryck för det ofullkomliga 

barnet. Dessa diskurser är på olika sätt sammankopplade med varandra.85 Vad 

som framträder är hur familjediskursen, utifrån studiernas fokusområden, tycks 

villkora vad folkrörelsediskursen och autonomidiskursen blir i förhållande till 

barn.  

Genom den familjediskurs, där barnet familialiseras och vårdnadshavares 

bestämmanderätt är i fokus, och den autonomidiskurs där barnets (o)förmåga är 

i centrum, konstrueras barns rättigheter som patienter i patientlagen. Det sker 

genom kategoriseringar där barn som patienter är en kategori och vuxna som 

patienter en annan, och där dessa kategorier associeras med specifika värden (jfr 

Archard, 2015; Bacchi, 2008; King & Piper, 1995; Lee, 2001). Dessa diskurser får 

betydelse för hur barns rättigheter som patienter konstrueras genom att bestämma 

vad som behöver uttalas och problematiseras. Genom patientlagens konstruk-

tioner av barns rättigheter som patienter, framträder barnet som föremål för 

vuxnas bedömning och värdering. Barnets röst behöver bedömas och vad som är 

barnets bästa behöver utredas för att därigenom fastställa barnets position som 

patient. Det sker genom mognadsbedömningar som avgör om barnet har de 

förmågor och den kompetens som krävs för att fatta egna beslut om sin vård, och 

genom bedömningsprocesser som leder fram till vad som är till barnets bästa. 

Barnets intresse och behov är något som behöver filtreras genom vuxna eftersom 

barnets röst varken är tillräckligt kompetent eller tillräckligt tillförlitlig och till och 

med kan vara farlig. Typen av åtgärd blir central för i vilken utsträckning barnets 

                                                           
84 Roger Hart, 1992, s. 9 (min översättning). 

85 Som exempel uppträder autonomidiskursen i organisationerna, bl.a. i förhållande till 
folkrörelsemodellen som bygger på idén om den vuxne autonoma medlemmen och som i sin tur rör 
relationen mellan individ, civilsamhälle och stat, se bl.a. Berggren & Trägårdh (2015). I förhållande till 
studiens fokus på barn som målgrupp i patientorganisationer har dock inte autonomidiskursen 
aktualiserats på samma sätt som i patientlagen.  
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84 Roger Hart, 1992, s. 9 (min översättning). 

85 Som exempel uppträder autonomidiskursen i organisationerna, bl.a. i förhållande till 
folkrörelsemodellen som bygger på idén om den vuxne autonoma medlemmen och som i sin tur rör 
relationen mellan individ, civilsamhälle och stat, se bl.a. Berggren & Trägårdh (2015). I förhållande till 
studiens fokus på barn som målgrupp i patientorganisationer har dock inte autonomidiskursen 
aktualiserats på samma sätt som i patientlagen.  
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röst ska ha betydelse, något som kan antas ligga på vuxnas bord att bedöma och 

avgöra, medan barnets egna kunskaper och erfarenheter, utifrån sjukdom och 

rollen som patient, lämnas utanför de konstruktioner av barns rättigheter som 

görs i patientlagen. Med den position som barn ges som patienter i patientlagen, 

får barn begränsade förutsättningar för röst. Barns utrymme till delaktighet och 

grader av bestämmanderätt blir avhängig vuxnas bedömningar av barns röst och 

vad denna röst ska vara värd. Inte heller problematiseras sådan delaktighet som 

är uttryck för motstånd från barnets sida utan kan hanteras inom diskurser där 

sådant motstånd kan ignoreras och ogiltigförklaras.  

Utifrån studien av patientorganisationer framträder hur folkrörelsediskursen och 

familjediskursen får betydelse för barns förutsättningar till röst i organisationerna. 

Genom folkrörelsediskursen förväntas patientorganisationer spela en roll i 

genomförandet av patientlagen genom sin röstbärande roll. Det är dock den 

vuxne organisationsmedlemmen och samhällsmedlemmen som är utgångspunkt 

för förståelsen av organisationernas röstbärande roll. I den fördjupade studien 

framträder föräldrar som röstbärare, oavsett sjukdom blir föräldraansvaret 

centralt för förståelsen av barns rättigheter som patienter och ger uttryck för 

familjediskursen. Barns förutsättningar för röst i organisationerna blir otydliga.  

Barns position i organisationerna hänger samman med hur barn framställs och 

används av organisationerna. Detta är kopplat till organisationers 

sjukdomsinramningar, men också till deras mobilisering av resurser, t.ex. i vilken 

grad givande har en framträdande roll för organisationens överlevnad. De fyra 

organisationerna i den fördjupade studien använder sig av olika inramningar 

beroende på sjukdom. Barncancerfonden använder sig av en inramning där barn 

framställs som sårbara och utsatta, vilket också kan skönjas hos 

Hjärtebarnsfonden där det yngre barnets sårbarhet är en viktig del av 

sjukdomsinramningen. Det är framställningar av barn som svarar mot en syn på 

barnet som beroende och där barnets beroende är kopplat till barnets (sjuka) 

kropp (jfr Lee, 2001). I Diabetesförbundet och Riksförbundet Cystisk Fibros 

utgår inramningen av sjukdomen och framställningen av barn snarare från barnet 

som en aktör som ska ges förutsättningar att kunna leva med sin sjukdom. Dessa 

olika inramningar speglar den kollektiva sjukdomsidentiteten hos dessa 

organisationer och där allmänhetens syn på sjukdomen också kan spela in i 
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egenskap av att vara potentiella givare (se bl.a. Brown et al., 2004; Dumit, 2006; 

Epstein, 1995; Olsen & Eidem, 2002).  

Föräldrar legitimerar genom sin position i organisationerna denna användning av 

barn, samtidigt som den ger upphov till spänningar. En tolkning är att familiali-

seringen av barnet i organisationerna möjliggör en marknadisering av detta barn 

vilket samtidigt innebär att organisationerna kan föra ut sin röst. Det är en öppen 

fråga om denna användning av barn i organisationers syften är en konsekvens av 

att barn, utifrån medlemskap, har en oklar position i organisationerna. 

Förändringar i resursmobilisering i denna typ av organisationer, som innebär att 

givandet får en mer central plats, och att barn används som del av 

resursmobilisering, väcker frågan om det kan finnas aspekter av vad som kan 

benämnas som du-för-oss i vissa organisationer.86 Detta behöver dock studeras 

närmare.  

Utifrån den fördjupade studien går det att tala om ett slags växelverkan mellan 

sjukdomens art, organisationernas inramningar, röstbärande roll och 

resursmobilisering, som får betydelse för hur barn framställs och används av 

organisationerna. Sjukdomens art har i detta sammanhang betydelse för vilka 

framställningar som är möjliga och hur dessa överensstämmer med och 

reproducerar dominerande diskurser i samhället om det sjuka barnet (Alderson & 

Montgomery, 1996, se även Marx Ferree, 2003; McInerny, 2006; Kolket, 2004; 

Landzelius, 2006). I användningen av barn för organisationers syften synliggörs 

det dubbla perspektivet på barn, som både objekt och som subjekt. Barn får 

berätta utifrån egna erfarenheter, men deras utsagor har ett tydligt syfte, nämligen 

att få människor att bidra med pengar. Det handlar om en icke-delaktighet där 

barns röst inte blir hörd (Hart, 1992). Barn används visserligen för ett gott syfte, 

men det är, som Hart konstaterar, inte desto mindre manipulativt (Hart, 1992). 

Barn framstår som aktörer, men det är ett aktörskap där det enskilda barnet är en 

skådespelare, regisserad av vuxna och där publiken kan visa sin omsorg om det 

sjuka barnet genom att bidra med pengar. Barn tillfrågas visserligen om sin 

medverkan, men det är föräldrar som skriver kontrakten.  

                                                           
86 Ett stort tack till min handledare Maria Eriksson som föreslagit begreppet du för oss-organisation. 
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Utifrån studierna av patientlagen och patientorganisationer framträder hur barns 

förutsättningar för röst avgörs av vuxna. Det tycks ofrånkomligt genom den 

underordnade position barn ges och där barns intressen i många delar ska tas 

tillvara genom vuxna. I en social ordning där barn är underordnade vuxna kan 

barns röst villkoras av vuxna och barn blir inte bara kränkbara genom lagen, de 

blir också användbara, för organisationerna. 

9.7. Behovet av ytterligare forskning 

Bägge studierna pekar på behovet av ytterligare forskning inom flera områden. I 

analysen av patientlagen har jag på olika sätt tagit avstamp i rättsvetenskapliga, 

särskilt medicinrättsliga, antaganden om barn och barns rättigheter, grundade i 

antaganden om barns förmågor. Dessa antaganden har fått ett tydligt genomslag 

i hur barns rättigheter har konstruerats genom patientlagen. Det finns därför 

behov av studier som utmanar de normativa antaganden som lagstiftningen inom 

hälso- och sjukvårdsområdet vilar på, och som inom detta område är så tydligt 

präglade av den medicinska etikens syn på barn. Det finns också ett behov av 

studier som analyserar hur barns rättigheter formuleras i olika lagar och hur dessa 

formuleringar kan ses som uttryck för olika diskurser om barn. I patientlagen 

respektive socialtjänstlagen används liknande formuleringar, men de ges olika 

betydelser och frågan är om dessa olika politiskt grundade tolkningar av barns 

röst även innebär olika tolkningar i praktiken.  

Det som också kräver ytterligare studier är hur perspektiv på barn reproduceras i 

politik och lagstiftning, men även i vägledningar och instruktioner för 

professioner. Ett exempel är Socialstyrelsens kunskapsstöd Bedöma barns mognad 

för delaktighet. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården 

(Socialstyrelsen, 2015). Kunskapsstödet har tagits fram på uppdrag av regeringen 

och är en konsekvens av de bestämmelser i patientlagen och socialtjänstlagen som 

rör barns röst och som analyserats i delstudie 1. Socialstyrelsens kunskapsstöd 

vänder sig därmed både till vårdpersonal som arbetar i hälso- och sjukvården och 

till dem som arbetar inom socialtjänsten. Utan att närmare gå in på 
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kunskapsstödet framträder i den det abstrakta/universella barnet genom bl.a. 

beskrivningar av typiska barn.87  

Studien av patientorganisationer har i många delar haft en explorativ ansats och 

de övergripande mönster som framträder i form av en folkrörelsediskurs och en 

familjediskurs, kräver ytterligare forskning. I en svensk kontext är folkrörelserna 

centrala för förståelsen av det svenska civilsamhället. Olsson et al. (2009, s. 167) 

talar om folkrörelse som ett diskursivt begrepp som fortlever också i dagens 

civilsamhälle. Frågor som väckts utifrån studien är hur folkrörelsediskursen 

påverkar barns möjligheter att vara aktörer i civilsamhället och i vilken mån 

centrala aspekter av folkrörelsekontraktet som remissförfarande och statsbidrag 

utestänger och sätter ramar för vilka som är fullvärdiga medlemmar och 

medborgare. I vilken mån bekräftar och reproducerar civilsamhällets 

organisationer en åldersordning där barn underordnas vuxna?  

I studien av patientorganisationer har jag utgått från svensk civilsamhälles-

forskning och idén om civilsamhällesorganisationer som röstbärare. Det finns 

behov av studier om vad medlemskapet ges för innebörder i förhållande till barn 

i civilsamhällesorganisationer. Barns medlemskap i organisationerna är viktigt att 

undersöka, eftersom det säger något om barns medlemskap i samhället, eller 

annorlunda uttryckt, synen på barn som samhällsmedlemmar (jfr Lister, 2008). 

Kopplat till detta är frågan om formella kanaler för barn att dela sina erfarenheter 

med vuxna och påverka organisationens inriktning. Det har inte gått att finna 

några studier som fokuserar på barns position i civilsamhällesorganisationer i 

termer av vilket inflytande de har över styrning och verksamhet. Forskningen 

tycks fokusera på aspekter som handlar om vad barnet ska bli, i termer av 

exempelvis socialt kapital och identitetsutveckling, vilket kan sägas ge uttryck för 

ett framtidsorienterat perspektiv på barnet. Det behövs därför ytterligare 

forskning om hur de bord och stolar som är anpassade för vuxna medlemmar i 

civilsamhällesorganisationer adresserar och inkluderar barn eller utesluter dem. I 

det ingår på vilket sätt barns erfarenheter och kunskaper har betydelse i dessa 

organisationer. Det finns ett behov av ytterligare studier om barn som röstbärare 

inom dessa organisationer liksom studier om patientorganisationers röstbärande 

                                                           
87 Det kan noteras att Myndigheten för vård- och omsorgsanalys menar att denna vägledning ska 
säkerställa att likvärdiga bedömningar görs och att barns mognad behöver bedömas för att kunna 
avgöra deras delaktighet, se Vårdanalys, 2017, s. 166. 
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roll i förhållande till barn och barns rättigheter. Det behövs också ytterligare 

forskning om barns ideella engagemang i civilsamhällesorganisationer, då barn 

under en viss åldersgräns tenderar att inte inkluderas i studier (se bl.a. Essen et al., 

2015).  

Slutligen, ett område som kräver ytterligare studier, utifrån en svensk civil-

samhälleskontext, är hur civilsamhällesorganisationer framställer och använder 

barn för att mobilisera resurser för organisationen, med syfte att t.ex. öka givandet 

hos allmänheten. I en svensk civilsamhälleskontext finns bl.a. studier om 

allmänhetens syn på den moraliska skyldigheten att bidra med pengar till olika 

ändamål i förhållande till välfärdsstatens skyldigheter gentemot den enskilde 

medborgaren (se bl. a. Vamstad, Sivesind & Boye, 2019). Användningen av barn 

för organisationers syften behöver dock utforskas närmare eftersom det väcker 

etiska frågor om barns röst i förhållande till barns integritet. 
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10. Barnet i välfärdssamhället 

Det hör till saken att hur vi tänker om barn kommer att påverka hur vi 

handlar gentemot dem, och att hur vi handlar tenderar att bekräfta våra 

tankar.88  

10.1. Barns fullkomliga ofullkomlighet 

Barns förutsättningar för röst är omgärdade av gränser, villkor, bedömningar. 

Men också av oklarheter och motstridigheter. Det gör att barns integritet kan 

sättas på undantag. Det visar studierna av patientlagen och patientorganisationer.  

Barns rättigheter som patienter i patientlagen konstrueras utifrån en åldersordning 

där barn underordnas vuxna, och barns rättigheter underordnas vuxnas 

rättigheter. Genom specifika bestämmelser i patientlagen synliggörs visserligen 

barn som patienter. Men att synliggöra barn innebär inte automatiskt att ge barn 

en ökad status. I motiven till bestämmelserna i patientlagen är det inte barnets 

position som patient, i termer av barnets förutsättningar för röst, som ska stärkas. 

Snarare visar analysen av lagen att det är barnets underordnade position som ska 

fastställas. Det är en underordnad position, dels i förhållande till den vuxne 

patienten, dels i förhållande till föräldrar. Barnet som en individ med egna 

kunskaper och erfarenheter, utifrån sjukdom och som patient, framträder inte i 

de konstruktioner av barns rättigheter som görs genom patientlagen. Inte heller 

blir det tydligt om, och i så fall på vilket sätt, bestämmelserna kan vara viktiga för 

barns aktörskap. Barns förutsättningar för röst begränsas genom att barns röst 

blir föremål för vuxnas värderingar av vad denna röst är värd. Det öppnar för att 

barns integritet blir flytande och avhängig barns förmågor att uttrycka sig på ett 

sätt som överensstämmer med vuxnas förståelse av vad som är förnuftigt/ 

rationellt/kompetent. 

Den åldersordning som antingen implicit eller explicit antyds i patientorganisa-

tionerna genom medlemskapets villkor, får betydelse för barns förutsättningar för 

röst i organisationerna, eller annorlunda uttryckt, barns möjligheter att påverka 

                                                           
88 David Archard, 2015, s. 91 (min översättning). 
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organisationernas agenda. Det är oklart om barns egna röster i termer av 

erfarenheter och kunskap, ges plats i organisationernas arbete med exempelvis 

remissvar och annat politiskt påverkansarbete. Det väcker frågor om hur kunskap 

ska förstås i dessa organisationer, vems kunskap som får ta plats, liksom 

legitimiteten hos de som talar för, i detta fall, barn (Wehling et. al., 2015). 

Organisationerna framträder inte som röstbärare för barns rättigheter som 

patienter i remissförfarandet av förslaget till patientlag. Den fördjupade studien 

visar hur denna röst utgår från föräldraerfarenheten av att ha ett sjukt barn och 

inte problematiseras utanför denna föräldraerfarenhet. I den fördjupade studien 

synliggörs hur organisationers användning av barn i syfte att samla in pengar ger 

upphov till spänningar i organisationerna, mellan barnet som subjekt (för 

föräldrarna) och barnet som objekt (för organisationen).  

Diskurserna som kan urskiljas i patientlagen och i patientorganisationer fungerar 

som meningsgivare och som gränssättare för vad som problematiseras, uttalas och 

adresseras och vad som inte gör det. Det är diskurser som även kommer till 

uttryck i akademiska texter; i den medicinrättsliga litteraturens fokus på gränserna 

för barns röst och i den civilsamhälleliga litteraturens frånvaro av en diskussion 

om denna röst. På samma sätt som den medicinrättsliga litteraturen diskuterar 

(rättsliga) förutsättningar för barns röst, utifrån givna antaganden om barns 

bristande autonomi och kompetens, finns inom civilsamhällesforskningen ett 

dominerande ramverk som utgår från antaganden om den vuxne medlemmen, 

och där barns röst i organisationerna och i förhållande till den röstbärande rollen 

hamnar i skymundan.  

Genom studierna blir det också tydligt hur familjesfären inte går att skilja från den 

offentliga sfären eller civilsamhällessfären, när barns röst i lagstiftning och 

civilsamhällesorganisationer är i fokus. Det kan förstås genom den familjediskurs 

som framträder i både patientlagen och patientorganisationerna. Barns röst tolkas 

i såväl patientlagspropositionen som i intervjuerna med organisationsföreträdare 

utifrån ett föräldraansvar som familialiserar barnet. I patientorganisationerna ger 

det uttryck för en vardagsförståelse som formar synen på barns rättigheter som 

patienter, i patientlagen är föräldrabalken och vårdnadshavares bestämmanderätt 

utgångspunkt för hur barns rättigheter som patienter konstrueras.  
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Genom studierna väcks frågan vem barns rättigheter är till för. För att närma mig 

denna fråga kan barns position i patientlagen och i patientorganisationer sättas in 

i en större kontext, som ligger bortom patientrollen och hälso- och sjukvården 

och som handlar om barnet i välfärdssamhället. 

10.2. Ofullkomliga samhällsmedlemmar 

Det kan hävdas att mänskliga rättigheter för barn har fått ett starkt fotfäste och 

ett tydligt genomslag i svensk politik och lagstiftning. Barnkonventionens 

rättigheter, särskilt artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om barnets rätt att få 

uttrycka sina åsikter och bli hörd, har förts in i flera svenska lagar som rör barn. 

Det har också utvecklats en politik som utgår från barnkonventionens rättigheter. 

Barns rättigheter har fått en framskjuten plats i den allmänna debatten, i politiken 

och i lagstiftningen (se bl.a. SOU 2016:19). Samtidigt har dessa rättigheter formats 

av sociala, politiska, ekonomiska och historiska processer som är knutna till det 

svenska välfärdssamhället. Det är inte möjligt, och det ligger också utanför 

avhandlingen, att redogöra för dessa processer här (se vidare bl.a. Andresen et al., 

2011; Sandin & Halldén, 2003; Schiratzki, 1997; Singer, 2000; Zetterqvist Nelson, 

2012).  

I det nutida välfärdssamhället ges barns rättigheter specifika innebörder, som 

samtidigt speglar barns position i detta välfärdssamhälle (se bl.a. Fernqvist, 2011; 

Heimer & Palme, 2016). Barndom konstrueras i motsats till den arbetsföra delen 

av livet då medborgaren bidrar till välfärdsstaten. Det aktiva medborgarskapet i 

välfärdsstaten förknippas med vuxna människor, och är kopplat till normer om 

att göra rätt för sig, genom arbete (bl.a. Fernqvist, 2011; Hernes, 1988). Barns 

rättigheter sammankopplas med deras framtida vuxenliv, barn behöver skyddas 

och kontrolleras i egenskap av att vara potentiella samhällsmedlemmar. Barn 

omfattas inte av den välfärdsstatsregim som förknippas med den vuxne 

samhällsmedlemmen, utan kan snarare betraktas som sociala investeringar och 

som framtida arbetande medborgare (Fernqvist, 2011; Hernes, 1988; Morel, Palier 

& Palme, 2012, se även Lister, 2008; Ostner, 2007). Det har beskrivits som en 

dubbelhet i synen på barn där barn å ena sidan erkänns som personer i sin egen 

rätt bl.a. genom barnkonventionens intåg i lagstiftning och politik, å andra sidan 

uttrycks i denna lagstiftning och politik samhällets behov av att kontrollera barn, 

för att på så sätt kontrollera framtiden (Näsman, 1994; Närvänen & Näsman, 
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2007, se även Prout, 2000). Barns rättigheter konstrueras därigenom främst med 

syftet att skydda och stödja barn, inte att ge uttryck för barns röst (se bl.a. Eriksson 

& Näsman, 2008a; Heimer & Palme, 2016; Singer, 2012b). Det kan uttryckas i 

termer av ett omsorgsperspektiv på barn eller, med det teoretiska perspektiv som 

genomsyrar avhandlingen, som uttryck för en omsorgsdiskurs. Barns position som 

patienter i patientlagen kan förstås utifrån denna omsorgsdiskurs. Barn ges en 

objektposition där barns egna erfarenheter av sjukdom och av att vara patient 

underordnas vuxnas kompetens och erfarenheter. Det tar sin utgångspunkt i 

antaganden om en koppling mellan mognad och ålder å ena sidan och kompetens 

att fatta beslut å andra sidan. Denna omsorgsdiskurs finns också uttryckt genom 

socialtjänstlagens konstruktioner av barns rättigheter. Barn som subjekt synliggörs 

visserligen, men det är inte barns kompetens att fatta beslut som framträder, utan 

vuxnas ansvar att lyssna på det utsatta barnet för att på så sätt kunna ge skydd och 

stöd. Varken patientlagen eller socialtjänstlagen syftar därmed till att bekräfta en 

jämbördighet i relationen barn – vuxna. I patientorganisationerna framträder 

diskurser som tar sin utgångspunkt i den vuxne (samhälls)medlemmen och i 

föräldrars ansvar. Det är diskurser som också möjliggör en användning av barn 

där barn framställs som sårbara och utsatta, i behov av hjälp från vuxna. De 

diskurser som kan urskiljas i patientlagen och i patientorganisationer kan sägas 

svara mot och reproducera, barns position i välfärdssamhället, som ofullkomliga 

samhällsmedlemmar. 

10.3. Ofullkomliga rättighetsbärare 

Kring autonomiprincipen kretsar de rättigheter som erkänns patienter, som rätten 

att få välja om man vill genomgå en behandling eller inte, och att inte utsättas för 

tvång. I förhållande till denna princip om att respektera en människas autonomi, 

som utgår från den vuxne människan, kan principen om barnets bästa användas 

för att motivera och begränsa barnets aktörskap, för att på så sätt skydda barnet 

från (potentiellt negativa) konsekvenser av sina handlingar. Det är den etiska 

omsorgsprincipen om att göra gott och inte skada (Rynning, 1994, s. 75) snarare 

än principen om respekt för autonomi, som framträder i förhållande till barns 

rättigheter som patienter. Denna omsorgsprincip kan sägas uttryckas genom 

principen om barnets bästa.  

 

256  
 

2007, se även Prout, 2000). Barns rättigheter konstrueras därigenom främst med 

syftet att skydda och stödja barn, inte att ge uttryck för barns röst (se bl.a. Eriksson 

& Näsman, 2008a; Heimer & Palme, 2016; Singer, 2012b). Det kan uttryckas i 

termer av ett omsorgsperspektiv på barn eller, med det teoretiska perspektiv som 

genomsyrar avhandlingen, som uttryck för en omsorgsdiskurs. Barns position som 

patienter i patientlagen kan förstås utifrån denna omsorgsdiskurs. Barn ges en 

objektposition där barns egna erfarenheter av sjukdom och av att vara patient 

underordnas vuxnas kompetens och erfarenheter. Det tar sin utgångspunkt i 

antaganden om en koppling mellan mognad och ålder å ena sidan och kompetens 

att fatta beslut å andra sidan. Denna omsorgsdiskurs finns också uttryckt genom 

socialtjänstlagens konstruktioner av barns rättigheter. Barn som subjekt synliggörs 

visserligen, men det är inte barns kompetens att fatta beslut som framträder, utan 

vuxnas ansvar att lyssna på det utsatta barnet för att på så sätt kunna ge skydd och 

stöd. Varken patientlagen eller socialtjänstlagen syftar därmed till att bekräfta en 

jämbördighet i relationen barn – vuxna. I patientorganisationerna framträder 

diskurser som tar sin utgångspunkt i den vuxne (samhälls)medlemmen och i 

föräldrars ansvar. Det är diskurser som också möjliggör en användning av barn 

där barn framställs som sårbara och utsatta, i behov av hjälp från vuxna. De 

diskurser som kan urskiljas i patientlagen och i patientorganisationer kan sägas 

svara mot och reproducera, barns position i välfärdssamhället, som ofullkomliga 

samhällsmedlemmar. 

10.3. Ofullkomliga rättighetsbärare 

Kring autonomiprincipen kretsar de rättigheter som erkänns patienter, som rätten 

att få välja om man vill genomgå en behandling eller inte, och att inte utsättas för 

tvång. I förhållande till denna princip om att respektera en människas autonomi, 

som utgår från den vuxne människan, kan principen om barnets bästa användas 

för att motivera och begränsa barnets aktörskap, för att på så sätt skydda barnet 

från (potentiellt negativa) konsekvenser av sina handlingar. Det är den etiska 

omsorgsprincipen om att göra gott och inte skada (Rynning, 1994, s. 75) snarare 

än principen om respekt för autonomi, som framträder i förhållande till barns 

rättigheter som patienter. Denna omsorgsprincip kan sägas uttryckas genom 

principen om barnets bästa.  



 

 257 
 

Men vad innebär det att se till barnets bästa, om barnets integritet samtidigt inte 

respekteras? I patientlagspropositionen uttalas att utgångspunkten för barnets 

bästa är respekten för barnets fulla människovärde och integritet.89 Hur detta 

uttalande ska tolkas i förhållande till barnets röst och vad denna röst är värd när 

barnets egna intressen är andra än de vuxnas intressen, utvecklas inte närmare.  

I förhållande till barns möjligheter till inflytande som patienter uttrycks i 

patientlagspropositionen en konflikt mellan å ena sidan barnets rätt till 

självbestämmande och integritet, och å andra sidan barnets behov och 

vårdnadshavarnas möjlighet att utöva sin skyldighet att tillgodose barnets behov 

(prop. 2013/14:106, s. 65). I intervjuerna med organisationsföreträdare anas också 

denna konflikt. Det är en konflikt eller en motsättning, som tycks inbyggd i 

förståelsen av barns röst. Ett sätt att försöka undkomma denna motsättning är att 

hävda att barnets röst får ha en avgörande roll så länge som barnet inte fattar fel 

beslut, eller som det kan uttryckas, ”så länge beslutet inte hotar barnets 

egenintresse i en snäv bemärkelse, i princip hälsa och utveckling” (Singer, 2017, 

s. 33).90 Det tycks som att barnets vilja och barnets bästa i denna inskränkta 

bemärkelse (Schiratzki, 2013) på detta sätt skulle kunna följas åt. Ett sådant 

resonemang bygger dock på premissen att barnets bästa till syvende och sist 

avgörs av vuxna. Vuxna kan därigenom legitimera sitt handlande gentemot barn 

med hänvisning till omsorgen om barn (Franklin, 2002, s. 27, även Archard, 2015). 

Detta kan bli särskilt problematiskt när barn är patienter (se även Kindström 

Dahlin, 2016). Det har att göra med att barns motstånd, och vuxnas handlingar 

som svar på detta motstånd, får direkta konsekvenser för barns integritet. Vuxna 

kan, med hänvisning till barns bristande beslutsmognad och barnets bästa, utöva 

tvång, som gör att barn deltar i vård- och behandlingsinsatser, mot deras uttalade 

vilja. Det är en icke-delaktighet som möjliggörs genom barns position som 

underordnade vuxna. Integritetskränkningar mot barn kan därigenom rättfärdigas 

genom en reproducering av det för givet tagna om barn som känslosamma, 

irrationella, beroende och underlägsna i relation till dess motsats – vuxna. Det 

väcker frågor om det är barnets oförmåga att fatta beslut eller att barnet saknar 

möjligheter att visa sin förmåga, som bestämmer barnets autonomi och därmed 

                                                           
89 Samma formulering finns i socialtjänstlagspropositionen. 

90 Singer bygger på Eeekelaars begrepp dynamic self-detemination, se Eekelaar, 1994. 
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89 Samma formulering finns i socialtjänstlagspropositionen. 

90 Singer bygger på Eeekelaars begrepp dynamic self-detemination, se Eekelaar, 1994. 
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också gränserna för barnets integritet, när barnet är patient (Alderson & 

Montgomery, 1996).  

Det tycks finnas en inbyggd motsättning i att barnets integritet ska värnas utifrån 

barnets bästa, men att detta värnande kan ske genom att kränka barnets integritet, 

med hänvisning till barnets bästa. Slutsatsen tycks bli att barns röst och integritet 

är svåra att förena utifrån ett perspektiv på barn som samtidigt lika i värde (som 

andra människor) och som olika och ofullkomliga som människor, och 

rättighetsbärare. 

10.4. Vem är barns rättigheter till för? 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har 

utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en 

anda av gemenskap. (Den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna, artikel 1) 

De värden som uttrycks i artikel 1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna finns tydligt återspeglade i de grundläggande fri- och rättigheterna i 

regeringsformen, och i patientlagen. De har sin grund i den liberala 

idealmänniskans rationella autonomi. Det är en människa som har en fri vilja, är 

förnuftig och har ett samvete (Archard, 2015; Fridström Montoya, 2017). Barn 

uppvisar en ofullkomlighet i förhållande till dessa ideal. Det är en ofullkomlighet 

som förknippas med barns förmågor att tänka, att förstå, att handla. I denna 

ofullkomlighet finns tanken om att barn inte helt har en fri vilja, att barn inte helt 

har ett förnuft och inte fullt ut ett samvete, utan att detta är något som utvecklas 

med ålder och med mognad (Fridström Montoya, 2017). Att föräldrar vikarierar 

för barns bristande autonomi (Bischofberger et al., 1991, s. 44) antyder samtidigt 

att ofullkomligheten är tillfällig, barn blir vuxna och antas då leva upp till idealen 

om fri vilja, förnuft och samvete. Det illustreras av debatten mellan vilje- och 

intresseteoretiker (se även avsnitt 2.3). Wall pekar på hur barn genom viljeteorin 

ses som objekt för mänskliga rättigheter; barn kan visserligen få vissa 

grundläggande rättigheter tillgodosedda, men de kan inte ses som rättighetsbärare. 

Intresseteorin å andra sidan bygger på att barns intressen ska formuleras och 
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säkerställas av vuxna (Wall, 2008; 2010).91 Ett alternativt teoretiskt perspektiv på 

barns rättigheter, som utgår från barn som en marginaliserad grupp i samhället, 

kan visserligen synliggöra barn som sociala aktörer, men inte frigöra sig från att 

barn fortfarande är beroende av vuxna för att kunna ta tillvara sina intressen, 

vilket skiljer barn från andra marginaliserade sociala grupper (Wall, 2008, s. 533): 

Unlike women and adult minorities, children will remain forever without 

social power so long as they have to fight for social power for themselves. 

Age genuinely affects one’s ability to take political action, express public 

views, organize grassroots movements, hold positions of influence like 

university chairs, and press for new political platforms. Often 

unacknowledged in such bottom-up movements for children is how much 

they are initiated and carried out by adults. 

Det finns ett inneboende dilemma i att erkänna barn som rättighetsbärare, och 

som har att göra med barns möjligheter att själva ta makten och säkerställa sina 

rättigheter (Minow, 1995). Genom att barn i många situationer företräds av vuxna, 

som ska agera i deras intresse, kan barns låga status som social grupp reproduceras 

(Cockburn, 1998). Det innebär samtidigt en återvändsgränd där barn erkänns 

rättigheter just för att de inte är fullvärdiga samhällsmedlemmar, och just för att 

de inte är fullvärdiga rättighetsbärare (Roche, 1999).  

Oavsett om barns rättigheter ses som omöjliga, onödiga, hotfulla eller som helt 

nödvändiga, är dessa rättigheter svåra att passa in i den modell för mänskliga 

rättigheter som grundas i föreställningar om människans autonomi, och där vuxna 

är de som utrustats med en fri vilja, förnuft och samvete (Wall, 2010, s. 117): 

The very foundations of modern human rights theory are, as a result, 

utterly adult-centered. The chairs and tables are too high, the faucets out 

of reach, for children to be members of the human rights regime. 

Barns rättigheter tycks därmed fastlåsta i en vuxencentrerad inramning. Det tar 

sig uttryck i bl.a. barnkonventionens artikel 12. Av denna artikel framgår att ”barn 

som är i stånd att bilda egna åsikter” har rätt att uttrycka dessa och få dem 

beaktade utifrån ålder och mognad. Artikeln erkänner att vuxna inte alltid kan 

                                                           
91 Se även rättsvetaren Lucinda Ferguson (2013), som resonerar på ett liknande sätt i förhållande till 
viljeteorin respektive intresseteorin. 
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föra barns talan och att vuxnas och barns intressen kan skilja sig åt, men också att 

barnets röst är villkorad, genom att barnet ska ha förmågan att forma sina egna 

åsikter och att barnets åsikter ska värderas utifrån ålder och mognad. Det ger 

uttryck för en ambivalent syn på barn, på barns förmågor att ha en egen röst och 

hur mycket denna röst ska väga, något som avgörs av vuxna (Lee, 1999, s. 94, 

även Liebel, 2014). Barns rättigheter såsom de uttrycks i bl.a. barnkonventionen, 

bär därmed inom sig de motstridigheter och de spänningar som grundas i 

rättigheternas vuxencentrerade inramning. 

10.5. En annan grund för (barns) rättigheter 

Mänskliga rättigheter handlar om relationer mellan människor. För barn tycks 

dock dessa relationer vara villkorade; så länge barn enligt vuxna inte har tillräcklig 

autonomi och tillräcklig kompetens, behandlas de inte som jämbördiga i 

rättigheter. Det följer en slags avskiljandets logik (Svensson, 1997), där barn skiljs 

från vuxna. Barns rättigheter blir något annat än vuxnas rättigheter, eftersom 

relationen mellan barn och vuxna ger uttryck för ett maktförhållande, inte ett 

jämbördigt förhållande. När filosofen Harry Brighouse (se avsnitt 2.3) motsätter 

sig att barn ska vara rättighetsbärare, gör han det utifrån en föreställning om barns 

sårbarhet och beroende som förknippat med barndomen. Det är ett beroende 

som enligt honom beror på biologisk utveckling, inte på samhälleliga 

förhållanden, och försvinner inte för att de blir rättighetsbärare, utan genom att 

barn växer upp och blir vuxna (Brighouse, 2002, s. 35).92 Det finns flera likheter i 

denna syn på barn, med synen på kvinnor som genom historien har associerats 

med irrationalitet, känslomässighet och oförmågor och som därför inte ansetts 

som fullvärdiga samhällsmedlemmar eller rättighetsbärare. Detta synsätt fortlever 

i förhållande till barn, som inte på samma sätt som andra marginaliserade grupper 

genom historien har kunnat stå upp för sina förmågor på egen hand (Minow, 

1995; Roche, 1999; Wall, 2010). Det är en marginalisering som upprätthålls genom 

en åldersordning där barn förknippas med socialt, legalt och ekonomiskt 

beroende. Deras rättigheter och status som samhällsmedlemmar grundas i, och 

reproducerar, detta beroende, både i förhållande till vårdnadshavare och i 

förhållande till staten (bl.a. Cockburn, 1998).  

                                                           
92 Brighouse refererar filosofen Onora O’Neill som ifrågasatt lämpligheten i att barn ska kunna inneha 
rättigheter; se O’Neill, 1992; O’Neill, 2005). 
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Synen på barns rättigheter är, som jag har konstaterat, sammanvävd med synen 

på barns förmågor, som vilar på normativa och etiskt grundade antaganden om 

vad barn kan och vad barn inte kan, vad barn förstår och vad barn inte förstår (jfr 

Iversen, 2014; Knezevic, 2017). Dessa antaganden ger uttryck för barns 

ofullkomlighet i kompetens och i moral, och kan knytas till olika etiska teorier och 

perspektiv på barn och barns rättigheter. Sådana etiska perspektiv visar hur 

föreställningar om autonomi är centrala för att bestämma vad individer har för 

moralisk status och huruvida de ingår i en moralisk gemenskap, vilket i sin tur får 

betydelse för hur de får/ska behandlas (Archard & Macleod, 2002; Schafer-

Landau, 2015). Det är etiska perspektiv som har påverkat såväl olika discipliner 

som medicin, psykologi och medicinsk etik som vardagsförståelsen av barns 

kompetens och moral (Alderson, 1992; Archard, 2015; Wall, 2008, 2010). Kants 

perspektiv på barn som irrationella och ostyriga djur (Wall, 2010, s. 18) 

återkommer i den medicinska etikens perspektiv om barns omogenhet och 

beroende och i den medicinrättsliga doktrinens tal om barns ”instinktiva 

motstånd” (Rynning, 2010, s. 138). Det ger uttryck för diskurser där barn 

underordnas vuxna och som möjliggör att barns röst kan nedvärderas, ignoreras 

och ogiltigförklaras (Eriksson, 2012; Eriksson & Näsman, 2008a; Neale, 2002).  

Barns rättigheter som uttryck för barns värdighet förutsätter att vi antar att barn 

kommer att respekteras som rättighetsbärare på samma sätt som andra 

rättighetsbärare. Signalfunktionen av att barn tillerkänns egna rättigheter är 

därmed beroende av utfallet i praktiken (Ferguson, 2013). Wall talar om ett glapp 

mellan barns rättigheter och genomförande av dessa rättigheter (Wall, 2010, s. 

118). Det är ett glapp som inte (enbart) kan förklaras av sådant som begränsade 

resurser eller politiska drivkrafter, utan handlar om den etiska grunden för 

mänskliga rättigheter som vilande på vuxnas erfarenheter och perspektiv (Wall, 

2008, s. 523). Avsaknaden av etiska perspektiv på barn som till fullo kan se barn 

som subjekt för mänskliga rättigheter, beror på att mänskliga rättigheter vilar på 

en etisk grund som är anti barn.93 Barn blir därigenom sedda som andra klassens 

moraliska medborgare (Wall, 2010, s. 89).. Barn blir också sedda som andra 

klassens rättighetsbärare. Barn erkänns rättigheter för att de inte är fullvärdiga 

                                                           
93 John Wall (2010, s. 113) talar om a profound antichild ethical basis. 
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medborgare; en status som ger uttryck för maktförhållandet mellan vuxna och 

barn (Roche, 1999, även Lee, 2001).  

Istället för att utgå från rättigheter som uttryck för autonomi kan rättigheter ta sin 

utgångspunkt i ett relationellt perspektiv där rättigheter är uttryck för relationer 

och det ömsesidiga beroende som existerar mellan människor. Detta relationella 

perspektiv på rättigheter, som jag tidigare diskuterat (avsnitt 2.3.3) och som 

uttrycks på olika sätt av olika forskare, innebär en annan grund för rättigheter, 

som kan öppna för en annan syn på barn. Det innebär också ett alternativt 

perspektiv på mänskliga rättigheter, som inte är grundat i föreställningar om 

autonomi, utan i ömsesidigt beroende och relationer mellan människor (bl.a. 

Alderson 1992; Minow, 1987; Wall, 2010). Barns värdighet är en central del i ett 

sådant perspektiv på rättigheter. Det är ett perspektiv på rättigheter som ger 

uttryck för att vi alla både är subjekt och objekt, både aktiva och passiva, både 

självständiga och beroende. Det kan uttryckas som ett perspektiv där aktörskap 

och sårbarhet inte ses som motpoler, utan som sammanvävda för alla människor 

(Wall, 2010, s. 39). Människors, såväl barns som vuxnas, ömsesidiga beroende av 

varandra, kan därigenom betonas. Med ett sådant perspektiv kan barn ses som 

kompetenta och moraliska aktörer. Mognad kan då förstås utifrån erfarenheter, 

som skapas i relationer med andra, där skiljelinjen inte går mellan barn och vuxna, 

eller mellan yngre och äldre barn. För barn som kan bära på sjukdomar som 

präglat deras tillvaro under en längre tid behöver sådana erfarenheter, som 

grundas i att vara sjuka och att vara patienter, erkännas.  

Det är ett perspektiv på rättigheter som gör det möjligt att tydligare inkludera barn 

som samhällsmedlemmar jämbördiga med vuxna. Med det menas inte att barn 

ska vara lika vuxna, utan att barn är olika vuxna och att det inom kategorin barn 

finns en rasande mängd olikheter (precis som inom kategorin vuxna). Det innebär 

att erkänna barn som sociala aktörer, som kan bidra till samhället (Roche, 1999). 

Det innebär också att se barns förmågor som ”olikt jämbördiga” och därför som 

värdefulla (Liebel, 2014, s. 81). Istället för att försöka hitta gemensamma nämnare 

i gruppen barn, eller mellan barn och vuxna, bör olikheter mellan människor 

erkännas och uppmärksammas (Cockburn, 1998). Rättigheter kan därmed ses 

som uttryck för dessa olikheter mellan individer, och mellan grupper i samhället. 

Det innebär ett synsätt där relationen mellan barn och vuxna inte ses som av 

naturen givet hierarkisk utan som ömsesidigt beroende (Minow, 1987; Roche, 
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1999; Wall, 2010). Barn kan med ett sådant perspektiv ses som fullvärdiga, som 

samhällsmedlemmar och som rättighetsbärare.  

Genom studierna av patientlagen och patientorganisationer har förutsättningar 

för barns röst kunnat utforskas. Hur vuxna hanterar barns röst formar och formas 

av barns position som samhällsmedlemmar, och avspeglas i de rättigheter barn 

erkänns och tilldelas. Så länge barns egna kunskaper och erfarenheter inte 

värderas utifrån barn som olikt jämbördiga medlemmar i samhället kommer också 

barns rättigheter att formuleras utifrån barns bristande förmågor och moraliska 

tänkande. Om rättigheter istället ses som uttryck för relationer och för det 

ömsesidiga beroende som finns mellan människor, och barn inte förstås som 

väsensskilda utan som olikt jämbördiga, kan barns röst få verklig betydelse. 
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Summary 

Children’s integrity questioned. A study of children’s voice in the Patient 

Act and patient organizations 

When a child´s voice is not taken seriously, does that mean that the child´s 

integrity is not taken seriously either? If that is the case, what does this mean in 

relation to children’s value as human beings, and children’s position as members 

of society? The thesis started with these questions, and the idea that the handling 

of children’s voice by adults in all spheres of society both shapes, and is shaped 

by, children’s position in society.  

I explore prerequisites for children’s voice through the study of two spheres of 

Swedish society; the public sphere and civil society, more specifically, the Patient 

Act (2014:821), and patient organizations. In this thesis, voice is understood as 

the possibility for children to influence their situation through participation in 

decisions concerning them. This understanding of voice is based on the notion 

of the child as a subject and as an agent. The child as a subject is related to the 

respect for the child and the child´s integrity. The child as an agent is associated 

with the ability to act, participate in and influence relationships, situations, 

decisions, etc. This understanding of voice, together with the child position that 

is explored in this thesis – the child as patient - makes the concepts of autonomy 

and integrity central to the exploration. These concepts are also fundamental values 

in medical ethics and in medical law. 

The aim, research areas and theoretical framework  

The aim of the thesis is to explore prerequisites for children’s voice, in the Patient 

Act and in patient organizations. In relation to the Patient Act, the research 

questions are: how are children’s rights constructed in the Patient Act and which 

position are children as patients given in the Act? In relation to patient 

organizations, the research questions are: to what degree and in which way do 

these organizations act as the carriers of voice for children’s rights as patients, in 
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relation to the Patient Act? Further, which position are children given in these 

organizations?  

The study of the Patient Act (PA) focuses on, and analyses, children’s rights in 

connection to three provisions directed at children as patients. That is, a provision 

stating the best interest of the child should be taken into due consideration (PA 

Ch. 1, Sec. 8). Further, a provision stating that when the patient is a child, the 

child’s view on the care and treatment in question should be clarified as far as 

possible and taken into consideration in relation to his or her age and maturity 

(PA Ch. 4, Sec. 3). Lastly, a provision (PA Ch. 3, Sec. 3) stating that when the 

patient is a child, information should be given to the custodians as well. These 

three provisions are regarded as expressions of how children’s rights as patients 

are constructed, and therefore as expressions of the prerequisites for children’s 

voice.  

Those three provisions are new in the general health care legislation and are 

explained and justified in the Government Bill Patient Act (prop. 2013/14:106 

Patientlag). This Government Bill is the primary interest of the analysis. To 

contextualize and understand the prerequisites for children’s voice according to 

the Patient Act these provisions are analyzed in relation to the corresponding 

provisions on children’s rights in the Social Service Act (2001:453) introduced in 

the Government Bill Strengthen the Support and Protection for Children and Young Persons 

(prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga). 

The study of Swedish patient organizations is explorative and based on different 

types of empirical data. The starting point is the study of how children’s rights are 

constructed in the Patient Act. The study of patient organizations is carried out 

at a general level exploring the organizations’ role as voice and children’s position 

in these organizations, as well as through an in-depth study focusing on four 

organizations: Svenska Diabetesförbundet (The Swedish Diabetes Association); 

Barncancerfonden (The Swedish Childhood Cancer Fund); Riksförbundet 

Cystisk Fibros (The Swedish Cystic Fibrosis Association); and Hjärtebarnsfonden 

(The Swedish Children’s Heart Association). 

To gain knowledge about the scope for children’s voice in patient organizations 

a survey has been carried out, focusing on children as a target group for these 

organizations. The data consists of home pages and strategic documents on these 
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home pages. A questionnaire has also been used as a complement to the web-

page material. To explore voice in relation to children’s rights as patients, 

comments within the formal consultative procedure on the Swedish Public 

Inquiry Report Patient Act (SOU 2013:2 Patientlagen), have been analyzed. In the 

in-depth study of those four patient organizations, their role in relation to voice, 

and children´s positions have been explored, through the analysis of text from 

the organizations’ homes pages, and through interviews with organization 

representatives. 

I have carried out the studies through a social constructionist perspective using 

discourse analysis as an analytical tool, inspired by Carol Lee Bacchi’s (2008) 

approach: “What’s the problem represented to be” (WPR)? With this approach I 

focus on what is being problematized, what is being addressed and what is not. 

To understand the conditions for children’s voice through the Patient´s Act and 

in patient organizations, I identify discourses, understood as patterns in the 

construction of meaning.  

I use theoretical perspectives from different fields of knowledge: childhood 

studies, studies on children’s rights and civil society studies. The theoretical 

framework can be summarized as seeing children as social actors and children’s 

competence as socially constructed. By emphasizing the relational perspective on 

rights and conceptualizing them as expressions of interdependency, rather than 

expressions of autonomy and competence, children’s dignity becomes a central 

component of the notion of rights. A key issue for the thesis is how this dignity 

is protected and upheld, in for example health-matters. To operationalize and 

critically discuss conditions for children’s voice in the Patient Act and patient 

organizations, Roger Hart’s Ladder of participation (1992) is used and developed 

in order to define recognition and non-recognition of children’s voice. 

In the study of patient organizations, the theoretical starting point is the 

understanding of these organizations as carriers of voice in a Swedish civil society 

context. I also use theoretical perspectives and concepts from theories on social 

movements and mobilization, especially regarding how patient organizations use 

framing, e.g. of illness, to articulate their voice and mobilise resources, and how 

children are represented and used in these framings. 
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Constructing children’s rights in the Patient Act 

The analysis of the three provisions in the Patient Act shows that children’s rights 

are based on the custodians’ parental rights and the assumption that patients are 

competent and autonomous adults. This means that the child’s voice becomes 

circumscribed, as the provision is focusing on how the child´s voice should be 

valued by adults. Consequently, the child as patient is given a position as an object, 

weaker than an adult patient and subordinated to parents’ authority.  

These constructions of children´s rights can be understood through discourses 

shaping and expressed through the Act. In the Patient Act an autonomy discourse, 

based on the adult patient, and a family discourse, based on custodians’ right of 

determination in matters concerning the child, can be discerned. These discourses 

have consequenses for the child´s position as a patient, and for the child´s 

integrity as a patient. The child is given limited prerequisits for voice. 

Consequently, the integrity of the child is not absolute, as it is construed through 

an autonomy discourse and a family discourse which set boundaries for the child´s 

voice in the Patient Act.  

Patient organizations as voice carriers and children´s position in these 

organizations 

The study shows that children are a target group for many of the Swedish patient 

organizations. However, these organizations do not act as carriers of voice 

regarding child patients’ rights, in relation to the consulting procedure on the 

proposal for a Patient Act by the public inquiry committee. Most of the patient 

organizations have not commented on the legislative proposal and of those who 

have taken part in the referral procedure, only a few have commented on the child 

specific provisions in the Patient Act. In this respect, the patient organizations 

seem to be weak voice carriers for children´s rights as patients. How can this be 

understood in relation to well-established expectations in Sweden that civil society 

organizations give (a collective) voice to their members in matters that concern 

them? In most of the patient organizations there are no formal obstacles for 

children becoming members. The position of children in the organizations is, 

however, ambiguous. It is unclear to what extent children can influence the 

organizational agenda and activities. This lack of clarity can be connected to the 

voice carrying role of civil society organizations in relation to children´s rights as 
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patients. In the in-depth study, the voice of the organizations and children’s 

position in the organizations have been further analyzed. The in-depth study 

confirms that in relation to children’s rights as patients, the organizations do not 

act as carriers of voice for children. Rather, interviews with representatives of 

patient organizations show that the parents act as voice having a child in need of 

health and sick care. In this respect children are familialized, that is children as 

patients and children’s rights as patients are understood on the basis of parents’ 

experiences. As this study is explorative and the results tentative, this pattern of 

civil society not acting as voice for children needs to be further researched.  

By using different types of data, discourses can be discerned in relation to these 

organizations. Firstly, a popular mass movement discourse that entails certain 

frames pertaining to how the organizations are organized and how children fit 

into these structures. Secondly, the family discourse is also visible in the 

organizations and expressed through the parents as carriers of voice for the whole 

family. Additionally, in some organizations the discourse is visible also through 

membership categories, specifically the family membership. These discourses 

have consequences for children: organizations do not act as carriers of voice, 

instead parents do. Further, children’s position within the organizations is 

ambiguous. Consequently, the space for children’s voice becomes unclear. 

Through the interviews with representatives of the organizations it becomes clear 

that children can be used for organizations’ fundraising and in these cases the 

integrity of the particular child becomes negotiable. Such use of children creates 

tensions within the organizations. 

The child in the welfare society 

For whom is children’s rights constructed? Children seem to be regarded as 

imperfect, lacking the presumed abilities of adults to give, or withhold, informed 

consent to treatment. The perception of the child patient as too imperfect to be 

considered a rights-holder, is traced back to the dominant ethical principles, 

especially the principle of respecting autonomy from which children’s human 

rights have emerged. Children’s rights are conditioned by assumptions of an adult 

person’s autonomy and ability. In a Swedish welfare context, children’s rights are 

perceived as, predominantly, expressions of rights to protection and provision – 
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not to voice experience and make informed choices. Thus, the child becomes an 

imperfect rights bearer and an imperfect member of society. 

As an outcome of the thesis and drawing upon current academic debates, an 

alternative approach to these prevailing principles is suggested. Instead of 

conditioning rights with autonomy and adulthood, rights can be perceived as 

relational and expressions of mutual interdependency of humans, regardless of 

age and maturity. This way of understanding rights makes it possible to see 

children as -although different - still competent and moral actors, and as 

differently equal. As long as children’s own experiences and knowledge are not 

valued in relation to children as differently equal members of society, children’s 

rights will be formulated based on children’s imperfection in capacities and moral 

thinking. If rights are seen as expressions of mutual interdependence that exist 

between human beings, and children are understood not as essentially different, 

but differently equal, then children’s voice can have actual importance. 
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differently equal. As long as children’s own experiences and knowledge are not 

valued in relation to children as differently equal members of society, children’s 

rights will be formulated based on children’s imperfection in capacities and moral 

thinking. If rights are seen as expressions of mutual interdependence that exist 

between human beings, and children are understood not as essentially different, 

but differently equal, then children’s voice can have actual importance. 
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Bilaga 1 Kartläggning av patientorganisationer 

I den här bilagan redovisas genomförandet av kartläggningen av 

patientorganisationer (bilaga 1a) samt en förteckning över svenska patient-

organisationer (bilaga 1b). 

1a Genomförande av kartläggning 

Det finns ingen förteckning över svenska patientorganisationer.94 För att 

identifiera organisationerna har Google-sökningar genomförts med sökorden 

”patientorganisationer” och ”patientföreningar”. Dessa sökord har resulterat i 

träffar där det funnits förteckningar eller listor över organisationer som samlar 

människor med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar.95 Förteckningarna 

har delvis överlappat varandra. Flera internetkällor har använts för att i möjligaste 

mån täcka in de organisationer som finns i Sverige. Utöver dessa sökningar har 

en genomgång gjorts av vilka organisationer som är medlemmar i så kallade 

paraplyorganisationer. Med paraplyorganisation avses organisationer som samlar 

andra patientorganisationer och har dessa organisationer som medlemmar. I 

kartläggningen ingår fem sådana organisationer; Lika Unika Federationen 

mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrätt 

Sverige (tidigare Handikappförbundens samarbetsorgan), Nationell samverkan 

för psykisk hälsa, Nätverket mot cancer och Riksförbundet Sällsynta diagnoser. 

Information om dessa paraplyorganisationers medlemsorganisationer har hämtats 

från deras hemsidor.96 I fråga om Riksförbundet för sällsynta diagnoser har en 

större grupp organisationer som representerar sällsynta diagnoser kunnat 

identifierats genom denna paraplyorganisation.  

                                                           
94 Jag har gått igenom ett antal myndigheters och organisationers hemsidor för att se om dessa har 
förteckningar över patientorganisationer, vilket inte har varit fallet. Det gäller följande hemsidor: 
skl.se, socialstyrelsen.se, ivo.se, vardanalys.se 

95 Förteckningar över svenska patientorganisationer har hämtats från följande källor: fass.se, 
netdoktor.se, medibas.se, doktorn.com 

96 www.likaunika.org, www.funktionsratt.se, www.nsph.se, www.natverketmotcancer.se, 
www.sallsyntadiagnoser.se 
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Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört en kartläggning av den 

svenska patient- och funktionshinderrörelsen (Vårdanalys, 2015b). Kart-

läggningen omfattar de organisationer som har mottagit statsbidrag 2014, totalt 

65 organisationer. Dessa organisationer har täckts in i de sökningar som har gjorts. 

Vidare har en genomgång gjorts av vilka organisationer som 2018 beviljats 

statsbidrag97 för handikapporganisationer (Socialstyrelsen, 2018) respektive barn- 

och ungdomsorganisationer.98 Syftet har dels varit att täcka in eventuella 

organisationer som inte har hittats genom de andra sökningarna, dels att ta reda 

på vilka organisationer som har mottagit statsbidrag.  

Sökningarna enligt ovan har genomförts vid tre tillfällen (februari 2016, februari 

2017, april 2018) för att i möjligaste mån täcka in relevanta organisationer. Utifrån 

dessa sökningar har en förteckning av samtliga organisationer upprättats. Med 

utgångspunkt i denna har en genomgång gjorts av varje organisation för att 

kontrollera att organisationen har en hemsida (det har skett under samma 

tidsperioder som ovan). I de fall organisationer saknat hemsida har de exkluderats 

från kartläggningen. Motivet har varit att en hemsida krävs för att kunna samla in 

information om respektive organisation. Genomgången av organisationernas 

hemsidor har resulterat i att några organisationer har uteslutits från 

kartläggningen. Det rör sig om organisationer som har upphört och om 

organisationer som inte vänder sig till människor som har sjukdomen/ 

funktionsnedsättningen utan fungerar som anhörigföreningar. I något fall har en 

organisation visat sig endast verka i en viss region och har då inte ingått i 

kartläggningen. Utgångspunkten har varit ideella organisationer. Dessa 

organisationer kan vara organiserade och beskriva sig på olika sätt. Andra 

associationsformer, såsom stiftelser, och vars verksamhet t.ex. kan vara inriktad 

enbart på insamling av pengar, har inte ingått i kartläggningen. Det ska betonas 

att det i vissa fall handlar om gränsdragningar. Vidare ska betonas att dessa 

gränsdragningar har gjorts vid tiden för kartläggningen och att förhållanden för 

vissa organisationer därför kan ha förändrats efter det att den första fasen av 

kartläggningen har genomförts. Genomgången av hemsidor har också resulterat i 

                                                           
97 Förordning [2000:7] om statsbidrag till handikapporganisationer respektive Förordning [2011:65] 
om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. 

98 Information om vilka organisationer som har beviljats statsbidrag för barn- och 
ungdomsorganisationer har hämtats från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: 
https://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag 
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att organisationer som vänder sig specifikt till en viss ålderskategori av barn samt 

unga vuxna har kunnat identifierats. Det har framförallt skett genom 

”moderorganisationen”. Det rör sig om tio fristående organisationer som har 

inkluderats i kartläggningen. Utöver dessa organisationer som har en särskild 

ålderskategori av barn samt unga vuxna som målgrupp har tre sammanslutningar 

som riktar sig till en viss ålderskategori av barn, men som är en del av en annan 

organisation identifierats.99 Dessa ingår inte i kartläggningen. 

Genom kartläggningen har 143 organisationer identifierats och som ryms inom 

den definition av patientorganisation som används i studien. Därutöver har fem 

paraplyorganisationer identifierats. Detta har utgjort den första fasen av 

kartläggningen. I en andra fas har uppgifter samlats in för varje organisation, vilket 

omfattat hur och när organisationen bildats, hur organisationen identifierar sig, 

om barn kan vara en målgrupp för organisationen, medlemsantal och 

medlemsvillkor, roller och verksamheter innefattande verksamheter/fora för barn 

och om organisationen har en lokal/regional förankring.  

Motivet till att dessa uppgifter har inhämtats är dels mot bakgrund av vilka 

uppgifter som andra kartläggningar av patientorganisationer och tidigare 

forskning om civilsamhällesorganisationer har fokuserat på, dels mot bakgrund 

av avhandlingens syfte och frågeställningar. Uppgifterna har hämtats från 

organisationernas hemsidor. På vissa organisationers hemsidor har det funnits 

dokument som årsredovisningar, verksamhetsberättelser och andra strategiska 

dokument som innehållit dessa uppgifter. Informationen har inhämtats under 

oktober månad 2018. Det ska påpekas att samtliga uppgifter inte har kunnat hittas 

för varje organisation. Vad gäller medlemsvillkor har sådana uppgifter hämtats 

från organisationernas stadgar, i de fall de funnits publicerade på hemsidan, vilket 

gällt merparten av organisationerna. I ett trettiotal fall har stadgarna inte funnits 

tillgängliga på organisationens hemsida och då har information från hemsidan 

utgjort underlag. Det rör sig främst om organisationer som företräder sällsynta 

diagnoser. I de tio organisationer som enbart vänder sig till en ålderskategori av 

barn samt unga vuxna har gjorts en närmare genomgång av organisationernas 

stadgar (med undantag av en organisation). Detsamma gäller de fyra 

                                                           
99 Det gäller följande sammanslutningar: Ung diabetes (målgruppen 15–30 år) som är en del av Svenska 
Diabetesförbundet; Dövblind ungdom (målgruppen 0–30 år) som är en del av Förbundet Sveriges 
Dövblinda och Unga Magar (målgruppen 0–30 år) som är en del av Mag- och tarmförbundet.  
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organisationer som ingår i den fördjupade studien. Uppgifter om 

organisationernas medlemsvillkor har inhämtats under februari månad 2019. Vad 

gäller de fyra organisationerna i den fördjupade studien samt organisationer som 

vänder sig till en ålderskategori av barn samt unga vuxna har en uppföljning och 

genomgång av stadgarna gjorts under juni månad 2019.  

Som en del av kartläggningen har en litteraturgenomgång genomförts och 

omfattat databassökningar i SocIndex, Cinahl Complete, Academic Search 

Complete, ASSIA, SwePub och PubMed. Databassökningarna har haft olika 

syften, vilket styrt vilka databaser som använts i respektive sökning (se även 

avsnitt 3.3.1). De söksträngar som har använts har identifierats med hjälp av Ersta 

Sköndal Bräcke högskolas bibliotek och täckt in relevanta begrepp som t.ex. kan 

förknippas med patientorganisation. Databassökningarna har genomförts 2018-

06-13 respektive 2019-04-08. Databassökningarna och de söksträngar som har 

använts har inte redovisats i avhandlingen, men går att ta del av, för den som är 

intresserad. 
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1b Förteckning över svenska patientorganisationer 

1. Afasiförbundet 
2. Alopeciförbundet 
3. AMC-föreningen 
4. Aniridi Sverige 
5. Alzheimerföreningen 
6. Anonyma alkoholister 
7. Anonyma narkomaner 
8. Aorta Dissektion 

föreningen 
9. Apertföreningen 
10. Astma- och 

Allergiförbundet 
11. Autism- och 

Asperbergerförbundet 
12. Barncancerfonden 
13. Barnplantorna 
14. Borrelia- och TBE-

föreningen 
15. Bota FA! Friedreichs 

Ataxi 
16. Blodcancerförbundet 
17. Bröstcancerförbundet 
18. Cancerföreningen Palema 
19. CARPA NET 
20. Demensförbundet 
21. DHR – Delaktighet 

Handlingskraft 
Rörelsefrihet 

22. Dravets syndrome 
Association Sweden 

23. Dyslexiförbundet 
24. Ehlers-Danlos syndrom 

riksförbund 
25. Elöverkänsligas 

riksförbund 
26. Endometriosföreningen 

Sverige 
27. Fibromyalgiförbundet 
28. FOP Sverige 
29. Förbundet Blödarsjuka i 

Sverige 

30. Förbundet FUB (För 
barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning) 

31. Förbundet Sveriges 
dövblinda 

32. Förbundet Unga 
rörelsehindrade 

33. Föreningen Fragile-X 
34. Föreningen 22q11 
35. Föreningen MIND 
36. Föreningen 

neurosedynskadade 
37. Föreningen Smith-

Magenis syndrom 
38. Glaukomförbundet 
39. GBS-stödgrupp 
40. Gyncancerföreningarnas 

nationella 
samarbetsorganisation 

41. Hiv-Sverige 
42. Hjärnskadeförbundet 

Hjärnkraft 
43. Hjärtebarnsfonden 
44. Hjärtlungförbundet 
45. Huvudvärksförbundet 

(Migränförbundet) 
46. Hörselskadades 

riksförbund 
47. Iktyosföreningen 
48. Intresseföreningen 

Bipolär sjukdom  
49. Kraniofaciala föreningen 
50. LAM Academy 
51. LHON eye society 
52. Lungcancerföreningen 
53. Mag- och tarmförbundet 
54. Melanomföreningen 
55. Morbus Gaucher 

föreningen 
56. Mun- och 

halscancerförbundet 
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57. Möbius 
syndromföreningen 

58. Narkolepsiföreningen 
59. Neuroförbundet 
60. NF-förbundet 
61. Njurcancerföreningen 
62. Njurförbundet 
63. Nätverket för ovanliga 

kromosomavvikelser  
64. Nätverket för spinal 

muskelatrofi 
65. Osteoporosförbundet 
66. PAH-föreningen 
67. Parkinsonförbundet 
68. Patientföreningen 

Mastcellsjukdomar i 
Sverige 

69. Personskadeförbundet 
70. Primär 

immunbristorganisationen 
71. Prostatacancerförbundet 
72. Prader Willi-föreningen i 

Sverige  
73. Psoriasisförbundet 
74. RBU - Rörelsehindrade 

barn och ungdomar 
75. Rett syndrom i Sverige  
76. Reumatikerförbundet 
77. Riksförbundet Attention 
78. Riksförbundet Balans 
79. Riksföreningen CAH 
80. Riksförbundet Cystisk 

Fibros 
81. Riksförbundet DHB  
82. Riksförbundet Grunden 
83. Riksförbundet för ME-

patienter 
84. Riksförbundet för social 

och mental hälsa 
85. Riksförbundet för hjälp åt 

läkemedels- och 
narkotikabrukare 

86. Riksförbundet HOBS 

87. Riksförbundet mot 
porfyrisjukdomar 

88. Riksföreningen mot 
ätstörningar Frisk & Fri 

89. Riksförbundet Noaks ark 
90. Riksförbundet Unga 

Funkisar 
91. Riksorganisationen Unga 

Reumatiker 
92. Riksorganisationen Unga 

med synnedsättning 
93. Sarkomföreningen 
94. SCA network 
95. Schizofreniförbundet 
96. SHEDO 
97. Sköldkörtelförbundet 
98. Spelberoendes 

riksförbund 
99. Spin-off  
100. Stamningsförbundet 
101. STROKE-Riksförbundet 
102. Sturge Weberföreningen 

Sverige 
103. Svenska 

Addisonföreningen 
104. Svenska Celiakiförbundet 
105. Svenska 

Celiakiungdomsförbundet 
106. Svenska 

Diabetesförbundet 
107. Svenska 

Diabetesorganisationen 
108. Svenska Downföreningen 
109. Svenska 

Dysmeliföreningen 
110. Svenska 

Dystoniföreningen 
111. Svenska EB-föreningen 
112. Svenska ED-föreningen 
113. Svenska 

Epilepsiförbundet 
114. Svenska föreningen TSC 
115. Svenska 

Hjärntumörföreningen 
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116. Svensk förening för 
Hypoparatyreoidism 

117. Svenska HPN-föreningen 
118. Svenska 

Marfanföreningen 
119. Svenska MPS-föreningen 
120. Svenska 

Noonanföreningen 
121. Svenska OCD-förbundet 

Ananke 
122. Svenska PKU-föreningen 
123. Svenska 

Sköldkörtelföreningen 
124. Svenska Spielmeyer-Vogt 

Föreningen 
125. Svenska Sotossällskapet 
126. Svenska 

Turnerföreningen 
127. Svenska Ödemförbundet 
128. Sverigefinska 

Synskadeförbundet 
129. Sveriges Dövas 

Riksförbund 

130. Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund 

131. Sveriges Fontänhus 
Riksförbund 

132. Synskadades Riksförbund 
133. Sällskapen Länkarnas 

Riksförbund 
134. Tandvårdsskadeförbundet 
135. Tarm- uro- och 

stomiförbundet (ILCO) 
136. Unga Allergiker 
137. Unga Hörselskadade 
138. Ung Cancer 
139. Ung med psoriasis 
140. Vacterlföreningen 
141. WED-förbundet 
142. Williams 

Syndromföreningen 
143. Ångestförbundet 
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Bilaga 2 Enkät till patientorganisationer 

I bilaga 2a redovisas genomförandet av enkäten. I bilaga 2b presenteras enkäten. 

2a Genomförande av enkäten 

Urval 

Den kartläggande enkäten har skickats ut till ett urval organisationer som har 

identifierats genom kartläggningen av svenska patientorganisationer. Ambitionen 

har varit att skicka enkäten till organisationer där barn kan vara en målgrupp för 

organisationen, vilket gjort att ett antal organisationer har exkluderats. Då 

utgångspunkten varit patientlagen har också en organisation som samlar 

människor som drabbats av tandvårdsskador exkluderats då tandvården inte 

omfattas av patientlagen. I vissa fall har det inte gått att ta reda på om barn kan 

ha sjukdomen/funktionsnedsättningen. Dessa organisationer har inkluderats i 

enkäten. Utöver de fristående organisationer som har en särskild ålderskategori 

av barn samt unga vuxna som målgrupp har tre sammanslutningar som riktar sig 

till en viss ålderskategori av barn, men som är en del av en annan organisation 

(”moderorganisationen”) identifierats genom kartläggningen (se bilaga 1). Två av 

dessa har inkluderats i enkäten, den tredje sammanslutningen har det inte gått att 

få några kontaktuppgifter till. Motivet till att skicka till dessa sammanslutningar är 

att de kan antas ha särskild kunskap om barn som målgrupp i organisationen och 

att de utgör en relativt självständig gruppering inom organisationen (t.ex. egen 

styrelse). Slutligen är fem organisationer som mottagit enkäten så kallade 

paraplyorganisationer. 

En vecka innan utskicket av enkäten har information om den skickats ut per e-

post till samtliga organisationer som bedömts ska ingå i enkäten. Ett fåtal 

organisationer har i samband med denna information svarat att de inte vill svara 

på enkäten då organisationen främst vänder sig till vuxna. Dessa organisationer 

har därför inte ingått i utskicket av enkät. 

Sammantaget har 123 organisationer och två sammanslutningar inom organisa-

tioner mottagit enkäten.  

 

 305 
 

 

Bilaga 2 Enkät till patientorganisationer 

I bilaga 2a redovisas genomförandet av enkäten. I bilaga 2b presenteras enkäten. 

2a Genomförande av enkäten 

Urval 

Den kartläggande enkäten har skickats ut till ett urval organisationer som har 

identifierats genom kartläggningen av svenska patientorganisationer. Ambitionen 

har varit att skicka enkäten till organisationer där barn kan vara en målgrupp för 

organisationen, vilket gjort att ett antal organisationer har exkluderats. Då 

utgångspunkten varit patientlagen har också en organisation som samlar 

människor som drabbats av tandvårdsskador exkluderats då tandvården inte 

omfattas av patientlagen. I vissa fall har det inte gått att ta reda på om barn kan 

ha sjukdomen/funktionsnedsättningen. Dessa organisationer har inkluderats i 

enkäten. Utöver de fristående organisationer som har en särskild ålderskategori 

av barn samt unga vuxna som målgrupp har tre sammanslutningar som riktar sig 

till en viss ålderskategori av barn, men som är en del av en annan organisation 

(”moderorganisationen”) identifierats genom kartläggningen (se bilaga 1). Två av 

dessa har inkluderats i enkäten, den tredje sammanslutningen har det inte gått att 

få några kontaktuppgifter till. Motivet till att skicka till dessa sammanslutningar är 

att de kan antas ha särskild kunskap om barn som målgrupp i organisationen och 

att de utgör en relativt självständig gruppering inom organisationen (t.ex. egen 

styrelse). Slutligen är fem organisationer som mottagit enkäten så kallade 

paraplyorganisationer. 

En vecka innan utskicket av enkäten har information om den skickats ut per e-

post till samtliga organisationer som bedömts ska ingå i enkäten. Ett fåtal 

organisationer har i samband med denna information svarat att de inte vill svara 

på enkäten då organisationen främst vänder sig till vuxna. Dessa organisationer 

har därför inte ingått i utskicket av enkät. 

Sammantaget har 123 organisationer och två sammanslutningar inom organisa-

tioner mottagit enkäten.  



 

306  
 

Innehåll och frågornas utformning 

Enkäten framgår av bilaga 2b. Både kvalitativa variabler på nominalskalenivå och 

kvalitativa variabler som utgår från Likertskalan har använts. Vad gäller 

Likertskalan gäller det följande:  1=”Instämmer helt”, 2=”Instämmer delvis”, 

3=”Varken instämmer eller tar avstånd ifrån”, 4= ”Tar delvis avstånd ifrån”, 

5=”Tar helt avstånd ifrån”. En neutral mittpunkt har använts eftersom det 

bedömts att det kan det finnas vissa svarande som inte har någon åsikt om ett 

visst påstående (Ejlertsson, 2014). Enkäten har varit kartläggande och haft en 

explorativ ansats där jag för studien av patientorganisationer velat samla in 

kompletterande information om organisationerna i förhållande till kartläggningen, 

och utforskat vissa aspekter av organisationerna i förhållande till barn som 

målgrupp och patientlagen. I samband med framtagandet av enkätfrågorna har 

dessa diskuterats och prövats med andra forskare, men det har inte gjort några 

särskilda test av enkätfrågorna såsom pilotstudier. För flertalet enkätfrågor har det 

funnits möjlighet för respondenter att lämna egna kommentarer. Dessa 

kommentarer har dock inte analyserats närmare och ingår inte i 

resultatredovisningen. Endast ett urval av enkätfrågorna och enkätresultaten 

redovisas i organisationsstudien.  

Utskick 

Enkäten har administrerats genom enkätverktyget Surveymonkey 

(www.surveymonkey.com) och har skickats ut via e-post med en länk till enkäten. 

Innan utskicket skickades information om forskningsprojektet och enkäten via e-

post till samtliga organisationer och sammanslutningar. Utskicket av enkäten 

gjordes den 18 maj 2018 och omfattade ett följebrev. Av följebrevet framgick 

information om forskningsprojektets och enkätens syfte samt övergripande om 

enkätens innehåll (se bilaga 2b). Dessutom informerades om att svaren 

anonymiseras och att resultaten kommer redovisas på ett sådant sätt att det inte 

kommer att framgå hur en viss organisation har svarat. Därefter skickades 

påminnelsebrev via e-post ut vid tre tillfällen. Utskicket av enkät gjordes i första 

hand till generalsekreterare/ förbundssekreterare/ kanslichef/verksamhetschef, i 

andra hand till ordförande och i tredje hand till info-adresser. I några fall 

meddelande organisationen i samband med informationsmeddelandet inför 

enkätutskicket att en specifik person inom organisationen skulle vara mottagare. 
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I några fall skickades också enkäten ut till nya mottagare vid den andra 

påminnelsen. Efter information från några organisationer om att e-

postmeddelandet med länk till enkäten fastnat i organisationers e-postsystems 

spamfilter/skräpkorgar kontaktades samtliga organisationer som ännu inte svarat 

på enkäten via e-post i september 2018 med en fråga om de mottagit enkäten och, 

om så inte var fallet, om de ville få enkäten skickad till organisationen via e-post. 

Ett antal organisationer återkom efter denna kontakt och e-posten med länk till 

enkäten skickades ut på nytt till dessa organisationer.  

Insamling  

Insamlingen av enkätsvar pågick under perioden maj-november 2018. Den långa 

svarsperioden motiveras av att färre enkätsvar kunde förväntas under 

sommarmånaderna och de problem med enkätutskicket som redovisats ovan. 

Frågorna art bedömdes inte heller någon betydelse för längden på svarstiden, 

varför insamling av enkätsvar pågick under en längre tidsperiod för att möjliggöra 

en högre svarsfrekvens.  

Totalt har 75 svar inkommit och har redovisats genom Surveymonkeys digitala 

enkätverktyg. Av dessa svar är 74 stycken från organisationer, ett enkätsvar är från 

en sammanslutning inom en organisation. För att förenkla redovisningen av 

enkätresultaten räknas denna sammanslutning som organisation. Fyra av de 75 

organisationer som besvarat enkäten är paraplyorganisationer. Här kan noteras att 

dessa organisationer inte består av enskilda medlemmar utan av medlems-

organisationer. Vidare är 22 av de 75 organisationer som svarat på enkäten 

organisationer som samlar människor med sällsynta diagnoser. Ett enkätsvar har 

skickats in som PDF-fil via e-post. Vidare har en organisation inkommit med två 

svar på enkäten. Det svar som inkommit först har fått gälla som svar från 

organisationen, medan det andra svaret har raderats.  

Bortfallsanalys och resultatredovisning 

Svarsfrekvensen är 60%. Bortfallet är därmed 40%. Med tanke på bortfallet måste 

resultaten tolkas med försiktighet. Ett visst bortfall (knappt 5%) beror på att 

organisationer, när de mottagit enkäten, sagt att de inte kommer besvara den. 

Skälen som angetts är bl.a. att organisationen inte har barn som målgrupp och att 

man inte har tid att besvara enkäten.  
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Bortfallet kan påverkas av hur informationen om enkäten har formulerats, liksom 

hur enkätfrågorna har formulerats. Genom att t.ex. i informationsbrevet som 

skickades ut inför enkätutskicket betona att fokus är på barn som patientgrupp, 

kan vissa organisationer ha avstått från att svara, liksom att i följebrevet rikta sig 

till organisationer som företräder patientgrupper. Av de organisationer som inte 

har svarat hör organisationer som samlar människor med sällsynta diagnoser, där 

ungefär hälften inte svarat på enkäten. Vidare har cirka hälften av de organisa-

tioner och sammanslutningar som vänder sig till en särskild ålderskategori av barn 

samt till unga vuxna inte heller svarat på enkäten. Det interna bortfallet i enkäten 

varierar beroende på fråga. Det sammanhänger delvis med det dubbla syftet 

enkäten har haft (se avsnitt 3.3.3) och som gjort att vissa organisationer kan ha 

uppfattat att vissa frågor inte är relevanta. För att tydliggöra det interna bortfallet 

och öka transparensen redovisas det interna bortfallet i presentationen av 

respektive enkätresultat (Ejlertsson, 2014).  

Enkätresultaten har till stora delar redovisats i form av diagram för att 

åskådliggöra resultaten. I redovisningen av sådana frågor som formulerats som 

påståenden har en sammanslagning skett av svarsalternativet där ”Instämmer 

helt” och ”Instämmer delvis” har slagits samman till kategorin ”Instämmer”, som 

ger uttryck för positiva svar, medan ”Tar delvis avstånd ifrån” och ”Tar helt 

avstånd ifrån” har slagits samman till kategorin ”Tar avstånd ifrån”, som uttrycker 

negativa svar.  

  

 

308  
 

Bortfallet kan påverkas av hur informationen om enkäten har formulerats, liksom 

hur enkätfrågorna har formulerats. Genom att t.ex. i informationsbrevet som 

skickades ut inför enkätutskicket betona att fokus är på barn som patientgrupp, 

kan vissa organisationer ha avstått från att svara, liksom att i följebrevet rikta sig 

till organisationer som företräder patientgrupper. Av de organisationer som inte 

har svarat hör organisationer som samlar människor med sällsynta diagnoser, där 

ungefär hälften inte svarat på enkäten. Vidare har cirka hälften av de organisa-

tioner och sammanslutningar som vänder sig till en särskild ålderskategori av barn 

samt till unga vuxna inte heller svarat på enkäten. Det interna bortfallet i enkäten 

varierar beroende på fråga. Det sammanhänger delvis med det dubbla syftet 

enkäten har haft (se avsnitt 3.3.3) och som gjort att vissa organisationer kan ha 

uppfattat att vissa frågor inte är relevanta. För att tydliggöra det interna bortfallet 

och öka transparensen redovisas det interna bortfallet i presentationen av 

respektive enkätresultat (Ejlertsson, 2014).  

Enkätresultaten har till stora delar redovisats i form av diagram för att 

åskådliggöra resultaten. I redovisningen av sådana frågor som formulerats som 

påståenden har en sammanslagning skett av svarsalternativet där ”Instämmer 

helt” och ”Instämmer delvis” har slagits samman till kategorin ”Instämmer”, som 

ger uttryck för positiva svar, medan ”Tar delvis avstånd ifrån” och ”Tar helt 

avstånd ifrån” har slagits samman till kategorin ”Tar avstånd ifrån”, som uttrycker 

negativa svar.  

  



 

 309 
 

2b Enkäten 

I denna bilaga presenteras enkäten. Denna presentation har anpassats så att endast 

frågor och svarsalternativ framgår. Detta har främst gjorts av utrymmesskäl. För 

vissa enkätfrågor har organisationerna fått ta ställning till ett antal påståenden. För 

dessa enkätfrågor redovisas svarsalternativen först och därefter de påståenden 

som organisationerna fått ta ställning till. Detta innebär att presentationen av 

enkäten i bilagan inte följer den layout på enkäten som skickats till 

patientorganisationerna genom det digitala enkätverktyget SurveyMonkey. 
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ENKÄT TILL ORGANISATIONER SOM FÖRETRÄDER 
PATIENTGRUPPER 

För några dagar sedan fick er organisation ett mejl med information om ett 
pågående doktorandprojekt vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (www.esh.se). I 
projektet undersöks barns situation som patienter i hälso- och sjukvården. Med 
barn avses personer under 18 år. Några av utgångspunkterna för projektet är FN:s 
konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och patientlagen 
(2014:821), som trädde i kraft den 1 januari 2015. 

Det finns stora kunskapsluckor vad gäller organisationers arbete med frågor som 
rör barn som patientgrupp. Genom att besvara denna enkät kan ni ge ny och 
värdefull kunskap om er organisations syn på barns situation som patienter i 
hälso- och sjukvården och hur ni arbetar med barn som patientgrupp.  

Enkäten omfattar 10 frågor och bedöms ta ca 10–15 minuter att besvara. 
Inledningsvis ställer vi ett antal frågor om er organisation (frågorna 1–3). Därefter 
följer frågor om patientlagen (frågorna 4–7). Slutligen ställs ett antal frågor som 
rör barns situation som patienter i hälso- och sjukvården och hur ni som 
organisation arbetar med barn som patientgrupp (frågorna 8–10). 

Enkätsvaren kommer att anonymiseras och resultaten kommer att redovisas så 
att det inte framgår hur en viss organisation har svarat. Observera att endast en 
enkät per organisation ska skickas in. 

Er medverkan i denna enkät är oerhört värdefull och vi uppskattar mycket att ni 
tar er tid att besvara enkäten. 

Sista svarsdag är 4 juni 2018. 

Vid frågor om enkäten får ni gärna kontakta doktorand Anna Holmqvist, Ersta 
Sköndal Bräcke högskola: anna.holmqvist@esh.se, 0766-36 51 22. 

Huvudhandledare för doktorandprojektet: Professor Johanna Schiratzki, Ersta 
Sköndal Bräcke högskola, johanna.schiratzki@esh.se, 0766-36 51 39. 

Tack för er medverkan! 
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1. Identifierar sig er organisation som en patientorganisation? 

Ja Nej Vet ej 

Om ni svarat "Nej" får ni gärna beskriva hur ni identifierar er som organisation. 

2. Här följer en fråga om hur den vård eller behandling för den/de 
patientgrupp/er/ som er organisation företräder kan beskrivas. 

Hög grad av egenvård: Vård eller behandling utförs till största del av 
patienten själv. 

Liten grad av egenvård: Vård eller behandling utförs till största del av hälso- 
och sjukvårdspersonal. 

Vet ej 

Lämna eventuella kommentarer här. 

3. Är barn (personer under 18 år) en målgrupp för er organisation?  

Ja, barn är den viktigaste målgruppen för vår organisation. 

Ja, barn utgör en av flera viktiga målgrupper för vår organisation. 

Ja, men barn utgör en marginell målgrupp för vår organisation. 

Nej, organisationen företräder enbart vuxna personer då barn inte kan drabbas av 
den sjukdom/de sjukdomar som organisationen omfattar. (Om ni svarat "Nej" 
behöver ni inte besvara frågorna 6–10). 

Lämna eventuella kommentarer här. 

4. Är patientlagen (2014:821) relevant för er organisation? 

Ja Nej Vet ej 

Lämna eventuella kommentarer här. 

5. Om ni svarat ”Ja” på fråga 4, har er organisation genomfört någon eller 
några aktiviteter som har koppling till patientlagen (flera alternativ kan 
väljas)?  

➢ Ja, genom att svara på remissen av Patientmaktsutredningens 
delbetänkande Patientlag (SOU 2013:2). 

➢ Ja, genom att delta i möten anordnade av Patientmaktsutredningen 
där förslaget till patientlag har diskuterats. 

➢ Ja, genom skrivelser/artiklar. 

➢ Ja, genom kampanjer på vår hemsida/i sociala medier. 
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➢ Nej, vi har inte genomfört några särskilda aktiviteter som kan 
kopplas till patientlagen. 

 
Om er organisation har genomfört andra aktiviteter än de ovan nämnda, 
beskriv gärna vilka slags aktiviteter. 
 

6. Har patientlagen (2014:821) inneburit att er organisation har förändrat 
sitt arbete i förhållande till barn som patientgrupp? Med barn avses 
personer under 18 år. 

Ja Nej Vet ej 

Om ni svarat "Ja", beskriv gärna på vilket sätt organisationens arbete har 
förändrats. 

7. Här följer några påståenden där vi är intresserade av er organisations 
syn på en av bestämmelserna i patientlagen (2014:821). Bestämmelsen 
rör barn som är patienter och finns i det kapitel i patientlagen som 
behandlar samtycke. Med barn avses personer under 18 år.  
Bestämmelsen (4 kap. 3 §) lyder: När patienten är ett barn ska barnets 
inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som 
möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i 
förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 
 
Svarsalternativ:  
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 
Tar delvis avstånd ifrån 
Tar helt avstånd ifrån 

➢ Bestämmelsen har stor betydelse för de barn som tillhör den/de 
patientgrupp/er/ som vår organisation arbetar för. 

➢ Bestämmelsen stärker barns ställning som patienter i förhållande till 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

➢ Bestämmelsen stärker barns ställning som patienter i förhållande till 
vårdnadshavare. 

➢ Bestämmelsen ger hälso- och sjukvårdspersonal vägledning i när barns 
samtycke till vård eller behandling ska inhämtas. 

➢ Bestämmelsen ger hälso- och sjukvårdspersonal vägledning i när vård 
eller behandling av barn kan genomföras mot barnets vilja. 

➢ Bestämmelsen innebär att det kan vara tillräckligt att tala med 
vårdnadshavare för att klarlägga barnets inställning. 
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➢ Bestämmelsen skulle behöva förtydligas genom en åldersgräns för när 
hälso- och sjukvårdspersonal måste inhämta samtycke från barn innan 
vård eller behandling ges till barnet. 

➢ Bestämmelsen innebär att barn som kan tillgodogöra sig relevant 
information och överblicka konsekvenserna av sitt beslut i en viss 
vårdfråga, ska kunna vägra vård eller behandling. 

Lämna eventuella kommentarer här. 

8. Här följer några påståenden där vi är intresserade av hur er 
organisation ser på barns delaktighet i vård eller behandling när barn 
är patienter. Med barn avses personer under 18 år. 
 
Svarsalternativ:  
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 
Tar delvis avstånd ifrån 
Tar helt avstånd ifrån 
 

➢ Barns delaktighet i sin vård eller behandling fungerar huvudsakligen väl 
för den/de patientgrupp/er/ som vår organisation arbetar för. 

➢ Barn har alltid rätt att få information om vård eller behandling som ska 
genomföras, oavsett barnets ålder eller mognad. 

➢ Barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnets vård 
eller behandling. 

➢ Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att, så långt som möjligt, 
underlätta för barn att uttrycka sina åsikter i frågor som rör deras vård 
eller behandling. 

➢ Patientlagen (2014:821) behöver kompletteras med en bestämmelse om 
i vilka situationer som hälso- och sjukvårdspersonal har rätt att ge vård 
eller behandling till barn, mot ett barns vilja, men där vårdnadshavare 
samtycker. 

➢ Vård- eller behandlingsinsatser mot ett barns vilja kan ske utifrån 
barnets bästa och vårdnadshavares bestämmanderätt. 

➢ Ett barns beslutskompetens beror främst på barnets erfarenheter av och 
insikter om den sjukdom/de sjukdomar som barnet bär på. 

➢ Under vissa förutsättningar kan barn vara kompetenta att fatta 
livsavgörande beslut. 

 
Lämna eventuella kommentarer här. 
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9. Här följer några påståenden som rör er organisations arbete med barn 
som tillhör organisationens patientgrupp/er/. Med barn avses 
personer under 18 år. 
 
Svarsalternativ:  
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 
Tar delvis avstånd ifrån 
Tar helt avstånd ifrån 
 

➢ Vi representerar barn som patientgrupp genom att deras vårdnadshavare 
är medlemmar i organisationen. 

➢ Barn kan vara medlemmar i vår organisation. 

➢ Vi bedriver påverkansarbete för att situationen för barn som 
patientgrupp ska förbättras. 

➢ Barn är viktiga i vår organisations informationsspridning och 
insamlingsaktiviteter. 

➢ Vår organisation ger information till hälso- och sjukvårdspersonal i 
frågor som rör vård eller behandling av barn. 

➢ Vår organisation har rutiner för att ge information om vård, behandling 
och sjukdomstillstånd till barn som kontaktar oss. 

➢ Vår organisation kan ge stöd till barn och deras familjer, t.ex. individuellt 
stöd eller stödgrupper. 

➢ Vår organisation företräder barn i kontakter med hälso- och sjukvården. 

➢ Vårt arbete gentemot barn handlar främst om att anordna sociala 
aktiviteter för barn och deras familjer. 

Lämna gärna en kommentar om hur er organisation ser på att representera barn 
som tillhör er organisations patientgrupp/er. 

10. Här följer några påståenden om barns rättigheter när barn är patienter 
och som er organisation ska ta ställning till. Med barn avses personer 
under 18 år. 
 
Svarsalternativ:  
Instämmer helt 
Instämmer delvis 
Varken instämmer eller tar avstånd ifrån 
Tar delvis avstånd ifrån 
Tar helt avstånd ifrån 
 

➢ Barn som är patienter har rätt till samma inflytande över vård eller 
behandling som vuxna patienter. 
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➢ Barn som är patienter har rätt till samma integritet som vuxna patienter. 

➢ Barn som är patienter har rätt till skydd mot påtvingade kroppsliga 
ingrepp. 

➢ Barns rätt till integritet när de är patienter ökar med åldern. 

TACK FÖR ER MEDVERKAN I ENKÄTEN! 

Lämna eventuella ytterligare kommentarer här. 
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Bilaga 3 Intervjuer med 

organisationsföreträdare 

I denna bilaga beskrivs upplägg och genomförande av intervjustudien (3a). 

Dessutom ingår intervjuguide (3b), intervjuprotokoll (3c) och en förteckning över 

informanterna (3d). 

3a Upplägg och genomförande av intervjuerna 

Urval informanter 

I valet av informanter går det att tala om ett strategiskt urval i så motto att det 

varit viktigt att informanterna har en sådan position i organisationen att de kan 

antas företräda organisationen. Vissa av intervjuerna har varit strategiska utifrån 

ett annat perspektiv; att få ytterligare kunskap om vissa teman. Det innebär att 

valet av informanter inte har gjorts utifrån symmetri, där ungefär lika många 

representanter med motsvarande positioner från de fyra organisationerna ska 

intervjuas, utan utifrån att ta reda på organisationernas perspektiv på de frågor jag 

velat utforska. Olikheterna mellan organisationerna har också motiverat att antalet 

intervjuade per organisation skiljer sig åt. I urvalet av vilka som ska intervjuas har 

ambitionen varit att intervjua personer som har en ledande position inom 

organisationen. Samtidigt har det inte varit möjligt att styra helt vilka som 

intervjuas, det har till viss del varit upp till berörda personer och organisationer 

att styra. I några fall har en intervju lett vidare till en annan intervju för att på så 

sätt få svar på de frågor som varit viktiga för studien. I några fall har de personer 

som först var påtänkta att intervjuas inte kunnat ställa upp på intervju och kontakt 

har därför tagits med organisationerna med förfrågan till andra personer. Hur 

länge informanterna har varit verksamma i organisationerna i den roll som de har 

vid intervjutillfällena varierar. I de fall det handlat om en kortare period har 

intervjuer med andra inom organisationen fungerat som ett komplement 

alternativt har det blivit en intervju med flera informanter samtidigt. Varje 

informant har kontaktats via e-post med information om forskningsprojektets 

och intervjuns syfte samt en förfrågan om intervju. Det har även framgått hur 

länge intervjun förväntas pågå och att informanten kan välja tid och plats för 

intervjun.  
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Sammanlagt nio intervjuer har genomförts med företrädare för organisationerna. 

Informanterna för en av dessa intervjuer behöver kommenteras. Det gäller 

intervjun med representanter för det föräldraråd som finns i Diabetesförbundet 

och som fungerar som en referensgrupp till Diabetesförbundets styrelse i frågor 

som rör barn med diabetes. En av representanterna i föräldrarådet fungerar som 

sammankallande och är styrelsens representant i föräldrarådet och är till skillnad 

från övriga representanter inte förälder till ett barn med diabetes (utan har själv 

diabetes). Även om dessa representanter inte arbetar för Diabetesförbundet, eller 

har en ledande position i förbundet, kan de, i egenskap av att ingå i föräldrarådet 

ses som representanter för organisationen, utifrån föräldrarådets roll. De bedriver 

exempelvis påverkansarbete och fungerar som intern remissinstans och lämnar 

yttranden över förslag som rör barn med diabetes från bl.a. myndigheter. 

Föräldrarådets representanter räknas därför som företrädare för organisationen, 

dvs. Diabetesförbundet. Det sätt på vilket de företräder organisationen har 

naturligtvis haft betydelse för mina tolkningar av materialet. 

Genomförande av intervjuerna 

Sex av nio intervjuer har skett individuellt. Vad gäller övriga intervjuer har två av 

dessa genomförts med två organisationsföreträdare, medan en av intervjuerna har 

varit en gruppintervju med sex personer. Intervjuerna har genomförts under 

perioden september - december 2018. Informanterna har fått välja plats, i flertalet 

fall har intervjun skett på organisationens kontor, i ett fall har det skett på 

informantens arbetsplats, i två fall i lokaler på Ersta Sköndal Bräcke högskola. En 

av intervjuerna har genomförts per telefon. 

Innan intervjun startat har jag informerat om forskningsprojektet och syftet med 

intervjun samt översiktligt om de teman som ingår i intervjun. Jag har också gått 

igenom den information som finns i intervjuprotokollet (se bilaga 3c). En fråga 

har ställts om intervjun får bandas. Informanterna har också informerats om att 

deras position i organisationerna kommer att framgå av intervjumaterialet (vilket 

innebär ett avsteg från konfidentialitetskravet). Vidare har informanterna 

informerats om att de när som helst kan avbryta intervjun utan att ange något 

skäl, vilket också framgått av intervjuprotokollet. Informanterna har också fått 

information om att jag återkommer till den information som jag har lämnat, 

utifrån intervjuprotokollet, i slutet av intervjun. Utifrån genomgången av 
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intervjuprotokollet har muntligt samtycke inhämtats. När intervjun har avslutats 

har varje informant fått läsa igenom och skriva under intervjuprotokollet och har 

sedan behållit ett exemplar. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från en intervjuguide med ett 

antal olika teman och centrala frågor (Justesen & Mik-Meyer, 2011), se närmare 

bilaga 3b. Intervjuguiden har diskuterats med andra forskare och reviderats för att 

i största möjliga mån fånga upp de frågor som är relevanta utifrån 

forskningsfrågorna. Alla intervjuer utom en intervju (där två informanter deltog) 

har bandats och därefter transkriberats av mig. Vid den intervju som inte har 

bandats har istället anteckningar förts. Innan intervjun avslutats har jag frågat om 

det är något som informanten vill lägga till och även upplyst om att informanten 

kan kontakta mig om det finns frågor om intervjun eller om det är något tillägg 

som informanten vill göra. Samtliga informanter har erbjudits att få läsa det 

transkriberade intervjumaterialet. Denna information har också framgått av 

intervjuprotokollet. Att som i en av intervjuerna, föra anteckningar, innebär att 

det finns risk att jag förlorar värdefull information och att jag inte återger korrekt 

vad informanterna har sagt. Efter denna intervju tog informanterna del av 

transkriberingen och gavs möjligheter att lämna synpunkter i nära anslutning till 

intervjun, för att på så sätt öka tillförlitligheten i transkriberingen. De intervjuer 

som har bandats har transkriberats ordagrant av mig. 

En av intervjuerna har genomförts med en grupp informanter, det rör sig om 

representanter för föräldrarådet inom Diabetesförbundet. Fördelen med 

gruppintervju är att det möjliggör en dialog och en interaktion mellan de olika 

informanterna, som lämpade sig väl för de frågor som jag ville ställa. Nackdelen 

är att gruppintervjuer kan hämma vissa deltagare och också få betydelse för vad 

som uttalas och vad som inte uttalas. Denna intervju fick också en något annan 

form än övriga intervjuer, då den var mindre strukturerad och där jag lät 

informanterna resonera med varandra, vilket gav ett stort mervärde. Ytterligare 

två intervjuer skedde med två informanter samtidigt. De fördelar och nackdelar 

som redovisats rörande gruppintervjun med representanter för föräldrarådet är 

även giltiga för dessa intervjuer. 

En av intervjuerna genomfördes som en telefonintervju. Nackdelen med 

telefonintervju är att man förlorar den interaktion som sker i det fysiska mötet 
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mellan mig som forskare och informanten. Det innebar bl.a. att intervjun utgick 

tydligare från intervjuguiden med färre följdfrågor. Det är dock inte säkert att det 

berodde på intervjuformen, utan kan också ha andra förklaringar. Av de nio 

intervjuer som har genomförts, är det en intervju som inte använts i analysen. Det 

beror på att informanten, efter det att intervjun genomförts och informanten 

mottagit transkriberingen, inte gått att få kontakt med. Även om informanten 

genom intervjuprotokollet har godkänt att intervjun får användas av mig, har jag 

bedömt att detta inte är lämpligt då informanten bett om att få läsa igenom den 

transkriberade intervjun och därefter inte återkommit och inte heller gått att nå. 

Denna intervju har inte bedömts innehålla information som förändrar de analyser 

som gjorts.  
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3b Intervjuguide 

Inledande frågor  

- Berätta om din position i organisationen. 

- Kan du beskriva hur organisationen arbetar och med vad för frågor.  

- Hur identifierar ni er som organisation? 

- Hur arbetar organisationen gentemot hälso- och sjukvården för barn 

med xsjukdom? Några särskilda frågor som organisationen driver i 

förhållande till barn?  

- (Råd inom organisation respektive regionala föreningar: Skälet till att 

man bildades och hur förhåller man sig till centralorganisationen) 

Patientlagen och de barnspecifika bestämmelserna  

- Känner du till patientlagen? Har patientlagen diskuterats i 

organisationen?  

- Känner du till de tre bestämmelserna i patientlagen som särskilt riktar in 

sig på barn som är patienter? (Informanten får ett papper med de 

barnspecifika bestämmelserna) 

- Har bestämmelserna diskuterats i organisationen?  

- Har organisationen någon roll i att informera om patientlagen till barn, 

vårdnadshavare och till hälso- och sjukvårdspersonal? 

- Har de här bestämmelserna någon betydelse tror du för organisationens 

arbete för barn med xsjukdom? 

- Tror du att införandet av de här bestämmelserna i lag har någon 

betydelse för barn med xsjukdom när de är patienter och är i kontakt 

med hälso- och sjukvården?  

- Hur tolkar du bestämmelsen om barnets bästa?  

- Hur tolkar du bestämmelsen om att även vårdnadshavare ska få 

information när barnet är patient? 

- Hur tolkar du bestämmelsen om att klarlägga barnets inställning?  

- Tror du att införandet av bestämmelsen om barnets inställning i lag har 

någon betydelse för barn med sjukdom när de ska få vård och 

behandling?  

- Ger bestämmelsen någon vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal 

om hur de ska agera i förhållande till barn?  

 

 321 
 

3b Intervjuguide 

Inledande frågor  

- Berätta om din position i organisationen. 

- Kan du beskriva hur organisationen arbetar och med vad för frågor.  

- Hur identifierar ni er som organisation? 

- Hur arbetar organisationen gentemot hälso- och sjukvården för barn 

med xsjukdom? Några särskilda frågor som organisationen driver i 

förhållande till barn?  

- (Råd inom organisation respektive regionala föreningar: Skälet till att 

man bildades och hur förhåller man sig till centralorganisationen) 

Patientlagen och de barnspecifika bestämmelserna  

- Känner du till patientlagen? Har patientlagen diskuterats i 

organisationen?  

- Känner du till de tre bestämmelserna i patientlagen som särskilt riktar in 

sig på barn som är patienter? (Informanten får ett papper med de 

barnspecifika bestämmelserna) 

- Har bestämmelserna diskuterats i organisationen?  

- Har organisationen någon roll i att informera om patientlagen till barn, 

vårdnadshavare och till hälso- och sjukvårdspersonal? 

- Har de här bestämmelserna någon betydelse tror du för organisationens 

arbete för barn med xsjukdom? 

- Tror du att införandet av de här bestämmelserna i lag har någon 

betydelse för barn med xsjukdom när de är patienter och är i kontakt 

med hälso- och sjukvården?  

- Hur tolkar du bestämmelsen om barnets bästa?  

- Hur tolkar du bestämmelsen om att även vårdnadshavare ska få 

information när barnet är patient? 

- Hur tolkar du bestämmelsen om att klarlägga barnets inställning?  

- Tror du att införandet av bestämmelsen om barnets inställning i lag har 

någon betydelse för barn med sjukdom när de ska få vård och 

behandling?  

- Ger bestämmelsen någon vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal 

om hur de ska agera i förhållande till barn?  



 

322  
 

- Är bestämmelserna om barnets bästa och att barnets inställning ska 

klarläggas till någon hjälp i situationer då barn inte vill genomgå en viss 

behandling?  

Barns rättigheter som patienter 

- Vad betyder delaktighet i vård och behandling för barn med xsjukdom?  

- Är frågor om barns delaktighet i beslut som rör deras vård och 

behandling något som ni diskuterar inom organisationen?  

- Finns det några särskilda utmaningar för barn med xsjukdom att vara 

delaktiga i sin vård eller behandling? Är det något ni diskuterat inom 

organisationen? 

- Har ni inom organisationen diskuterat vad som krävs för att barn med 

xsjukdom ska kunna fatta egna beslut om sin vård och behandling?  

- Har er organisation erfarenhet av situationer där barn vägrar viss vård 

eller behandling, men föräldrarna samtycker? Har ni inom 

organisationen diskuterat sådana situationer? 

- Har ni diskuterat barns delaktighet och möjligheter att få bestämma i 

förhållande till barns integritet?  

- Om barnets vilja inte följs vem eller vilka får utöva tvånget (HS-

personal, föräldrar)? 

- Är barns integritet kopplat till ålder?  

Organisationens arbete  

- Använder sig er organisation av barn i ert utåtriktade arbete? 

- Kan barn påverka vad för frågor som drivs inom organisationen?  
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3c Intervjuprotokoll 

 

 

Institutionen för socialvetenskap 

Doktorand Anna Holmqvist 

Tfn: 0766–365 122 

E-post: anna.holmqvist@esh.se 

Intervjuprotokoll 

Tack för att du samtyckt till denna intervju. Intervjun är ett viktigt kunskapsunderlag till 
det forskningsprojekt om barn och barns rättigheter som patienter som jag genomför på 
Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Information om intervjun 

Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange någon orsak. 
Du kan också välja att inte svara på frågor som ställs. 

Intervjun spelas in. Det inspelade materialet kommer att transkriberas. Du har möjlighet 
att få läsa transkriberingen och korrigera eventuella felaktigheter. Transkriberingen innebär 
att det du sagt skrivs ner ordagrant i text och texten är därmed helt obearbetad. 

I redovisningar av intervjumaterialet kommer organisationens namn att framgå. Din 
position i organisationen kommer också att redovisas, men inte ditt namn. 

Intervjumaterialet kommer att användas för vetenskapliga publikationer. Det är jag som 
forskare som ansvarar för analys och resultatredovisning. 

Jag har lämnat ovanstående information den XX datum 

Anna Holmqvist 

Jag har tagit del av ovanstående information den XX datum 

 

(Informantens namn) 
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det forskningsprojekt om barn och barns rättigheter som patienter som jag genomför på 
Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Information om intervjun 

Intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange någon orsak. 
Du kan också välja att inte svara på frågor som ställs. 

Intervjun spelas in. Det inspelade materialet kommer att transkriberas. Du har möjlighet 
att få läsa transkriberingen och korrigera eventuella felaktigheter. Transkriberingen innebär 
att det du sagt skrivs ner ordagrant i text och texten är därmed helt obearbetad. 

I redovisningar av intervjumaterialet kommer organisationens namn att framgå. Din 
position i organisationen kommer också att redovisas, men inte ditt namn. 

Intervjumaterialet kommer att användas för vetenskapliga publikationer. Det är jag som 
forskare som ansvarar för analys och resultatredovisning. 

Jag har lämnat ovanstående information den XX datum 

Anna Holmqvist 

Jag har tagit del av ovanstående information den XX datum 

 

(Informantens namn) 
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3d Förteckning över informanter 

Barncancerfonden:  

Chef, Barncancerfonden centralt (2018-09-24) 

Rådgivare, Barncancerfonden centralt (2018-09-24) 

Före detta ordföranden, Barncancerfonden regional förening (2018-10-10)  

Vice ordföranden, Barncancerfonden regional förening (2018-11-23) 

Hjärtebarnsfonden: 

Generalsekreteraren (2018-09-26) 

Riksförbundet Cystisk Fibros: 

Ordföranden (2018-09-25) 

Svenska Diabetesförbundet: 

Ordföranden Ung diabetes råd, Diabetesförbundet (2018-11-01) 

Vice ordföranden, Diabetesförbundet (2018-11-08) 

Intressepolitiska strategen, Diabetesförbundet (2018-11-19) 

Förbundsjuristen, Diabetesförbundet (2018-11-19) 

Sex representanter för föräldrarådet (A-F), Diabetesförbundet (2018-12-10) 
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Doktorsavhandlingar från  

Ersta Sköndal Bräcke högskola 

Integritet på undantag? Barns röst i patientlagen och patientorganisationer,  

Serie nr 0000:01, Anna Holmqvist 



EN STUDIE AV BARNS RÖST I PATIENTLAGEN 
OCH PATIENTORGANISATIONER

Integritet på undantag?

AVHANDLINGSSERIE INOM OMRÅDET 
MÄNNISKAN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET 

Integritet på undantag?

När ett barns röst inte tas på allvar, betyder det att inte heller barnets 
integritet tas på allvar? Vad säger det i så fall om barns värde som 
människor, om barns position som samhällsmedlemmar? I den här 
avhandlingen utforskas barns förutsättningar för röst i patientlagen och 
patientorganisationer.
I patientlagen konstrueras barns rättigheter som patienter utifrån 
antaganden om den vuxne patientens autonomi och vårdnadshavares 
bestämmanderätt. Konsekvensen blir att barns röst begränsas 
och barns integritet blir flytande, inte ett absolut värde. Studien av 
patientorganisationer visar att barn är målgrupp för många av dessa 
organisationer, men barns förutsättningar för röst i organisationerna 
är oklar. Utifrån intervjuer med organisationsföreträdare tycks det vara 
föräldrar som är röstbärare för barns rättigheter som patienter. I studien 
framträder hur barn kan användas för att föra ut organisationens 
röst. Denna användning av barn ger uttryck för barns integritet som 
förhandlingsbar. 
Med utgångspunkt i studierna diskuteras hur barn utifrån ett relationellt 
perspektiv på rättigheter kan ses som olikt jämbördiga vilket öppnar för en 
syn på barn som fullvärdiga samhällsmedlemmar och rättighetsbärare. 

Ersta Sköndal Bräcke högskola bedriver forskarutbildning inom 
området Människan i välfärdssamhället med för närvarande två 
forskarutbildningsämnen, Palliativ vård och Social välfärd med inriktning 
mot civilsamhället. Området ramar in ett kunskapsfält där såväl den 
enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och 
villkor får utrymme.
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ISBN 978-91-985808-1-5
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